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enn man sich
in Deutschland
einige Äuße-
rungen der
letzten Zeit be-
züglich der Zu-

wanderer, Türken und speziell
Muslime anschaut, fällt es schwer,
die Sprecher zu verstehen. 

Es scheint, dass manche Deut-
sche immer noch unfähig sind, mit
Zuwanderern aus anderen Kultur-
kreisen in friedvoller und gegen-
seitig von Respekt geprägter Form
zusammenzuleben. Sie spielen
sich oftmals als Sprachrohr für öf-
fentliche oder institutionelle Orga-
nisationen auf und bringen ihre
fremdenfeindlichen Stellungnah-
men unverhohlen zum Ausdruck.
Die politischen Parteien, Medien
und offiziell Verantwortlichen hal-
ten sich unerklärlicherweise mit
Gegendarstellungen zurück. Wäh-
rend sie klare Absagen vermissen
lassen, scheinen sie derartige Äu-

ßerungen manchmal gar zu unter-
stützen. Es ist nicht einfach nach-
zuvollziehen, ob es sich dabei um
historisch begründete Fremden-
feindlichkeit oder, ob es die feh-
lende Erfahrung ist, mit Menschen
anderer Kulturkreise in einer Ge-
sellschaft zusammenzuleben.

Jedenfalls sind die Äußerungen
gegenüber Türken und Muslimen
besorgniserregend. Es werden
beispielsweise bestimmte Ereig-
nisse, die überhaupt nichts mit
dem Islam zu tun haben als Aus-
gangspunkt genommen, um Mus-
lime an den Pranger zu stellen,
um dann von offizieller Seite zu
verlauten, dass Bürger muslimi-
schen Glaubens bei zu auffälliger
islamischer Kleidung gemeldet
werden sollen. Kaum verwunder-
lich gibt es dann unter dem Motto
„Die beste Integration ist Assimi-
lation“ im Nachhinein solcher De-
batten Übergriffe und Brandstif-
tungen auf Muslime und islami-

sche Institutionen. Menschen wer-
den verletzt oder kommen gar
ums Leben. Dann folgen die übli-
chen Entschuldigungen und Trau-
erbekundungen. Mit dem Verweis,
dass es sich ja um Einzelfälle han-
delt, werden Muslime für ihre Dia-
logbereitschaft gelobt und
gehätschelt. Klare Verurteilungen
der unmenschlichen und brutalen
Taten bleiben allerdings, insbe-
sondere von offiziell höchsten Po-
sitionen, aus.   Zum Beispiel gab
es kaum die erforderliche Auf-
merksamkeit für die Brandan-
schläge auf Moscheen in Berlin,
auch wenn die Polizei diesmal re-
lativ zügig den Verantwortlichen
Täter festnahm. 

Der Brandstifter, Manuel, war
30 Jahre alt und wurde aufgrund
der Hinweise, die er bei den An-
schlägen bewusst hinterließ, ge-
fasst. Bei den Hinweisen handelt
es sich um Zeitungsausschnitte
der BZ, die sich der Täter unter
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Ihre Diskriminierung sollte mit sofortiger Wir-
kung aufgehoben werden. Es sollte ihnen
vor Allem der längst überfällige Respekt für
ihre Kultur und ihre Religion aufgebracht
werden. Dann werden die Muslime auch
Vertrauen gegenüber dem Staat auf-
bauen und sich vorbehaltlos mit Ihm iden-
tifizieren. Das Gefühl der Unerwünschtheit
muss aufgelöst werden. Wir sind alle Bür-
ger dieses Landes und tragen somit alle
eine Verantwortung. Entsprechend sollten
die erforderlichen Schritte zügig eingelei-
tet werden, bevor es zu spät sein wird...   

Rüştü KAM
Genel Yayın Yönetmeni
info@mocca-hikmet.eu

W

„

„

Falls Deutschland wirklich eine friedliche Zukunft 
befürwortet, sollten die Verantwortlichen schleunigst
handeln



Angabe seiner Identität aus dem
Archiv der Berliner Zeitung vor ei-
nigen Monaten besorgt hatte. 

Die Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales besuchte die
Moschee und sprach sich für ein
besseres Miteinander in Berlin
aus. Sie wies zudem auf die Not-
wendigkeit hin, sich gegenseitig
besser auszutauschen, um ein
friedvolleres Leben zu ermögli-
chen. Besonders lobte sie dabei
die Aktivitäten der Sehitlik Mo-
schee, die von dem Brandan-
schlag betroffen war. Bis hierher
hört sich ja alles ganz gut an. Aber
was ist mit der Aufforderung an
die Mehrheitsgesellschaft, sich in-
tensiver gegen derartige fremden-
feindliche Aggressionen zu enga-
gieren? Wo bleiben die Aussagen
und klare Stellungnahmen, die an
die deutsche Bevölkerung gerich-
tet sind? Warum wird ihnen nicht
erklärt, dass die Muslime eine Be-
reicherung für Deutschland dar-
stellen? Und warum gibt es
keinerlei Anstrengung, derartige
Übergriffe öffentlich und mediativ
entschieden zu verurteilen?

Auch die SPD  Politikerin Bilkay
Öney reiht sich in die bereits ge-
wohnte Kette der Stellungnahmen
ein. Der Verdacht auf rassistische
und islamfeindliche Hintergründe
wird in Verbindung mit der Hoff-
nung auf eine möglichst hohe
Strafe für den Täter zum Ausdruck
gebracht. Sie deutet zudem auf
den fehlenden differenzierten Um-
gang mit dem Islam in den Medien
hin, was immerhin von etwas
mehr Fingerspitzengefühl zeugt.  

Alle diese Bekundungen sind
jedoch eine stets bekannte Leier,
die unter den Muslimen kaum
noch Beachtung findet. Es sind
immer die gleichen Aussagen und
es sind auch immer dieselben Um-
gangsweisen. Belanglose, aus
dem Repertoire immer wieder
hergezauberte und unzureichende
Stellungnahmen. Auch wenn diese

von der Senatorin Bluhm, der Po-
litikerin Öney oder von Peter Huth
kommen. Jedenfalls sind die Mus-
lime inzwischen misstrauisch ge-
worden, was den Umgang mit
ihnen angeht. Selbst die Fest-
nahme des Täters kommt ihnen
nicht ganz geheuer vor. Sind sie
doch mittlerweile von Angriffen
gegen den Islam und Muslime,
ihrer Diskriminierung im Bildungs-
und Berufsleben, von Verboten
der Muttersprache  und von den
nie endenden, immer wieder auf-
getischten Vorurteilen gegenüber
Kopftüchern enorm genervt. Sie
sind eher davon überzeugt, dass
besonders, die im Vorjahr stattge-
fundenen, fremdenfeindlichen De-
batten um die Integrationsbereit-
schaft der Muslime ausschlagge-
bend für diese Übergriffe sind. Sie
verzeichnen nämlich derartige An-
griffe oft nach rassistischen und
islamfeindlichen Darstellungen in
der Öffentlichkeit. Angestoßen von
Sarrazin gab es nämlich wieder
mal Beifall und Zustimmung politi-
scher und öffentlicher Akteure für
feindliche Haltungen gegenüber
Muslimen in Deutschland.

Allein vier Brandanschläge gab
es im Anschluss darauf auf die be-
sagte Sehitlik Moschee. Auch die
Ahmediye Gemeinde und ein ira-
nisches Kulturzentrum wurden
Ziele von Anschlägen. 

Falls Deutschland wirklich eine
friedliche Zukunft befürwortet,
sollten die Verantwortlichen sch-
leunigst handeln. Die erste Gene-
ration der Zuwanderer ist kaum
noch wahrnehmbar. Die folgenden

Generationen sind in Deutschland
nach deutschen Maßstäben aufge-
wachsen, falls es Defizite und Pro-
bleme gibt, sollen sich die verant-
wortlichen Institutionen und Offi-
ziellen an ihre eigene Nase pak-
ken. Die Muslime sind Bürger
Deutschlands und so müssen sie
auch behandelt werden. Vertrauen
ist hierbei sehr wichtig, diesen
Menschen muss das erforderliche
Vertrauen und die nötige Aufrich-
tigkeit entgegengebracht werden.
Besonders muss man sich aber
um ihre Belange und Bedürfnisse
kümmern, statt sie immer als
überflüssig zu betrachten. Ihre
Diskriminierung sollte mit soforti-
ger Wirkung aufgehoben werden.
Es sollte ihnen vor Allem der
längst überfällige Respekt für ihre
Kultur und ihre Religion aufge-
bracht werden. Dann werden die
Muslime auch Vertrauen gegen-
über dem Staat aufbauen und sich
vorbehaltlos mit Ihm identifizie-
ren. Das Gefühl der Unerwünscht-
heit muss aufgelöst werden. Wir
sind alle Bürger dieses Landes und
tragen somit alle eine Verantwor-
tung. Entsprechend sollten die er-
forderlichen Schritte zügig einge-
leitet werden, bevor es zu spät
sein wird.....   

Başyazı
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Tarihinde, ‘Berlin İlahiyat-
çılar Derneği, Türk Eğitim
Derneği, Berlin Veliler

Topluluğu, Hikmet Kütüphanesi ve MOCCA Dergisi’, “II.
Kurban Bayramı Sokak Şenliği”ni Neukölln Uyum so-
rumlusu Arnold Mengelkoch’un hâmîliğinde Neukölln’de
gerçekleştirmiştir. 

Bu şenliğe yaklaşık 1500 yakın insan katılmıştır. Alman
komşularımızın çokluğu şenliğin amacına uygun profilini
oluşturmuştur. Ayrıca çocukların mutluluk çığlıkları, şenli-
ğin amacına ulaştığının bir delilidir. Bu çocuklar evlerine
vardıklarında ve arkadaşları arasındaki sohbetlerinde
“Kurban Bayramı Sokak Şenliği”nden bahsedecekler-
dir. Halk müziğimizden eşsiz örneklerin sunulduğu bu şen-
likte, çocuklar arasında resim yarışması da düzenlenmiştir.
Ayrıca kültür değerlerimizden olan KARAGÖZ VE HACİVAT
gölge oyunu ve NASREDDİN HOCA tiplemesi ilgi ile izlen-
miştir. 

Kendilerine ulaşabildiğimiz bazı duyarlı vatandaşlarımız
bu şenliğe kurban vererek veya mali destekte bulunarak
katkıda bulunmuşlardır. Şenliğimizle ilgili detaylı bilgi iste-
yenler, derneğimize gelip istedikleri bilgiyi alabilirler.

Kurban: “Allah’a yaklaştıran veya kendisiyle Allah’a
yaklaşılan şey demektir. “Yani, Kur’an’ın Allah’a yaklaşmak
için vesile ve araç kabul ettiği tüm değerleri „kurban“ ke-
limesiyle ifade etmek mümkündür.  Allah’a yaklaşmanın

Müslümanlar kapalı bir
toplum olmaktan çıkmalı,
neler yapabileceklerini   
göstermelidirler. Misafirper-
verlik, hayırhâhlık, yardım-
severlik ve halka hizmet…
Bunlar bizim kültürümüzün
en temel vasıflarıysa eğer
bunları her fırsatta yaşadı-
ğımız yerdeki halka hiçbir
ayrım gözetmeden suna-
bilmeliyiz… Bu vasıflarımız-
dan sanki gittikçe uzak-
laşıyoruz. „

„

II.KURBAN BAYRAMI
SOKAK ŞENLİĞİReuterstr.d

e 

20.11.2010
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yolu samimiyet ve aşktır. Vasıtalar
insanlarla ilişkilerde bir değer
olurlar. Vasıtaların yararları insan-
laradır. Bu yararın elde edilmesi de
Allah’a yakınlaşma şuurunun layı-
kıyla oluşmasına ve maddi vasıta-
ların esas gayenin yerini almama-
sına bağlıdır. 

Müşrik toplumlarda tanrılara
kurbanlar kesilir ve kanları putla-
rın üzerine sürülürdü. Sahip olu-
nan bir değer, tanrılara kurban
edilerek kurtuluş beklenirdi. Kur’-
an can almak, kan akıtmak şek-
linde algılanan bu yaklaş-
ma anlayışını şu şekilde de-
ğiştirmiştir. Allah’a yaklaş-
mak için Allah dışında “ya-
kınlık aracı” (kurban) seçi-
len hiçbir şeyin, hiçbir değe-
rin insana faydası olmaya-
caktır. 1

Kur’an devamla şöyle bu-
yurdu: “Dört ayaklı hay-
vanlardan, deve ve sığır-
lardan kurban edin”.2 Dört
ayaklı hayvanlar zikredilir-
ken,  özellikle deve ve sığırın
ön plana çıkarılması insanlar

için bir uyarı olmalıdır: Çünkü
Allah daha az hayvanın kurban
edilmesini istiyor. Mesela, birçok
küçük baş hayvan yerine bir deve
veya sığır gibi. Hayvanlar açısın-
dan ekolojik dengelerin bozulma-
ması için bu uyarı fevkalade
önemli bir yaklaşımdır. 

Diğer taraftan kurban; „Allah’a
yakınlık için fidye, sadaka, nimet,
mal ya da yanlış inançlardan vaz-
geçme“ anlamına da gelmektedir. 

Kurban olarak hayvan kesil-
mesi Hz. Âdem’den beri süre

gelen bir gelenektir. Peygam-
berimiz bu geleneği sürdür-
müştür.

Ancak, Kur’an’da “Zilhicce ayı-
nın 10’unda malî gücü yerinde
olan her coğrafyadaki Müslümanın
kurban kesmesi gerektiğiyle ilgili
bir ayet bulunmamak- tadır.” Bu-
günkü anlaşıldığı şekliyle uygula-
nan kurbanın, Hz. İbrahim’e
dayandırılması da yanlıştır. Çünkü
Hz. İbrahim’in kestiği kurban adak
kurbanıdır. Hayvanın kurban edil-
mesi bir gelenektir dedik, bu gele-

neği din adına farz, vacip ya
da sünnet inancıyla icra etmek
yanlış olur. Kuran’da kurban
Hac ibadetiyle ilgilidir.
Kur’an’da nerede ve ne amaçla
kurbanlık hayvan kesileceği
ise, Hacc Suresi’nin 34-37’inci
ayetlerinde anlatılır. Bu ayet-
lerden anladığımıza göre, sa-
dece Hacc’da organizasyona
katılan bütün insanların ve fa-
kirlerin yiyecek ihtiyacını kar-
şılamak için hayvan kesilir ya
da o insanlara fayda sağlaya-
cak başka bir hediye gönderi-

Kültür
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lir. Meseleyi o günün şartlarında
değerlendirirsek kararlarımız daha
isabetli olacaktır. Çünkü kurban Al-
lah’a yaklaşmak için yapılan ik-
ramlardır.
Kurbanın amacı yoksula/ihtiyaç
sahibine yardımcı olmaktır ve bu
yardım senenin bir gününde değil
her zaman yapılmalıdır. İhtiyaç sa-
hibinin ihtiyacı ne ise o ihtiyaç o an
mutlaka sağlanmalıdır. İşte kurban
budur, bu anlayıştır.

Hac Suresi’nin 37’inci ayetinde,
„Onların ne etlerinin ne de
kanlarının Allah’a ulaşacağı;
O’na ulaşacak olanın sadece
bizim takvamız olduğu“ özel-
likle vurgulanmaktadır. Bu ayette
vurgulanan kurban kesmenin sa-
dece kan akıtmak ve et yedirmek
demek olmadığıdır. 

Mezhepler de kurban kesmenin
hükmü hakkında farklı görüşlere
sahiptir. Onlara göre kurban kes-
mek ya vacip ya da sünnettir. 

Özetlemek gerekirse; hayvan
kurbanı ve kurban bayramı güzel
bir sünnet geleneğidir. Bu geleneği
Allah’ın rızasına uygun olarak
devam ettirmek gerekir. Ne kadar
çok müslüman bir araya gelir de
bu geleneği sürdürür, müslim ve
gayri müslim geniş kitlelere ulaş-
tırırsa Allah’a o kadar yakın ola-
caklardır. 
Biz geçen sene olduğu gibi bu
sene de Kur’an’ın Müellefe-i kulûb
kavramını dikkate aldık. Kur’an’ın
ruhuna uygun olarak kurbanları-
mızı, sünnet geleneği yaşasın diye
burada kestik. Bazı duyarlı Müslü-
man kardeşlerimiz de kurbanlarını
vererek bize destek oldular. Biz de
bu kurban etlerini kavurma yapa-
rak müslim ve gayri müslim ayı-
rımı yapmadan pilav üstünde,
salata ve ayranla birlikte halkımıza
ücretsiz olarak ikram ettik. 

Bu dernekler, gelecek sene-
lerde de bu anlayışla hareket ede-
ceklerdir. Amaç, “Kurban Bayra-
mı Sokak Şenliği” geleneğini
önce Neukölln daha sonra Berlin’in
tüm ilçelerinde gelenek haline ge-
tirmektir.
Saygılarımızla..

1 Ahkaf 27
2 Hacc 34,36

Yunus İNCİ

Kültür
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ürk Eğitim Derneği’nin düzenlediği „II.
Kurban Bayramı Sokak Şenliği„ inde
şenliğin hâmîsi, Neukölln Belediyesi’nin
uyum Sorumlusu Arnold Mengelkoch

misafirlere bir selamlama konuşması yaparak te-
şekkür etti: “Sevgili bayanlar ve baylar! Sizlerin
huzurunda Türk Eğitim Derneği ve onun ortak-
ları olan diğer dernek yöneticilerine, böylesine
güzel bir organizasyonun hâmîliğine beni seçtik-
leri için teşekkür ediyorum. 

Türk eğitim Derneği Neukölln’e yeni bir çehre
kazandırmıştrı. Yaptığı hizmetler sıra dışıdır. Bu
sıra dışı hizmetler uyum açısından fevkalâde
önemlidir.

Özellikle Hikmet Kütüphanesi’nin yayın organı
olan MOCCA Dergisi’nde yayımlanan makaleler
içerik açısından doyurucudur. Bilgi açısından zen-
gin ve aydınlatıcı bir dergidir. Ben bu dergiyi baş-
tan sona okuyorum ve herkese de okumaları için
tavsiye ediyorum.  

Kurban geleneği Hz. İbrahim’e dayanan
önemli bir gelenektir. Bu geleneğin böyle cadde
şenliği şeklinde Neuköll’de devam ettiriliyor ol-
ması bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor.

Ayrıca, Kur’an’ı Kerim’i burada olduğu gibi
caddede okursanız ve yine burada olduğu gibi
arkasından Almanca tercümesini de yaparsanız,
Almanlar arasındaki ön yargının değişmesine
yardımcı olursunuz. Caminin içinde okunan
Kur’an insanların ön yargılı davranmasına sebep
olabiliyor.”

T

Papaz Lenz: Türk Eğitim
Derneği iyi işler yapıyor. Ben

kendilerine huzurunuzda
teşekkürlerimi sunuyorum. 

İbrahim oğlu İshak’ı kurban
edecekti. Allah ona bir koç gön-

derdi ve İshak’ı kurban ol-
maktan kurtardı. Böyle

olmasaydı bugün insanlar
kurban ediliyor olacaktı.

Kurban işte bu konuda
Tanrıya şükrün bir sembo-

lüdür.
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Hüseyin Bozkurt 
BerlinVeliler Topluluğu
Bu, şenliğin ikincisiydi. Geçen

sene kendi aramızda biz bize
küçük bir kutlama yapalım iste-
miştik. Baktık ki bu iş güzel ve ha-
yırlı.. Halkımızın bilhassa çocuk-
ların böyle bir şenliğe ihtiyaçları
var. Bu sene işi biraz daha etrafı-
mıza yaydık ve sokak şenliğine
dönüştürdük. Dolayısıyla şenliğin
adı da “II. Kurban Bayramı Sokak
Şenliği” oldu. Yaptığımız işten
memnunuz. 

Çeşitli dernekler tanıtımlarını
da burada yaptılar. Bu şenliğin hâ-
mîliğini Neukölln uyum sorumlusu
Sayın Arnold Mengelkoch yaptı.
Programı sonuna kadar bizimle
takip etti ve bu şenliğin Neukölln
için gelenek olmasını istedi. Kur’-
an’ın caminin dışına çıkıp caddede
okunmasının Almanlardaki ön yar-
gıların kırılması açısından fevka-
lâde önemli olduğunu belirtti.
Günün anlam ve mahiyetini anla-
tan Kur’an ayetlerini Arapça, Al-
manca ve Türkçe olarak dinledi. 

Rahip Lenz ise bu şenliğin gü-
zelliğini anlata anlata bitiremedi.
Kilisenin de bir standı vardı. Bal ve
çay sattılar, kiliseyi tanıttılar. Deği-
şik dinlere inanan herkes burada
birbirleriyle kaynaştı. Papazla
imam kucaklaştı. Birbirlerine İncil
ve Kur’an hediye ettiler. Güzellik-
lerini ve sahip oldukları değerlerini
paylaştılar. İşte uyum bu! Uyum
dediğiniz şey başka nasıl olacak!.
Biz gururluyuz ve mutluyuz.. Bu
şenlikte bize destek olan herkese
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!
Allah kurbanlarınızı kabul etsin! 

Ahmet Yumuşak
Hikmet Kütüphanesi  
Berlin’de yaşıyoruz. Karnımız

burada doyuyor, malımız ve canı-

mız burada emniyet altında. Her
ne kadar yabancılara yönelik tatsız
açıklamalar olsa da, biz Almanya’
da kalıcı olduğumuzu kamuoyuna
deklere etmişiz. Burada kalıcı ol-
manın elbette ki bedelleri oluyor.
Nesillerimizin korunması lazım!. Ve
geleceğe sağlam adımlarla yürü-
mek gerekiyor. Onun için kendi
kültür değerlerimizi gelecekte
bizim yerimizi alacak olan nesli-
mize öğretmek, anlatmak zorunlu-
luğumuz var bizim. Bu şenliği onun
için yaptık. Elhamdülillah! Alnımı-
zın akıyla da çıktık işin içinden. Sı-
kıntılı bir süreç yaşadık ama
sonunda yüzleri güldürdük. 
O çocukların gözlerindeki mutluluk
var ya, o her şeye bedeldi. Küçük
çocuklar “kolbastı” oynarken çok
haz aldık. Alman komşularımız da
buradaydı. Onlara kurbanın ne
demek olduğunu anlattık. Kurban
etini birlikte yedik. Bundan daha
güzel mutluluk olabilir mi? Şimdi
sesleniyorum halkımıza, seneye
III. Kurban Bayramı Sokak Şenli-
ğinde yine birlikte olalım. 

Faruk Kahya 
İlahiyatçılar   Derneği 
İslâm insanların duyarlı olma-

sını ister. Bunu da takva kelimesi
ile açıklar. Kurban geleneği önce-
den vardı. Peygamberimizle bir-
likte Müslümanlar bu geleneği
devam ettirdiler. Kurban Allah’a
yaklaşmak demektir. Dolayısı ile 
insanı Allah’a yaklaştırmaya vesile
olan her değer kurbandır. Biz bu
kurban bayramı sokak şenliğinde
Alman komşularımızla birlikte ol-

mayı düşündük. Bu düşüncemizin
doğruluğunu Alman komşularımı-
zın yoğun ilgisi ortaya koydu. Böy-
lelikle Kuran’ın ruhuna uygun
olarak, müslim ve gayrimüslim
komşularımıza karşı olan sorumlu-
luğumuzu yerine getirmenin kıvan-
cını yaşıyoruz. 

Bünyamin Özdemir
MOCCA Dergisi 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ’nin ön-

cülük ettiği bu bayram şenliğinin
maksadına ulaştığını düşünüyo-
rum. Müslümanlar kapalı bir top-
lum olmaktan çıkmalı, neler yapa-
bileceklerini göstermelidirler. Misa-
firperverlik, hayırhâhlık, yardımse-
verlik ve halka hizmet… Bunlar
bizim kültürümüzün en temel va-
sıflarıysa eğer bunları her fırsatta
yaşadığımız yerdeki halka hiçbir
ayrım gözetmeden sunabilmeli-
yiz… 

Bu vasıflarımızdan sanki git-
tikçe uzaklaşıyoruz. Bu vasıfları-
mızı bir an önce yeniden diriltme-
liyiz. Ki böylece pasif bir toplum ol-
maktan çıkıp, toplumda aktif bir
yer almalıyız. Toplumuna bağış ya-
pamayan, fedakâr olamayan ve
karşılıksız hizmet edemeyen insan-
ların söyleyecek sözlerinin, kültür-
lerinin ve anlayışlarının bir etkisi
olmaz. 

Evet! Önce sokağımız, sokağı-
mızın insanları ve sonra toplumun
tüm kesimleri… Ve sonra tüm in-
sanlık… Bu sıralama tersine çevri-
lemez! Kendini kurtaramayan,
toplumunu kurtaramayan beyhûde
yorulur..

Uzaktaki yangını söndüremez-
sin evin yanarken… En evvel oca-
ğında yanan yangını söndürmen
gerek.  En evvel yaşadığın sokak-
ları temizle kirlilikten! Öyleyse:
Gelin! Bir olalım! Birleşelim! Topla-
nalım! Toplum
olalım! Yalnız
Yabancılaşma
olsun düşmanı-
mız. Yalnız kar-
deşlik olsun en
yakınımız!! 
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Kültür           

Dernek 

Sözcülerinin

Açıklamaları  

Hazr.:Raşit TANRIVERDİ
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Berlin’i otobüsle geçerken 
-İki dilde anlatan rehber- 
Le Corbusier evinden de büyük, 
Bir keder dolduruyor içimi, 
Süleymaniye heybetinde bir keder. 
Bu kadar çok ve görünmeyen mezartaşı, 
Hayal gözüme çarpmamıştı hiçbir kentte; 

Kalbimse bugün nasıl söylesem..... 
Blumenthal Biraderlerce doldurtulup, 
Dârütta’lim-i Mûsikî pulu yapıştırılmış, 
Bir taş plâk. 
Sen ey zamanın “Sedâ izlerine göre bilenmiş 
Mahrûtî âlâ platin iğnesi!” 
İnletme onu bırak. 

Hüsrev HATEMİ 
(Bütün Şiirleri, Dergâh Yayınları) 

BERLİN 1969

Şimdi Giritli Aziz Efendi’nin ruhu 
Berlin İslâm mezarlığından, 

Der ki: Her Türk benim kitabımdan bir Cevat’tır. 
Çünkü, her Türk kendi yüreğine 

Acılar dokuyan bir tezgahtır. 
Bizler birer Sadullah Paşa’yız yurt dışında; 

Bizi sâdece acı bekler zirâ, 
Kalbimiz, hüzün oklarına açık 

Delik-deşik bir nişangâhtır. 
Bizde sevgi elemdir ve “Türk hüznü”nü 

“Alman hüznü”ne çeviren 
Hiçbir kambiyo bürosu yok henüz. 

Hepimiz dertli büyürüz, hayat bizim için, 
Kederle kurtuluş arasında bir berzahtır. 

Ah biz de “Die schöne Zeit ist vorbei” diyerek 
Bira ve sosisten sonra uyumağa gidebilsek. 

Oysa biz başka ulusların da elemlerinin 
İzini sürer dururuz 
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URBAN STRAßE’DEN GEÇERKEN YOLUM

Güneşi nazlı günlerden bir gündü Berlin’de yine
Çocuklarımın doğduğu Urban Hastanesi’nin 
Caddesinden geçiyordum hayal ede ede
Çocuklarımın çocuklarının çocuklarını

Çektim sağ elimin Âsaf’ını gözlerine konuştum 
_Oğlum! burda bizden hayalci bir dede buldum
Bir gün susmazsa şiirlerim uyutmazsa gözlerini 
Bu masallarla bir lahza istirahat buyurursun  

Al elimdeki dede elini torunlarını tut oğlum
Şu kitâbenin gâvurcasını yardım et sökelim
Sök yetişir iki ileri bir geri epeskidir yeniçeri
Sök açılsın garbçılığımın afâkı gel pîş edelim
Pes etmeyelim yesârî yesarî nümayiş edelim

Dinle benim “Sol elim/Acemi elim/Zavallı elim” 
Ben bu zamana nice nasıl geldim bildireyim 
Babam geldi ben geldim işçidir işçiyim Spree’de 
Ne bileyim ne bilsin babam Nemçe’yi Budin’i dede!
Nerdeyse düşüyordum Sultan Ahmed-Alman Çeşmesi’nde 
Kayzer Wilhelm’i Sirkeci’de tam 3kez trenden indiriyordum 
Berlin’den ta Bağdat’lara aç aç demiryolları döşüyordum 
Velâkin erimedim bitmedim çekirge yedim çöllerde

Sonra sonra dil-annemi kaybettim mi
Soldan eme eme kadını delirttim mi
Dil-babalarına geldim mi.. geldim

Geldim gelmedim neyse ki ben eğri eğri
Sedirimin minderinde, bir yemîn görüyorum
Almancanın Arabında Meymenet Görüyorum
“Türkensitz” kurdum, plava hücum ediyorum
“Türkensäbel”i bismillah çeker gibi çekiyorum  
“Tulpe”yi tersinden Hilal bile okuyorum
Gülkızın ‘tülbent’ini Roza’ya bürüyorum
Konuşunca lâfı gediğine koyuyorum 
Dosdoğru konuşuyorum

Serverime ser verirdim elbette ben dede 
Şehâdet şerbeti içerdim, düğünüm olurdu çok
Şüphesiz inanırdım ölmeden içilmezdi âb-ı hayat
Adım sahi Memetali’ydi. Mehmet=memât. Ali=cenk!

Gelgelelim biz yine şu meşhur mu meşhur (!) sol elimize 
Yıldırımla elektriğin farkını niçin izâh edememek Türkologa   
En hakiki mürşid ilim! niye bellemedin dedem bunu daha önce  
Cazularla savaşmak ve “terk-i dağdağa-i cihan” etmek de niye 
Giderayak, aksak ayak, kesik ayak düm te ka düm tek tek 
Kimse almaz senden o takatukaları uğraşma takatukacı dede  
Kasa kasa portakalları, Ekmek çarpsın! demeyelere 
Aydınlanmacı saf’tirik kafalara göndermek niye 
Çayı Kant içerirler ya da  
İngiliz torbaçelerde

Sakın kant içme dedem rest çek
Müstehcen olmasın son içecek

Son içecek kara gözlü demli âb olsun
Son sözler Muhayyelât Varidât olsun
Pala bıyıklı mutlumoruk çocuklar olsun
Evini seven mutluşişman kadınlar olsun
Gülruh Şahide Natıkalarda
Kamercan Naci Cevatlarda
Rüyalara inananlarda
Yıldızlara bakanlarda
Sohbet olan odalarda

GİRİTLİ ALİ AZİZ EFENDİ’Yİ YÂD-I CEMİL
„Eser-i hâme olsa da nâçîz/ Zikr-i hayra vesîle ola Azîz“

Bünyamin ÖZDEMİR
bunyamdemir@gmail.com
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ie Şehitlik- Camii
(Schehitlik Moschee)
in Berlin  wurde zwi-
schen 1999 und
2005 neben dem
türkischen Friedhof

Columbiadamm im Berliner
Stadtbezirk Neukölln errichtet.

Fälschlicherweise wird der
Name der Moschee oft mit „Mär-
tyrer-Moschee“ übersetzt, wohin-
gegen die eigentliche Bedeutung
Märtyrer-Friedhof-Moschee ist
und auf die Entstehungsge-
schichte der Moschee hinweist.

In den Jahren 1921/22 wurde,
im Auftrag der Türkischen Bot-
schaft, von dem Architekten Eis-
felder ein Andachtsgebäude im
orientalischen Stil für den Fried-
hof Columbiadamm errichtet. Es
handelt sich um einen relativ
schlichten Putzbau mit türkisfar-
benen Wänden und geschwunge-
nen Fensterpartien auf einer
Grundfläche von 10,58x9,35 Me-
tern. Außerdem errichtete der
türkische Geistliche und Fried-
hofspfleger Hafiz Schükri Bey auf
dem Gelände ein kleines Wohn-
haus. Zwischen 1983 bis 1985
wurde das Wohnhaus in eine
kleine Moschee mit Kuppel und
Minarett umgebaut. In den Jah-
ren 1999 bis 2004 wurden die
alte Moschee und die Nebenge-
bäude abgerissen und die heu-
tige Sehitlik-Moschee erbaut.

Die Moschee inklusive der Ne-
bengebäude wurde nach dem
Entwurf des Architekten Hilmi
Senalp erbaut, der  auch die
Bauarbeiten vor Ort leitete. Sen-
alp plante auch die Moscheen in
Aşgabat (Turkmenistan) und in
Tokio (Japan). Die statische Be-
rechnung wurde durch Herrn Hü-
seyin Portakal aus Augsburg
vorgenommen. Die Grundsteinle-
gung für den Bau erfolgte im
Jahr 1999. Der Rohbau wurde
unter der Leitung von Tarkan
Akarsu aus Berlin ausgeführt, der
auch die Tektur zur Baugenehmi-
gung aufgrund der Veränderun-
gen erarbeitete.

Der gesamte Baukomplex um-
fasst auch einen Kulturzentrum.
Daher wurden die Planung und
die Bauausführung in drei Ab-

schnitten durchgeführt. Der erste
Bauabschnitt ist bereits abge-
schlossen und besteht aus drei
Geschossen. Das erste Oberge-
schoss ist dabei halb so groß wie
das Erdgeschoss, da mittig eine
große Terrasse angeordnet
wurde. 

Den zweiten Bauabschnitt bil-
det die Moschee mit vier Ge-
schossen. Das Kellergeschoss
wurde als Mehrzweckhalle ge-
plant. Das Erdgeschoss wird zur-
zeit als Gebetsraum benutzt und
wird in Zukunft als Versamm-
lungsraum und Ersatzgebetsraum
verwendet. Die eigentliche Mo-
schee befindet sich im 1. Ober-
geschoss. Die Sockel der beiden
Minarette brfinden sich im ersten
Obergeschoss. Im ersten Ober-
geschoss befinden sich auch Ga-
lerieebenen, die zudemals
Gebetsraum dienen. Der dritte
Bauabschnitt ist immer noch in
Planung, es wird demnächst mit
dem Bau begonnen. 

Der erste Bauabschnitt hat
eine Nutzfläche von insgesamt
940 m². Die Moschee mit allen
Geschossen (Keller-, EG-, 1. OG-
und Galeriegeschoss) hat insge-
samt eine Fläche von 1.360 m².
Das Kellergeschoß misst etwa
450 m², das Erdgeschoss ist
etwa 400 m² groß und die Fläche
des 1. Obergeschosses (Gebets-
raum) beträgt ca. 365 m². Die
Gesamtfläche des Galeriege-
schosses beträgt 145 m². Die
Hauptkuppel mit 12 Metern
Durchmesser sitzt auf einem
achteckigen Unterzug. Die Last
der Kuppel wird durch die acht
Halbkuppeln auf die Außenwände
übertragen. Das Kellergeschoss
und das Erdgeschoss sind jeweils
3,5 Meter hoch und die Höhe des
ersten Obergeschosses beträgt,
bis zu den kleinen Kuppeln, 8,47
Meter, bis zur Hauptkuppel 15,42
Meter. Die Höhe des Galeriege-
schosses beträgt vier Meter. 

Die gesamte Höhe der Mo-
schee (bis Hauptkuppel) beträgt
21,1 Meter. Die Länge der Mina-
rette betragen bis zur Spitze
33,56 Meter. 

Die gesamte Größe des drit-
ten Bauabschnittes beträgt etwa

505 m². 
Nach der kompletten Fertig-

stellung wird der Komplex eine
Nutzfläche von etwa 2.805 m²
haben. Das Vordach ist ein profa-
nes Bauelement, das bei Mo-
scheen nur sehr selten genutzt
wird. Hier wurde es verwirklicht,
um die Fassadengestaltung des
Komplexes einheitlich zu halten.
An der Fassade der Moschee be-
finden sich die Vogelpaläste wel-
che von der Rücksicht
osmanischer Architekturkunst auf
die Tiere zeugt. 

Das Hauptaugenmerk der in-
neren Dekoration galt der Har-
monie von Keramik und Marmor.
Diese Harmonie ist unter ande-
rem an der Gebetsnische [mih-
rab], dem Vortragspodium
[kursi], der Kanzel [minbar] und
zwischen den Bögen zu finden.
Der verwendete Marmor wurde
auf der Marmara-Insel abgebaut
und verarbeitet. Die Keramik am
Baukörper stammt aus Iznik.

Der Gebetssaal wurde durch
Tafeln geschmückt, unter ande-
rem mit den Kalligraphin der
Namen von ALLAH, Muhammad,
Abu Bakr, Umar, Uthman, Imam
Ali (a.), Imam Hasan (a.) und
Imam Husain (a.). Die Kalligra-
phien der Moschee wurden von
Herrn Hüseyin Kutlu ausgeführt,
ein Schüler des berühmten Herrn
Hamid Aytaç. Die Malerei wurde
von Herrn Semih Irtes vor Ort
entworfen und ausgeführt.

Als bauliche Vorbilder für die
Sehitlik Moschee, dessen Eröff-
nung 2004 stattfand, dienten
Moscheen des berühmten Archi-
tekten Sinan.

Die Şehitlik Moschee in Berlin

D

Übers.:Hüseyin BOZKURT
info@ibg-bozkurt-gerl.de



occa: Yavuz Selim Akgül kimdir?
1972’de sekiz kardeşin en küçüğü olarak Ber-
lin’de doğdum. Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum.
Evliyim ve üç çocuğum var. Firma sahibiyim.

2009 yılından beri Şehitlik Cami’nin başkanlığını yürütü-
yorum. 

Mocca: Şehitlik Cami’nden söz eder misiniz?
Yavuz Selim Akgül: Şehitlik Cami Almanya’da Os-

manlı mimarisi özelliğini taşıyan tek camidir. Mimarı Mu-
harrem Hilmi Şenalp’tir. Bu caminin Tokyo’da, Aşkabat’ta
ve Berlin’de olmak üzere dünyada üç örneği vardır. Şehit-
lik Cami’nde günde beş vakit ezan okunur. Bütün müşte-
milâtı ile halkımızın hizmetine girmesi için daha 1.200.000
Euro’ya ihtiyaç vardır. Bize Türkiye Cumhuriyeti devleti
yardım etmiyor. Hükümet yetkilileriyle defalarca konuş-
tuk, içinde bulunduğumuz durumu anlattık, ama sonuç
alamadık. Günde üç dört gurup sitemizden Rehber temin
edip camimizi ziyaret ediyor. Gelip görüyorlar ve önemlisi
sorular soruyorlar ve cevaplarını da alarak gidiyorlar bu-
radan. 

Mocca: Bu Guruplar kimlerdir? 
Okul çocukları, senatörler, polisler, hatta Afganistan’a

giden askerler v.s. Buraya gelen ziyaretçiler ön yargılarını
bırakarak gidiyorlar buradan. İslam’a bakışları değişiyor..
En azından kafalardaki bazı soru işaretlerinin kalkmasına
vesile oluyoruz. Bunun haricinde kütüphanesiyle, konfe-
rans salonuyla, müzesiyle, eğitim kurumlarıyla tam bir
külliye olarak hizmet vermek istiyoruz. Burası mülkiyettir.
Yapılan her şey gelecek kuşaklara hizmet vermesi için ya-
pılmaktadır. Halkımızın iş durumu malumdur. Oldukça zor
bir dönemden geçiyoruz. Biz bu yorgun halkımızla birlikte
zorlukların üstesinden gelecek ve sonuçta geriye güzel bir
eser bırakacağız inşallah.

Mocca: Şehitlik Camisi sıksık kundaklanıyor,
bunun bir sebebi var mı?

Yavuz Selim Akgül: Bu sene dört defa kundaklandı
camimiz. Terör söylemleri, yabancılarla ilgili negatif açık-
lamalar, parti söylemleri sebep olarak gösterilebilir. Irkçı-
ları cesaretlendirecek açıklamaların yapılması hoş değil
tabi.  İç politikaya malzeme olarak kullanıyorlar göçmen-
leri. Bugünlerde müslümanları da malzeme olarak kullan-
maya başladılar. İslamî terör söyleminden fazlasıyla
rahatsız oluyoruz. Bir ülkenin kalkınması için, ter döke-
ceksiniz, gençliğinizi vereceksiniz o ülkenin yetkilileri si-
zinle işi bittikten sonra size terörist gözüyle bakacak ve
kılık kıyafetinizden dolayı da sizi halkına şikayet edecek
ve terörist diye polise şikayet etmelerini isteyecek... Ne
kadar demokrat bir ülke değil mi? Bu saldırılardan sonra
ciddi hasarlar meydana geldi. Zorda olsa hasarlarımızı gi-
derdik ve yola devam ediyoruz. 

Mocca: Sayın Körting’in kılık kıyafet konusundaki
açıklaması cemaat arasında tedirginlik yarattı mı? 
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Uyum karşılıklı olmalı!
Berlin Türk Şehitlik Camii’ne yapılan saldıralar üzerine , cami başkanı Yavuz Selim Akgül ile görüştük

Alman yetkililer uyumu hep
bizden bekliyorlar. Almanların
uyuma katkısı konusunda
kimse bir şey söylemiyor. 
Televizyonlarda, radyolarda
Almanlara yönelik uyumu
konu alan eğitici bir program
yapmaları akıllarına bile gel-
miyor. Hiç bir parti bu konuda
meclise teklif bile vermiyor,
parti programına yazmıyor.
Tek taraflı uyum nasıl olacak?
Beni terörist olarak gören bir
kişi ile ben nasıl uyum içine
gireceğim. Bir mesele varsa,
ki var! Bunu tek yönlü değil,
birlikte çözebiliriz.

„

„
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Yavuz Selim Akgül



Yavuz Selim Akgül: İçişleri
Bakanı Sayın Körting üzüntümüzü
paylaşmak için bizleri ziyaret etti
ve suçluların mutlaka bulunacağını
ve adalete teslim edileceğini söy-
ledi. Kendisine inanıyor ve şükran-
larımızı sunuyoruz. Kılık kıyafet
konusunda yaptığı bu açıklamanın
yanlış olduğunu ve böyle bir ko-
nuşmanın yapılmaması gerektiğini
Körting de kabul ediyor. Son kun-
daklamanın yapılmasından sonra
da buraya ziyarete geldi ve bizzat
bize söyledi bu açıklamanın yanlış
olduğunu. Ancak halkımız tedir-
gindir. Halkımız acaba bugün mü
beni şikâyet edecekler, yarın mı;
bu Alman mı beni şikâyet edecek,
yoksa şu Alman mı diye sokakta iş
yerinde alış veriş merkezlerinde
diken üzerindedir. Tabiatıyla acı
veriyor bu durum halkımıza. Ben
Körting’e: “Bu İslamcı terör
söylemi bizi rahatsız ediyor.

Terör terördür. İslamîsi, Hris-
tiyanîsi olmaz! Bunun yerine
başka söylem bulun, bu söy-
lem müslümanları yaralıyor”
dedim.    

Mocca: Sayın Körting’e ce-
maatla sohbet etme fıtrsatı ve-
rildi mi?

Yavuz Selim Akgül: Cemaati-
mizle henüz sohbet etmedi. Bu bir

eksikliktir. Şimdi sizin sorunuzdan
sonra eksikliğimizi fark ettim. İn-
şallah bir daha ki sefere bunu te-
lafi edeceğiz.  Bu, halkımızın da
hoşuna gidecektir. Sorunlarını di-
rekt olarak hükümetin bir yetkili-
sine anlatacaktır. Neden olmasın!

Mocca: Uyum konusunda
neler söyleyeceksin?

Yavuz Selim Akgül: Alman
yetkililer uyumu hep bizden bekli-
yorlar. Almanların uyuma katkısı
konusunda kimse bir şey söylemi-
yor. Televizyonlarda, radyolarda
Almanlara yönelik uyumu konu
alan eğitici bir program yapmaları
akıllarına bile gelmiyor. Hiç bir
parti bu konuda meclise teklif bile
vermiyor, parti programına yazmı-
yor. Uyum sağlayacak olan sadece
göçmenler onlara göre. Tek taraflı
uyum nasıl olacak? Beni terörist
olarak gören bir kişi ile ben nasıl
uyum içine gireceğim. Bir Mesele
varsa ki var, bunu tek yönlü değil,
birlikte çözebiliriz.

Mesela; Neukölln belediye baş-
kanı Buschkowski, hiç çekinme-
den, tereddüt bile etmeden
„Neukölln’deki camiler terörist ye-
tiştiriyor“ diyebiliyor. Hiçbir ayı-
rıma lüzum görmeden söylüyor bu
sözü. Üstelik bu şahıs Türklerin en
çok oy verdiği partinin belediye
başkanı.  Belediye başkanı halkına
hedef gösterir mi? Bu bir söylem-
den, ithamdan sonra ilk akla gelen
Neukölln’de cami tabiatıyla Şehit-
lik Cami oluyor ve bir senede dört
kez kundaklanıyor. Bu olanların
hiçbirisinin tesadüf olduğunu san-
mıyorum ben. *

Mocca: Son sözleriniz... ?
Yavuz Selim Akgül: Tüm bu

olumsuzluklara rağmen biz yine
de bu olayların münferit olaylar ol-
duğunu düşünüyor ve devlet yet-
kililerinin gerekli önlemler alaca-

ğına inanıyoruz. Gençlerimizi de
bu bilinçle yetiştiriyoruz. Almanya
bizim de vatanımızdır. Mesela ben
burada doğdum burada okudum
ve şimdi de burada çalışıyorum,
bu ülke için ter döküyorum, hu-
zuru burada arıyorum. Mutluluk
hepimiz için gerekli…

*Sayın Belediye Başkanı Busch-
kowksy, 
Şehitlik Camii başkanı sayın Selim
Akgül`ün açıklamarı sizin şahsınızı
yakından ilgilendiriyor. Bu konuda
söyleyecekleriniz olacak mı?(Rüştü
Kam/Genel Yayın Yönetmeni/
Mocca)

Sayın Kam,
sayın Akgül’ün açıklamalarını yo-

rumlamak istemiyorum, ancak ben
sizlerin dikatini aşağıdaki konulara
çekmek istiyorum:

1. Şehitlik Camii’ne yapılan dört
kundaklama da şükürler olsun ki can
kaybına sebeb olmamıştır. Kundak-
lamalar çok az bir hasarla bertaraf
edilmiştir.

2. Sayın Akgül ile hiç bir zaman
Neukölln camilerinde yapılan işlerle
ilgili bir görüşmem olmadı.

3. Ben hiç bir yerde Nekölln Ca-
mileri’nde terörist yetiştiriliyor diye
bir açıklamada bulunmadım. Böyle
bir söz de söylemedim.

Heinz Buschkowsky
Neukölnn Belediye Başkanı/Berlin

Bamteli
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occa:Sehr geehrter Herr
Akgül, können Sie sich bitte
kurz vorstellen

Akgül:Ich wurde im Jahre
1972 als jüngstes Kind von acht
Geschwistern in Berlin geboren.

Ich habe an der Technischen Universität Berlin
Informatik studiert und das Studium als Infor-
matik-Ingenieur abgeschlossen. Ich bin verhei-
ratet, habe drei Kinder und eine eigene Firma.
Seit 2009 bin ich Vorstandsvorsitzender der Se-
hitlik Moschee.

Mocca: Was zeichnet die Sehitlik Mo-
schee besonders aus?

Akgül:Die Sehitlik Moschee ist die einzige
Moschee in Deutschland, die die osmanische Ar-
chitektur wiederspiegelt. Sie wurde nach dem
Entwurf des Architekten Muharrem Hilmi Senalp
erbaut. Das besondere an der Moschee ist ihre
Originalität, die dem Architekten Hilmi Senalp zu
verdanken ist. Seine vergleichbaren Meister-
werke sind auch in Askabat (Turkmenistan) und
in Tokio (Japan) zu bewundern.

In der Sehitlik Mosche erklingt fünf Mal am
Tag der Gebetsruf. Bis zur vollständigen Baufer-
tigstellung und der kompletten Inbenutzung-
nahme werden noch 1,2 Millionen Euro benötigt.
Wir bekommen keine staatliche Hilfe aus der
Türkei, obwohl wir diverse Gespräche mit Regie-
rungsvertretern geführt und unsere Situation
dargelegt haben. Mindestens drei bis vier Grup-
pen buchen täglich über unsere Website einen
Moscheeführer und besuchen uns. Sie stellen
Fragen und wir beantworten diese.

Mocca: Was sind das für Gruppen?
Akgül: Es sind Schulklassen, Senatoren, Po-

lizeibeamte und sogar Soldaten, die nach Afgha-
nistan verlegt werden. Es ist erfreulich,
festzustellen, dass die Besucher von ihren Be-
denken und Vorurteilen gegenüber dem Islam
loslassen, ihre Sichtweise zum Islam verändert
sich oft nach einem Besuch. Zumindest tragen
wir dazu bei, dass die Fragezeichen in den Köp-
fen verschwinden. Wir möchten als Komplex mit
einer Bibliothek, Konferenzsaal, Museum und
verschiedenen Bildungseinrichtungen der Ge-
sellschaft dienen. Es handelt sich um ein Eigen-
tum, alles was wir tun, tun wir für die nächsten
Generationen. Die wirtschaftliche Lage unserer
Gesellschaft ist ja nicht unbekannt. Wir passie-
ren eine schwere Zeit. Ich glaube fest daran,
dass wir gemeinsam diese schweren Zeiten
überwinden und im Ergebnis dessen ein schönes
Werk hinterlassen, so Gott uns helfe.

16 12/2011

Von institutioneller und mehr-
heitsgesellschaftlicher Seite ist

stets von einer einseitigen Inte-
gration die Rede. Der erforderli-

che Beitrag der
Mehrheitsgesellschaft  bleibt un-

erwähnt . Niemand denkt bei-
spielsweise daran, mit Hilfe der

Medien  ein bildendes Programm
zur Integration durchzuführen.

Auch die politischen Parteien tun
in diesem Zusammenhang zu

wenig, keine der Parteien nimmt
das Thema  ernsthaft ins Partei-
programm auf. Die Integration

soll ausschließlich durch Migran-
ten erfolgen 

Anpassung muss gegenseitig sein! 
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Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sehitlik Moschee, Herrn Yavuz Selim Akgül nach dem letzten Brandanschlag
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Mocca: Die Sehitlik Mo-
schee war in letzter Zeit Ziel
mehrerer Brandanschläge,
gibt es hierfür Gründe?

Akgül: Auf unsere Mosche
wurden 2010 vier Brandanschläge
verübt. Ausländer betreffende ne-
gative Schlagzeilen, Terror-Dis-
kussionen, Aussagen verschie-
dener politischer Instanzen kön-
nen als Gründe hierfür aufgezählt
werden. Äußerungen, die die Na-
tionalisten ermutigen, sind natür-
lich nicht schön. Die Ausländer
werden nach wie vor zu innenpo-
litischen Zwecken missbraucht.
Der Begriff „Islamischer Terror“
stört uns sehr. Sie tragen Ihr gan-
zes Leben lang dem wirtschaftli-
chen Aufbau bei, geben Ihre
Jugend hierfür Preis und dann er-
zählen Ihnen die Vertreter dieses
Landes, dass Sie nicht mehr ge-
braucht werden. Sie werden  als
Terrorist angesehen und man wird
die Bevölkerung auffordern, Sie
wegen Ihrer Kleidung und Ihres
Aussehens bei der Polizei anzuzei-
gen, was für ein demokratisches
Land nicht wahr? Die Brandan-
schläge haben ernste Schäden
verursacht, die wir inzwischen
unter widrigen Umständen besei-
tigt haben. Wir gehen unseren
Weg weiter.

Mocca: Haben die Aussagen
des Innensenators Körting be-
züglich der Kleidung zu Unru-
hen in der Gemeinde geführt?

Akgül:Herr Innensenator Kör-
ting hat uns nach dem Brandan-
schlag besucht, seine Trauer zum
Ausdruck gebracht und uns versi-
chert, dass die Schuldigen gefun-
den und der Justiz übergeben
werden. Wir glauben Herrn Kör-
ting und danken ihm für seine An-
teilnahmen sehr. 

Herr Körting hat selbst einge-
standen, dass seine Aussagen be-
züglich der Kleidung fehl am Platz
waren. Nach dem letzten Brand-
anschlag war er wieder hier und
hat sein diesbezügliches Einge-
ständnis bekräftigt. Unsere Ge-
meinschaft ist trotzdem unruhig,
„wer wird mich verdächtigen und
anzeigen“ auf der Straße, bei der
Arbeit oder im Einkaufszentrum?
Die Menschen fühlen sich unwohl .
Natürlich schmerzt diese Situa-
tion. „Der Ausdruck Islamischer
Terror stört und verletzt uns sehr,
Terror ist Terror, es gibt weder
einen islamischen noch einen
christlichen Terror, das Kind soll

beim Namen genannt werden“
habe ich zu Herrn Körting gesagt.

Mocca: Hat Herr Senator
Körting sich mit den Gemein-
demitgliedern ausgetauscht,
wurde ihm solch eine Möglich-
keit angeboten?

Akgül: Bisher leider nicht, das
ist in der Tat ein Defizit. Nach
Ihrer Frage bemerke ich selbst,
dass hier ein Nachholbedarf be-
steht. Wir werden versuchen, dies
kurzfristig zu kompensieren. Das
wird den Gemeindemitgliedern
auch gefallen, sie können ihre Pro-
bleme direkt mit einem Regie-
rungsvertreter erörtern. 

Mocca: Was sagen Sie zum
Thema Integration?

Akgül: Von institutioneller und
mehrheitsgesellschaftlicher Seite
ist stets von einer einseitigen In-
tegration die Rede. Der erforderli-
che Beitrag der Mehrheitsgesell-
schaft bleibt unerwähnt. Niemand
denkt beispielsweise daran, mit
Hilfe der Medien  ein bildendes
Programm zur Integration durch-
zuführen. Auch die politischen
Parteien tun in diesem Zusam-
menhang zu wenig. Keine der Par-
teien nimmt das Thema ernsthaft
ins Parteiprogramm auf. Die Inte-
gration soll ausschließlich durch
Migranten erfolgen. Wie soll aber
eine einseitige Integration zu
Stande kommen? Wie soll ich mit
jemandem, der mich als Terrorist
sieht, harmonisieren bzw. über In-
tegration sprechen? Wenn es ein
Problem gibt, und es gibt eins,
dann muss es gemeinsam ange-
packt werden und nicht einseitig. 

Vielleicht benenne ich ein Bei-
spiel; Der Bürgermeister von Neu-
kölln, Herr Buschkowski, sagt oh-
ne Scheu, dass „die Moscheen in
Neukölln Terroristen großziehen“*

Er sagt dies ohne Wenn und
Aber, ohne Differenzierung. Über-
dies gehört er der Partei an, der
die meisten Türken Ihre Stimmen
geben. Kann bzw. darf ein Bürger-
meister seinen Bürgern eine Ziel-
scheibe aufsetzen? Nach solch
einer Aussage kommt in Neukölln
natürlich die Sehitlik Moschee in
Frage und diese Moschee wird in
einem Jahr vier Mal Ziel von
Brandanschlägen. Ich glaube da-
ran, dass diese Anschläge kein
Zufall sind.

Mocca: Was sind Ihre
Schlussworte?

Akgül:Trotz der ganzen Nega-
tiven Stimmung denken und hof-
fen wir, dass es sich um Einzell-
aktionen handelt und die zustän-
digen Stellen entsprechendeMaß-
nahmen treffen werden. 

Deutschland ist unsere Heimat.
Um ein Beispiel zu nennen, ich bin
hier geboren, habe hier studiert,
arbeite hier und trage somit dem
Wohlstand bei. Ich suche meinen-
Frieden und meine Ruhe  hier.
Glückseligkeit braucht jeder
Mensch.

*Wir haben Herrn Busch-
kowsky persönlich um eine
Stellungnahme zu diesem
Thema gebeten. Dies ist seine
Antwort:

„Sehr geehrter Herr Kam,
ich beabsichtige nicht, die
Aussagen von Herrn Akgül zu
kommentieren.

Ich gestatte mir lediglich, auf
folgende Fakten hinzuweisen. 

1. Die Şehitlik- Moschee ist
im letzten Jahr den vier
Brandstiftungen
erfreulicherweise nicht zum
Opfer gefallen. 
Die Brandstiftungen schlugen
zum Glück fehl und 
verursachten keine oder nur
geringfügige Sachschäden.
2. Ich habe mit Herrn Akgül

nie über die Arbeit in Neuköll-
ner Moscheen gesprochen. 
3. Eine Äußerung, dass in

den Neuköllner Moscheen
Terroristen erzogen werden,
habe ich nie getätigt. 

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Buschkowsky
Bezirksbürgermeister
Neukölln von Berlin“

Focus
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Felsefe
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OCCA: Sayın Yaltıraklı, siz her ay Fel-
sefe sohbetleri akşamı düzenliyorsu-
nuz. Bu sohbetiniz her geçen gün biraz
daha şöhret buluyor. Sohbetleriniz ne
zaman hangi ihtiyaçtan dolayı başladı?
Ufuk Yaltıraklı: 2008 yılının Ocak ayında

TDU salonlarında başladık. Bir seferlik yapıp geçecektik.
İstek oldu ve devam ettik. Sonradan Tiyatrom’a geçtik.
Orada rahatız… Nietzsche ile başladık, Sokrat ile devam
ettik. Freud üzerine tartıştık. Sonra Schopenhauer’e gel-
dik.

MOCCA: Sokrat’ı parenteze alırsak bu saydığınız
düşünürlerin hepsi “rahatsızlık yaratan”, “karanlık”
diyebileceğimiz düşünürler. Niçin “daha yapıcı” di-
yebileceğimiz, Aydınlanma Çağı’nın babası olan Kant
yok mesela bu ilk tercihlerin içinde?

Ufuk Yaltıraklı: “Karanlık”tan ne anladığımıza bağlı.
Sizin deyiminizle “karanlık” dediğimiz o düşünürlerde bir
provakasyon var. Bunlar belli bir çizgide gidiyorlar. Kimse-
nin gündeme getirmek istemediği değerleri gündeme ge-
tiriyorlar. Provoke etmek felsefecinin görevidir bir yerde ki
yeni fikirler, düşünceler doğsun. Mesela Nietzsche diyor ki,
“bütün değerler yeniden gözden geçirilmelidir”. Hangi de-
ğerleri kastediyorsun? Ben değerlerimi hangi ölçüye göre
gözden geçireceğim? Felsefeci isen buradan işe başlaya-
caksın! Ben daha çok bana gelen talebe göre konuları ha-
zırlıyorum. Kant tabi çok önemli bir şahsiyet, fakat o,
bildiğiniz gibi, çok zordur. Onu anlamak ve hatta anlatmak
akademik birikim ister. Biz akademik manada bir felsefe
yapmıyoruz. Hedef kitle açısından bu mümkün değil. Ko-
nuları olabildiğince hayata ve insana yakın tutmaya çalışı-
yoruz. Dediğim gibi: arz talep meselesi. 

MOCCA: Sohbetlerinize olan ilginin hergün biraz
daha artması dinleyicilerinizin nabzını tutmayı iyi
başardığınızın bir göstergesi bu anlamda. Sizce bu
artış yaptığınız tespitlerle mi ilgili? Bunu neye bağ-
lıyorsunuz?

Ufuk Yaltıraklı: Felsefeciler kesin olarak “doğru” veya
“yanlış” tespiti yapmaz. Doğru ve yanlış kavramları zaten
değişti. Bizler dertlere çare de bulamayız. Doğru ve yanlış
tespiti yapmak felsefeciye yakışmaz da. Felsefe cevap ver-
mez, soru sorar. Biz de öyle yapıyoruz. Bu insanlar bize
bugün, ne söyleyebilirler..? Mesela Schopenhauer’i, onun
karamsarlığını anlatırken biz bugün ondan nasıl istifade
ederiz diye bakıyoruz. Freud “bilinçaltı” derken bugünün
insanına bu ne kadar lazım, önemli mi, önemli değil mi?
Biz bunun üzerinde tartışıyoruz. Ama asıl olan cevap değil,
sorudur. Çözüm aramaktan ziyade ilk önce anlamak lazım. 

MOCCA: “Felsefeciler dünyayı anlamaya çalıştı,
ama asıl olan onu değiştirmektir!” demekle Karl
Marx bunun tam tersini söylemiyor mu? 

Ufuk Yaltıraklı: Karl Marx’ın derdi başkaydı. Açıkçası:
bugün Karl Marx’ın devri kapanmış gibi. Ama “Karl Marx
kötüdür” demenin de anlamı yok. Her düşünürü kendi dö-

Dünyamız bu son yüzyıl
içinde çok değişti ve fakat

bunda filozofların pek bir
payı yok. Eskiden yollar ve sı-
nırlar daha belliydi. Dünyanın
az çok nereye gittiği kestirile-

biliyordu. Şimdi ise herşey
çok karmaşık, nereye gittiği-
miz hiç belli değil! Önü hiç

görünmeyen bir yolcuğa çı-
kıyoruz. Önceki yüzyıllarda

herkesin bir hedefi vardı.
Bugün insanlarda hedef kal-
madı. Masa başında herke-

sin kaderi tayin ediliyor.
Yarınla ilgili planlar yapılamı-

yor. Wikileaks çıktı mesela  

Dr.Ufuk Yaltıraklı ile  Felsefe üzerine konuştuk
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neminde değerlendirmek gereki-
yor. O günkü işçi sınıfının belki
problemlerine çare aradı Karl
Marx, ama bugün iş başka. Biz o
gün yaşasaydık belki aynı acıları
biz de çekecek, aynı şeyleri düşü-
necek ve aynı şeyi söyleyecektik.
Ama önemli olan bu değil. Önemli
olan her türlü düşünce ve fikre
karşı önyargısızca yaklaşıp, onu
olduğu gibi alıp, ona doğru soru-
ları sorabilmek. 

MOCCA: Heidegger’de bu
manada Marx’ı eleştirmişti
zaten, “değiştirmek istediğin
şeyi önce anlamalısın” de-
mişti. Ama yine Heidegger
aynı zamanda önyargıyı anla-
manın şartı yapıyor. Önyargı
olmadan anlamak da olmaz
diyor. 

Ufuk Yaltıraklı: Olmaz tabi
her şey böyle başlıyor. Sonra seni
birisi provoke ediyor ve sonra sen
tekrar o önyargını düşünmeye
başlıyorsun. 

MOCCA: Devir döngü yani.
Sanırım felsefe genel olarak
böyle algılanıyor. Yani önü ar-
kası belli olmayan bir beyin
patlatma. Fakat insanlar felse-
feden daha ziyade somut ce-
vaplar bekliyorlar. 

Ufuk Yaltıraklı: Felsefeci
somut bir şey vermez, reçete ver-
mez, veremez. Felsefecide huzur
olmaz ki somut bir şey versin. Fel-
sefeyi felsefe yapan zaten huzur-
suzluktur. Felsefeci bulamaz. Fel-
sefeci devamlı çelişki içinde olma-
lıdır. Ve işte bu çelişki yeni düşün-
celeri üretir! Huzurun olduğu yer-
de gelişme olmaz ki!! Ancak eski
düşünceler devam eder. Somut ve
pratik çözüm yolları isteyen, huzur
isteyen, hazır cevap isteyen elbet
onu nerede bulacağını bilir. Felse-
fenin amacı değildir somut cevap
üretmek. Hatta felsefeci her türlü
hazır cevaptan imtina etmeli. Hiç-
bir düşünceyi tamamen reddet-
memeli ve hiçbirine kendisini ta-
mamen teslim etmemeli. Herşeye
sağlıklı bir mesafede durmayı ba-
şarmalıdır felsefeci.

MOCCA: Aristo’ya, serüve-
nin başına dönersek: Aristote-
les felsefeyi teorik ve pratik
olmak üzere ikiye ayırmıştı.
Teorik felsefenin konusu me-
tafizik, yani ilahiyat, pratik fel-
sefenin konusu ise ahlaktır.
Yani etik. Aristo etik kitabının
önsözünde “bu kitabı sırf ilim

için okuyorsanız nafile! Öğren-
diğinizi uygulamazsanız bir işe
yaramaz” diyor. Ve hedef ola-
rak da mutluluğu, huzuru vaat
ediyor. Siz ise tam tersinizi
söylüyorsunuz. Huzur felse-
fede yoktur diyorsunuz? 

Ufuk Yaltıraklı: O Aristo’dur,
öyle demiş. Huzur bulmak isteyen
felsefe ile uğraşmamalı. Daha ön-
ce de dediğim gibi, her düşünürü
kendi şartları içinde değerlendirip
anlamak gerek. Aristo zamanında
bu doğruydu belki, bugün değil.
Felsefe aslen çelişkidir! Çelişki ise
kötü bir şey olarak algılanmasın
sadece, üretkenliği, doğurganlığı
sağlayan şeydir çelişki! Bu açıdan
felsefe herkesin işi olmak zorunda
değildir, huzursuzluğa koyun aç-
malı…

MOCCA: Peki o zaman yine
Heidegger’i nereye koyacağız?
O, “İnsan olmak zaten düşün-
mek (felsefe yapmak) demek-
tir” diyerek felseyi insanın
ayrılmaz parçası yapıyor! -
(Mensch sein heisst schon phi-
losophieren.)

Ufuk Yaltıraklı: Fakat Heideg-
ger bizden farklı bir şey demiyor
ki! Şimdi şöyle düşünün: Havva ve
Âdem cennetten dünyaya atıldı.
“İn die Welt geworfen sein” diyor
Heidegger. Orada kalsaydık huzur
içinde olacaktık. Oradan atıldık ve
huzursuz olduk. Peki, neden atıl-
dık? Ağaçtan yedik. O atılmaya
sebep ağaç, ne ağacıydı? Bilgi
ağacı, hikmet! Yani Tanrı bana
bilgi veriyor. Gerektiğinde günah
işleyeceksin diyor. Tanrı kendisiyle
uğraşacak insan istiyor çünkü!

Tanrı da insanla uğraşmak istiyor.
Felsefecilerin iddiası bu. Bu ko-
nuda İslam bilginleri de aynı şeyi
söylüyor! Tanrı yüzde yüz ibadet
eden insan istemiyor. Öyle olsaydı
melekler yeterdi O’na! Mitoloji
böyle. Ama nedir: Melekler insan
önünde secde etmek durumunda.
Peki neden? Çünkü onda bilgi var!
O bu emaneti göğüsledi. Ya bedeli
ne? Huzursuzluk… Düşünsenize
bir… cennette kalsaydık ne kadar
sıkıcı olurdu değil mi? 

MOCCA: Buna yakın olarak
bazı sufiler “şeytan yaratılmış
en güzel varlıktır” diyor.

Ufuk Yaltıraklı: Güzel! Bütün
dünyayı düşünün: herkes ahlaklı,
herkes tam… kiminle uğraşacak-
sın? Kötü olmazsa iyinin kıymeti
bilinmez ki. İyi olmayınca da kötü-
nün kıymeti bilinmez. İkisi de ola-
cak. İşte bu çelişkidir gelişmeyi
sağlayan! Tanrı insanların tezler
üretmesini istiyor. “Sen oradan a-
tıldın, bundan sonra atıldığın yere
göre davranacaksın! Artık sen hiç-
liğe kendi yolunu bul!” diyor. Evet,
hiçliğe atılmak… Hiçlikte tek başı-
nasın. “Ben yokum senin yanın-
da” diyor. “Bana karşı ve benden
yana düşünce üret ki kendi yolunu
bulasın” diyor.

MOCCA: Yani, ilim=düşün-
mek. Düşünmek=Felsefe. Fel-
sefe=rahatsızlık yaratmak..
böyle değil mi?

Ufuk Yaltıraklı: Evet! Tabi
şimdi olgun olmayan bir kesim
kalkar bunu başka yorumlar. Kö-
tüye kullanır. “Anlattığı anarşi,
yakıp yıkmak” gibi düşünür. Hei-
degger “hiçlikten geliyor hiçliğe gi-
diyoruz” diyor, ama “Tanrı attı”
demiyor. “Ara durak” tabirini kul-
lanıyor. Ara durakların önü ve ar-
kası olur. Ama Heidegger’de önü
ve arkası yok. Felsefecilerin derdi
işte bu ara durağı değerlendir-
mektir. Exsistansiyalist felsefeciler
bunu iddia ediyor. Yokluktan gel-
dik yokluğa gideceğiz, onun için
yaşamın anlamı yok diyorlar. Tabi
bu “ara durak” dinlerde de var.
Ama onlarda önü ve arkası var.
Cennet ve Cehennem var. Ama
cennet ve cehennemi sadece zevk
ve sefa veya acı ve elem anlamın-
da değerlendirmek doğru olmaz
elbette. 

MOCCA: Sizin dedikleriniz-
den felsefenin kendisi içinde
bir çelişki olduğu çıktı ortaya.
Felsefe yapmak isteyen rahat-
sız olmaktan haz duymalı de-
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diniz. Felsefe ile uğraşmak için soru sor-
mak, soruya gitmek, soruya yönelmek
lazım. Fakat istenilen bir tek cevap as-
lında. O halde felsefenin dünyamızda
yeri ne? Zira bu durumda biz felsefe
yapmakla, cevabını alamayacağımız bir
soru için çıkmaz sokağa girmiyor
muyuz? 

Ufuk Yaltıraklı: Çok doğru! Exsistansi-
yalistlerin dediğine geliyoruz. Yaşamanın bir
anlamı yok, diyorlar. Eğer ölmeseydik dün-
yadaki varlığımıza bir anlam verebilecektik,
diyorlar. Oysa ne kadar büyük projelerin pe-
şinde koşarsan koş öleceksin! Aslında bir tek
doğru var: o da hepimizin öleceğidir. Bütün
anlamsızlıklar da buradan geliyor zaten, di-
yorlar. Onların derdi bu anlamsızlığa anlam
katmak. Bizler bir anlamsızlık okyanusunda
dolaşıyoruz. Ancak o okyanusta küçük küçük
adacıklar var. Mutluluk adacıkları. İşte bütün
anlamlar o küçücük adacıklarda yüklü. Bütün
mesele bu adacıkları bulmakta. Bazı insanlar
etrafına yardım etmekle bu adacığı buluyor.
Bazıları çok iyi bir evlilik yaparak o adacığı
buluyor. Bazıları büyük bir firma kuruyor,
milyonları kazanarak o adacığı buluyor, bazı-
ları da çocuklarıyla birlikte olmakla. Ancak ne
yaparsanız yapın, o küçücük adacık bir gün
sona erecektir. 

MOCCA: Bu cevap hayatın soru(n)ları
karşısında pes etmiş bir düşüncenin
ürünü gibi görünüyor. Buna göre felse-
fenin hayatın içinde yeri yoktur. Çünkü
toplumun sorularına vereceği cevabı
yoktur. Felsefe bu yüzden uçuk insanla-
rın uğraş alanı olarak algılanıyor bu
gün. Ama eskiye dönersek eğer; Sokrat
ve Aristo’ya: o zamanlar felsefe yapmak
çözüm aramak, anlam sunmaktı. Oysa
biz bugün anlam sunmaktan anlamsız-
lık sunmaya gelmişiz. Toplumdan soyut-
luyoruz felsefeyi. Mesela Berlin’deki
insanlarımızın birçok sorunu var. Şimdi
felsefe burada, anlam mı sunacak,
yoksa kendi anlamsızlığı içinde kaybo-
lup gidecek mi?

Ufuk Yaltıraklı: Buradaki insanlarımızın
sorununu felsefe değil siyaset çözecektir.
Ezilme, işsizlik, ırkçılık, eğitimsizlik. Bunları
politika çözecektir. Sosyal hayatın içinde
aktiv olan insanlar çözecektir. Felsefe ise yo-
rumlayacaktır. Olup bitenleri, tepegöz ile
seyredecek ve değerlendirecektir. Felsefenin
görevi budur. Minerva’nun kuşu bütün olay-
lar bittikten sonra harabelerin üzerinde do-
laşır ve yorumlamaya çalışır aşağıda olup
biteni.

MOCCA: O zaman şöyle sorayım: dün-
yayı değiştirmek kılıçla mı olacak, yoksa
kalemle mi? 

Ufuk Yaltıraklı: Neyi değiştireceksin?
Marx demişti onu, filozofların görevi yorum-
lamak değil dünyayı değiştirmektir diye.
Bunu geçtik demiştik. Felsefecinin elinde güç
mü var, imkân mı var? Olsaydı felsefeci ol-



mazdı zaten. Şöyle söyleyeyim:
Bir stadyumu düşünün. Oyuncular
vardır orada ve seyirciler. Felsefeci
nereye yakışır, sahaya mı, tribün-
lere mi? Elbet tribünlere! Tribün-
lerden oyuncuları seyreder fel-
sefeci ve soru sorar, düşünür, yo-
rumlar.. Gol atmak felsefecinin işi
değil, oyuncuların işi.

MOCCA: Katılmamak cüre-
tinde bulunmak istiyorum.
Dünya değişmişse eğer gerçek
manada, bunun arkasında hep
bir düşünür var. Mesela Aristo
olmasaydı, biz burada, bu şe-
kilde oturamazdık bugün.
Büyük İskender Aristo’nun ta-
lebesidir. Aristo tribünde, İs-
kender sahada savaştı. İsken-
der dünyanın yarısını fethetti,
fakat etkisi kendi yaşamıyla sı-
nırlıdır. Bugüne ulaşmadı. Oy-
sa Aristo’yu üniversitelerde
hâlâ okuyoruz. Hâlâ etkisi var. 

Ufuk Yaltıraklı: Tabiî ki filo-
zoflar boşuna yaşamadılar! Bugün
biz yaşamın anlamını kunuşuyor-
sak, onların sayesinde bunu yapı-
yoruz. Bunu reddetmiyorum. Ama
ben bugünden bahsediyorum. Sa-
dece bugünden ve felsefenin bu-
günkü konumundan. Dünyamız bu
son yüzyıl içinde çok değişti ve
fakat bunda filozofların pek bir
payı yok. Eskiden yollar ve sınırlar
daha belliydi. Dünyanın az çok ne-
reye gittiği kestirilebiliyordu. Şim-
di ise herşey çok karmaşık, nereye
gittiğimiz hiç belli değil! Önü hiç
görünmeyen bir yolcuğa çıkıyoruz.
Önceki yüzyıllarda herkesin bir he-
defi vardı. Bugün insanlarda hedef
kalmadı. Masa başında herkesin
kaderi tayin ediliyor. Yarınla ilgili
planlar yapılamıyor. Wikileaks çıktı
mesela. Bana George Orwell’in
“1984” adlı romanını hatırlatıyor.
Tablo korkunç!   

MOCCA: Wikileaks neyin
başlangıcı olabilir?

Ufuk Yaltıraklı: Diktatörlüğün
başlangıcı olabilir. Özel hayatın
son bulmasının başlangıcı olabilir.
Korkutuyor insanı. Haberimiz ol-
madan bütün mahremiyetlerimizi,
unuttuğumuz şeyleri görüntüleye-
cekler. Duygular, düşünceler, ilişki-
ler allak bullak olacak. Bu tekno-
lojiyi eline geçiren dünya diktatör-
lüğüne doğru gidecektir. Öyle bir
yere, zamana geldik ki gizlilik diye
bir şey kalmadı. Devletler dahil.
Ve bu arada hedefler, değerler
kayboluyor. Değerlerle birlikte
anlam da kayboluyor...

MOCCA: Ve bu kadar anlam-
sızlık içinde tam da, anlamsız-
lığı var eden bir ilim dalına ilgi
artıyor...

Ufuk Yaltıraklı: Evet! Zıtlar
birbirini çekiyor.  

MOCCA: Ama rahatsızlık bir
hastalığın göstergesidir. Her
hastalık bir eksiklikten doğar,
demek ki bir eksiklik var. Sı-
kıntı çekiyoruz. Peki ya kurtu-
luş? 

Ufuk Yaltıraklı: Belki o “kur-
tuluş” dediğiniz tamda bu sıkıntı-
nın ta kendisi? Belki o sıkıntı seni
bir yere götürecek, belki o zehir
seni üretken yapacak. Hayat acı-
ları sevmekle başlar. O zaman içi-
nizdeki sıkıntı sizi bir yere götürür.
Sıkıntıyı yaşayamayanlar sürü gibi
yaşarlar. 

MOCCA: Bu “acı” bana Pan-
teizm’i hatırlattı. Herşeyle bir
olmak... Bu ise bana daha önce
söz ettiğiniz “objektif olmak”-
tan daha cazib geliyor. Her
şeye “nesnel” bakmak bana
ters geliyor. Nesnel olmak:
yani her yerde duracaksın ama
hiçbir yerde durmayacaksın.
Oysa bir şeyi görüp değerlen-
direbilmek için bir yerde dur-
mak lazım! O halde aslında
“subjektif” olmak lazım, yani
“özel” olmak lazım ki bir şeyi
nesne olarak görebilelim. 

Ufuk Yaltıraklı: Çok doğru!
Aslında sıkıntılarımızdan biri de bu
“objektiflik”dir. Bir grup felsefeci
bunu savunuyor. 

Bilim bize “neden?” sorusunun
cevabını veremez. Nasıl olduğunu
söyler. Bilim bu yüzden objektif
olabilir. Ama “neden” sorusunun

cevabını verirken subjektif olmak
zorundasın. Kendine göre değerle-
rinin olması lazım. Felsefeciler ve
din adamları bu sorunun cevabını
verebilir. Bazıları buna mutlak
doğru der, bazıları da yarı mutlak
doğru der vs… Subjektiflik olma-
dan insan olarak yaşayamazsı-
nız!.. „Neurofelsefe“ diye bir akım
var bugün. Neurofilozoflar “bugün
karar verdiğini sandığın şeyi, be-
yin daha önce zaten kararlaştır-
mıştır, sen farkında değilsin” di-
yorlar. Kararlar önceden veriliyor
ve depolanıyor. Şimdi bir korku
var: beynim benden bağımsız ola-
rak mı hareket ediyor? Eyvah! Ben
beynimin kölesi miyim? Herşeye
önceden karar veriliyorsa ben ne
işe yararım, diyorlar. Kararı duy-
gular, hisler veriyorsa okjektiflik
nerede kalıyor? Bu yeni bir alan.
Kant’lar, Platon’lar, Hegel’ler yeni
bir mantık sistemi kurduk diye
övünüyorlardı. Şimdi o sistem
çöktü. Zaten daha önceden çök-
müştü. Hepimiz kendi subjektif
değerlerimizle yaşıyoruz. İnsanlar
birbirlerini gördükleri zaman ilk
değerlendirmeyi beş duyu orga-
nıyla, hisleriyle yaparlar. 

MOCCA: Sayın Yaltıraklı bu
derin sohbetten dolayı teşek-
kür ederiz! Okuyucularımıza
son olarak neler söyleyeceksi-
niz?

Ufuk Yaltıraklı: İnsanlar, az
da olsa mutlu olmak için söyledi-
ğim o “anlam adacıklarını” yakala-
maya çalışmalı! Öznel dünyalarını
zenginleştirmek isteyenler çok
okumalıdırlar. Yazmalıdırlar. Mo-
dern toplumun fuzûliyatından kaç-
mak lazım. Ben kendime Face-
book, televizyon ve internet ya-
sağı koydum. Teknolojiyi akşam
evden çıkarmak lazım. Saatlerce
televizyon başında duran insan
kendisini aptal hissediyor. Böyle
şeyler insanı boş yere tutsak alı-
yor. Düşünmek lazım. Neyi mi?
Kendimizi düşünmekle başlayabi-
liriz mesela... 
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MOCCA: Herr Yaltıraklı, ein-
mal im Monat veranstalten Sie
Philosophie-Abende, an denen
Sie mit Ihren Gästen ein be-
stimmtes Thema diskutieren.
Mit jedem Tag steigt die Zahl
Ihrer Zuhörer. Was ist die Idee
hinter der Veranstaltung, wie
hat es angefangen? 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Eigentlich
war es eine einmalige Sache.
Nach einer spontanen Idee haben
wir uns zum ersten Mal im Jahre
2008 in den Räumlichkeiten der
TDU getroffen. Es gab rege
Nachfrage zur Fortset-
zung, also setzten wir
es fort. Jetzt treffen
wir uns im “Tiya-
trom”. Wir haben
mit Nietzsche an-
gefangen. Dann
kam Sokrates,
Freud, Schopen-
hauer usw. 

M O C C A :
Wenn wir Sokra-
tes mal ausklam-
mern, dann sind die
Philosophen, die Sie
genannt haben, solche,
über die man sagen könnte,
sie seien “dunkle”, “störende”
Denker. Warum gibt es unter
diesen ersten Namen nicht
auch solche Denker wie Kant,
dem Vater der Aufklärung, die
man auch “konstruktive Den-
ker” nennen könnte?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Das hängt
natürlich damit zusammen, was
wir unter “dunkel” verstehen. Ge-
rade bei jenen Denkern, die Sie
“dunkel” nennen, finden wir eine
Provokation. Sie verfolgen eine
bestimmte Spur. Sie problemati-
sieren und aktualisieren jene The-
men und Werte, die man ge-
meinhin verdrängen möchte. Das
Provozieren ist in einer Hinsicht
auch die Pflicht, der Job des Philo-
sophen, damit hieraus neue Ideen
und Ansätze entstehen können.

Nietzsche fordert z.B., dass wir
“alle Werte noch einmal überden-
ken müssen”. Welche Werte me-
inst du? Nach welchem Maßstab
soll ich meine Werte denn über-
denken? Bist du ein Philosoph, so
musst du hier ansetzen! Zu Ihrer
Frage: Die Wahl der Themen rich-
tet sich ganz nach der Nachfrage.
Natürlich ist Kant sehr wichtig.
Aber er ist genauso schwierig! Ihn
zu verstehen, zu diskutieren er-
fordert einen akademischen Hin-

tergrund. Wir führen natürlich
keine Diskussionen im aka-

demischen Sinne. In An-
betracht der Zielgruppe
ist das auch nicht mög-
lich. Wir versuchen die
Diskussion so konkret,
so nah am Leben zu
halten, wie möglich.
Wie gesagt: Eine Frage
des Angebots und der
Nach frage. 

MOCCA: Dass das
Interesse an Ihren

Abenden steigt, zeigt
auch, dass Sie es verstehen

Ihre Zuhörer anzusprechen.
Führen Sie den Erfolg auch auf
den Erfolg Ihrer Ideen zurück,
die Sie in Ihren Diskussionen
erörtern?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Philosop-
hen hüten sich davor pauschale
Urteile zu verkünden, wie: “Das
ist wahr!” und “Das ist falsch!”. Die
Bedeutung der Begriffe “wahr”
und “falsch” hat sich sowieso ge-
ändert. Wir bieten keine Salbe für
Wunden; und außerdem ziemt es
einem Philosophen nicht über
“Wahrheit” oder “Falschheit” zu
urteilen. Philosophie gibt keine
Antwort, sie fragt! Und so tun wir.
Wir fragen uns, was diese Mensc-
hen, die wir da lesen, uns heute
zu sagen haben. Wenn wir über
den Pessimismus eines Schopen-
hauer diskutieren, so fragen wir

uns, was er uns
heute geben kann.
Braucht der Men-
sch heute das Fre-
udsche “Unterbe-
wusstsein”, ist es
aktuell? Darüber
diskutieren wir. Aber
es geht uns nicht um
die Antwort, sondern um
die Frage. Bevor man Lösungen
sucht, muss man erst verstehen. 

MOCCA: Karl Marx sagt je-
doch, dass die Philosophen
zwar versuchen die Welt zu
verstehen, dass es aber viel-
mehr darauf ankomme sie zu
verändern.  

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Karl Marx
hatte anderes im Sinn. Offen ges-
prochen: Wer schert sich heute
noch um Marx? Aber es hat auch
keinen Sinn zu sagen: “Marx ist
schlecht.” Mann muss jeden Den-
ker in Anbetracht seiner jeweiligen
Umstände betrachten. Marx such-
te eine Lösung für die Arbeiterk-
lasse seiner Zeit. Heute liegt die
Sache ganz anders. Wenn wir zu
Zeiten Marx gelebt hätten, hätten
wir vielleicht dasselbe gefühlt, ge-
dacht und gesagt. Aber das ist
nicht das, worauf es ankommt. Es
kommt vielmehr darauf an, jede
Idee und Ideologie ohne Vorurteile
als solche zu nehmen – als das,
was es ist - und ihr die richtigen
Fragen zu stellen.  

MOCCA: Vorurteile – Auch
Heidegger hatte zwar Marx
kritisiert, indem er sagte, dass
man zuerst verstehen muss,
was man verändern will; aber
gleichzeitig machte er auch
das Vorurteil zur Bedingung
des Verstehens. Es gibt dem-
nach kein vorurteilsfreies Ver-
stehen.  

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Natürlich
nicht. Alles fängt so an. Dann
kommt jemand, der dich provozi-
ert und dich dazu bringt über
deine Vorurteile nachzudenken.  

MOCCA: Ein Paradoxon
also. Ich denke das ist auch
wie Philosophie allgemein auf-
gefasst wird: Als ein Brain-
storming ohne jeglichen Grund
und Boden. Aber dabei erwar-
ten die Menschen, denke ich,
gerade von der Philosophie
konkrete Antworten auf ihre
Fragen. 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Die Philo-
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sophie gibt keine konkrete Ant-
wort, kein Rezept - kann sie auch
nicht. Bei dem Philosophen findet
sich kein Frieden, wie kann er da
etwas Konkretes geben? Die Fri-
edlosigkeit macht Philosophie ja
auch überhaupt aus. Der Philo-
soph muss sich ständig im Zwies-
palt, im Zwiestreit befinden. Und
genau dieser Zwist erzeugt neue
Ideen! Dort, wo es Frieden und
Wohlfahrt gibt, gibt es keine Ent-
wicklung!! Nur die alten Ideen set-
zen sich fort. Wer Friede, konkrete
Antworten und pauschale Urteile
sucht, weiß sicher, wo er es finden
kann. Das aber ist nicht das Ziel
der Philosophie. Wie gesagt: der
Philosoph muss sich vor jeglicher
Pauschalisierung hüten. Er darf
keine Idee als solches ablehnen
und auch keiner sich ohne Weite-
res völlig hingeben. Es muss
es verstehen zu allem einen
gesunden Abstand zu wah-
ren.

Mocca: Wenn wir ein-
mal zu den Anfängen zu-
rückkehren wollen, zu
Aristoteles: Er hatte die
Philosophie in eine theo-
retische und eine prak-
tische unterschieden. Die
theoretische Philosophie
nannte er Metaphysik und
die praktische Ethik. Im
Vorort seiner Ethik warnte
Aristo, dass man es nicht
um es des Wissens willen
lesen dürfe, wie man viel-
leicht Logik liest und
lernt. Vielmehr fordert er,
dass man gemäß dem ge-
lernten leben müsse, da
es ansonsten zu Nichts
nutze  Ethik zu lernen.
Und Ziel seiner Ethik war die
Glückseligkeit, der innere Frie-
den! Sie sagen nun das genaue
Gegenteil? 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Das ist
Aristoteles, ja. Seine Philosophie.
Der, welcher inneren Frieden
sucht, sollte sich nicht mit Philo-
sophie beschäftigen. Wie schon
gesagt, sollte man jeden Denker
in Rücksicht auf seine speziellen
Umstände lesen und bewerten.
Aristoteles hat zu seinen Zeiten
villeicht Recht gesprochen, heute
hat er keines mehr. Philosophie ist
grundsätzlich Zwist! Zwist sollte
aber nicht gleich als etwas nur
schlechtes verstanden werden. Er
ermöglicht allein die Produktivität,
die Kreativität. Von daher ist Phi-
losophie nicht etwas für Jeder-

mann. Man muss sich dem Wi-
derstreit bereitwillig öffnen... 

Mocca: Was machen wir
dann – wieder einmal - mit
Heidegger? Sagte er nicht:
“Mensch sein heisst schon phi-
losophieren.” Und verknüpft
somit Mensch sein und philo-
sophieren essentiell miteinan-
der!

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Ja. Aber
er sagt ja nichts Anderes, als wir
es tun! Überlegen wir einmal fol-
gendes: Adam und Eva wurden “in
die Welt geworfen”, wie Heidegger
sagt. Wären wir dort geblieben,
würden wir in Frieden leben. Nun
wurden wir aber von dort hinaus-
geworfen und wurden Unfriedlich.
Und warum wurden wir hinausge-
worfen? Wir aßen vom Baum. Von

welchem Baum? Vom Baum der
Erkenntnis! D.h.: Gott gibt mir
Wissen. Sagt, du wirst sündigen,
wenn es sein muss. Er will näm-
lich jemanden haben, der sich mit
Ihm auseinandersetzt! Und er will
sich mit dem Menschen auseinan-
dersetzen. Das behaupten die Phi-
losophen. Auch die islamischen
Gelehrten sind hier einer Meinung!
Gott will keinen Menschen haben,
der nur 100% am beten ist. Wenn
es so wäre, dann hätte er genug
an seinen Engeln! Das ist doch die
Mytologie. Sie besagt: Die Engel
haben sich vor dem Menschen zu
verbeugen. Und warum? Denn er
ist in Besitz von Wissen! Er hat
diese Bürde auf sich genommen –
der Mensch. Zu welchem Preis?
Des Paradieses, des Friedens…

Denken Sie doch einmal… Wie
langweilig wäre es, wären wir im
Paradies... 

Mocca: Manche Sufis sagen
in diesem Sinne: Der Teufel ist
das schönste Geschöpf Gottes.

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Schön.
Stellen Sie sich doch einmal vor,
alle Menschen wären perfekt, alle
gerecht und vollkommen… Mit
wem willst du dich auseinander-
setzen? Gibt es kein Schlechtes,
so verliert alles Gute seinen Wert.
Und umgekehrt. Beides muss
sein. Das ist der Widerstreit, dass
die Entwicklung fördert! Gott will,
dass der Mensch nachdenkt. “Du
wurdest von dort hinausgeworfen!
Jetzt handle entsprechend des
Ortes, wo du bist. Finde deinen ei-
genen Weg zum Nichts!” Ja, in das

Nichts geworfen sein... Du
bist allein im Nichts. “Ich
bin nicht bei dir”, sagt er.
Und: “Entwickle Ideen
gegen und für mich, damit
du deinen Weg zu mir fin-
dest.”

MOCCA: Das bedeutet
zusammengefasst: Wis-
sen=Denken. 
Denken=Philosophie.
Philosophie=Friedlosig-
keit, nicht wahr?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Ja.
Natürlich werden das
manche Menschen jetzt
falsch verstehen und es
zum Schlechten hin deu-
ten. Sie werden denken:
“Das ist Anarchie, was er
erzählt.” Heidegger sagt:
“wir kommen aus dem
Nichts und gehen ins

Nichts”, aber er sagt nicht: “Gott
hat geworfen”. Er sagt dazu
“Zwischenhalt”. Zwischenstopps
haben ein Vorher und ein Nachher.
Aber bei Heidegger gibt es diese
nicht. Die Aufgabe der Philosop-
hen ist es diesen Zwischenstopp
zu bewerten. Die Existentialisten
behaupten, dass es keinen Sinn
des Lebens gäbe, weil wir vom
Nichts kommen und zum Nichts
gehen. Die Idee des Zwischen-
stopps gibt es natürlich auch bei
den Religionen. Dort gibt es aber
ein vorher und nachher im Sinne
von Paradies und Fegefeuer. Aber
es wäre falsch Paradies und Hölle
nur als Orte der Wohlfahrt oder
der Qualen zu verstehen. 

MOCCA: Es folgt, nach
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allem, was Sie sagen, dass
Philosophie ein Widerspruch
ist. Sie sagten, dass man
Freude an der Friedlosigkeit
empfinden muss, um philosop-
hieren zu können. Um zu phi-
losophieren, muss man fragen,
die Frage zulassen und sich
zur Frage hinwenden. Dabei
suchen wir die ganze Zeit nach
Antworten. Welchen Platz hat
demnach Philosophie in unse-
rer Welt heute? Denn dem-
nach laufen wir wissentlich in
eine Sackgasse, wenn wir phi-
losophieren; wenn wir also
eine Frage stellen, dabei aber
jede Hoffnung auf eine Ant-
wort fahren lassen müssen. 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Ganz rich-
tig. Das ist, was die Existentialis-
ten sagen. Sie sagen, dass das
Leben keinen Sinn hat. Wenn wir
unsterblich wären, so könnten wir
unserem Leben einen Sinn abge-
winnen sagen sie. Du musst aber
sterben, egal was für große Pro-
jekte sie am laufen haben! Eigen-
tlich gibt es nur eine Wahrheit:
Das wir sterben müssen. Genau
das, sagen sie, ist der Kern aller
unserer Sinnlosigkeit und versuc-
hen dieser Sinnlosigkeit einen
Wert zu geben. Demnach gibt es
in diesem großen Ozean der Sin-
nlosigkeit kleine Inseln der Bedeu-
tung. Inseln des Glücks. Alles
Bedeutsame liegt in diesen Inseln.
Es kommt nur darauf an diese In-
seln zu finden. Manche Menschen
finden sie, indem sie anderen
Menschen helfen, manche, indem
sie eine Familie gründen und
manche, indem sie das große Geld
machen. Aber egal, was sie tun,
jede Insel verliert sich irgendwann
in diesem Ozean. Es endet.

MOCCA: Diese Antwort
scheint von einer Gesinnung
gezeugt zu sein, die alle Hoff-
nung auf eine Antwort verlo-
ren hat, die aufgegeben hat.
Demnach hat Philosophie kei-
nen Platz in unserer Welt.
Denn sie hat uns bei unseren
Problemen keine Antworten zu
liefern. Deshalb wird Philosop-
hie auch als Tätigkeitsbereich
jener Menschen angesehen,
die etwas “schräg” sind. Wenn
wir uns aber an Sokrates und
Aristoteles erinnern, so sehen
wir, dass diese Menschen vor
allem Antworten gesucht und
angeboten haben. Wir aber
bieten heute nicht nur keine

Antwort, sondern bieten Sinn-
losigkeit! Wir abstrahieren
Philosophie vom Volk. Noch
einmal: Wird die Philosophie
unseren Menschen hier in Ber-
lin Lösungsvorschläge bei
ihren Problemen bieten wol-
len, oder wird sie sich selber in
ihrer Sinnlosigkeit verlieren?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Die Prob-
leme der Menschen heute wird
nicht die Philosophie, sondern die
Politik lösen. Bildung, Arbeitslosig-
keit, sozialer Zusammenhalt usw.,
das sind alles Fragen, um dessen
Lösung sich der Politiker sorgen
muss. Und Menschen, die im so-
zialen Leben aktiv mitwirken und
mitgestalten. Der Philosoph wird
es sich nur in Vogelperspektive
anschauen und bewerten, es in-
terpretieren. Das ist die Aufgabe
der Philosophie. Der Vogel Miner-
vas fliegt über den Trümmern,
nachdem alles sein Ende gefunden
hat interpretiert es. 

MOCCA: Dann lassen Sie
mich so fragen: Womit verän-
dert man die Welt? Mit dem
Stift oder dem Schwert? 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Was willst
du denn verändern? Das hatte
Marx gesagt, dass man die Welt
verändern müsse. Das haben wir
hinter uns. Was für eine Macht hat
denn der Philosoph das zu tun?
Hätte er Macht, so wäre er kein
Philosoph. Sagen wir es so: Den-
ken Sie an ein Stadium. Da gibt es
Spieler uns Zuschauer. Wo steht
der Philosoph? Auf dem Platz oder
auf der Tribüne? Natürlich auf der
Tribüne! Er beobachtet die Spieler,
fragt sich und interpretiert... Tore
zu schießen ist nicht der Job des
Philosophen, sondern des Spie-
lers.

Mocca: Ich möchte es wa-

gen Ihnen zu widersprechen.
Wenn sich die Welt je verän-
dert hat, dann immer aufgrund
der Ideen der Denker. Gäbe es
keinen Aristoteles, so würden
wir hier in dieser Art und
Weise nicht sitzen. Alexander
der Große war sein Schüler.
Aristoteles saß auf den Tribü-
nen, während Alexander auf
dem Feld gekämpft hat. Ale-
xander hat die halbe Welt ero-
bert, aber sein Einfluss besch-
ränkt sich auf seine eigene
Zeit. Er erreicht uns heute
nicht. Aristoteles aber beein-
flusst uns heute immer noch,
immer noch werden seine
Ideen in den Universitäten ge-
lehrt. 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Natürlich
haben die Philosophen nicht um-
sonst gelebt! Wenn wir heute über
den Sinn des Lebens diskutieren,
so tun wir das Dank ihnen. Das
verleugne ich nicht. Aber ich rede
von heute. Nur von den Umstän-
den und dem Status der Philosop-
hie heute. Die Welt hat sich im
letzten Jahrhundert drastisch ve-
rändert, aber hieran hatten die
Philosophen nicht viel Anteil. Frü-
her waren die Wege und die Gren-
zen deutlicher. Man konnte unge-
fähr abschätzen wohin die Welt
geht. Heute aber ist alles sehr
komplex und es ist überhaupt
nicht auszumachen wohin uns der
Weg führt! In früheren Jahrhun-
derten hatte jeder ein Ziel. Die
Menschen heute haben keines.
Die Schicksale werden an Versam-
mlungstischen ausgehandelt. Man
kann keine Pläne betreffs der Zu-
kunft mehr machen. Jetzt gibt es
z.B. Wikileaks. Es erinnert mich an
“1984” von George Orwell. Das
Bild, das sich uns bietet, ist ersch-
reckend!   

Mocca: Was könnte uns Wi-
kileaks ankündigen? Was be-
ginnt gerade ?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Es könnte
der Anfang einer Diktatur sein. Es
könnte der Anfang vom Ende der
Privatsphäre bedeuten. Das ist
erschreckend. Man kann in unsere
intimsten Bereiche eindringen,
ohne das wir etwas davon mitbe-
kommen. Alles wird sich verwir-
ren. Gefühle, Ideen, Beziehun-
gen... alles. Derjenige, der diese
Technologie in den Händen hält
wird zur Weltdiktatur avancieren.
Es gibt heute keine Geheimnisse
mehr. Staaten eingeschlossen.
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Und inder Zwischenzeit gehen alle
Werte verloren. Und mit den Wer-
ten der Sinn...

MOCCA: Und zwischen all
dieser Sinnlosigkeit, gewinnt
gerade jene Wissenschaft an
Bedeutung, die die Sinnlosig-
keit per sé anbietet...

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Ja! Ge-
gensätze ziehen sich an.  

MOCCA: Aber eine Störung
zeigt eine Krankheit an. Jede
Krankheit rührt von einem
Mangel her. Das heißt es fehlt
etwas. Wir leiden. Und die Ret-
tung? 

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Vielleicht
ist das, was Sie “Rettung” nennen
gerade dieses Leiden an sich? Vi-
elleicht wird gerade dieses Leid
Sie irgendwohin führen und ge-
rade sein Gift wird Sie produktiv
machen. Das Leben fängt damit
an, dass wir anfangen die Sch-
merzen zu lieben. In diesem Fall
wird der Schmerz Sie auf einen
Weg bringen. Jene, die keine
Schmerzen leiden, leben wie eine
Herde. 

MOCCA: Dieser “Schmerz”
erinnert mich an den Panthe-
ismus. Eins mit Allem wer-
den... Das aber ist in meinen
Augen viel attraktiver, als die
“Objektivität”, von der Sie an-
fangs sprachen. Es passt mir
nicht alles als ein Objekt, also
“objektiv” zu betrachten. Ob-
jektivität: Also überall und nir-
gendswo stehen. Dabei muss
man irgendwo stehen, einen
Standpunkt haben, um etwas
bewerten und interpretieren

zu können! Demnach muss
man also “subjektiv” sein,
man muss “persönlich” und
“speziell” sein, um etwas als
ein Objekt des Betrachtens be-
werten zu können.  

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Sehr rich-
tig. Eigentlich ist genau diese “Ob-
jektivität” einer unserer größten
Probleme. Manche Philosophen
vertreten diesen Standpunkt. Die
Wissenschaften können uns nicht
das “warum”, sondern nur das
“wie” beantworten. Deshalb kön-
nen Wissenschaften objektiv sein.
Aber bei der Antwort auf die Frage
“was”, muss du subjektiv werden.
Du musst eigene Werte haben.
Philosophen und Religionsgelehrte
beschäftigen sich mit dieser Fra-
ge. Sie könne nicht als Individuum
leben, ohne subjektiv zu sein!.. Es
gibt heute eine philosophische
Strömung, die sich Neurophilo-
sophie nennt. Sie sagen, dass die
Entscheidung, die man heute get-
roffen hat, vom Gehirn eigentlich
schon viel früher getroffen wurde.
Nur war man es sich nicht be-
wusst. Da gibt es aber Bedenken:
Handelt mein Gehirn unabhängig
von mir? Herrgott! Bin ich Sklave
meines eigenen Gehirns? Wozu
bin ich dann gut, wenn mein Ge-
hirn schon vorher alles regelt? Wo
bleibt die Objektivität, wenn un-
sere Gefühle und Instinkte unsere
Entscheidungen fällen? Das ist
neues Gebiet. Die Kants, Platons
und Hegels hatten sich etwas
dafür zugute gehalten, dass sie
ein System der Logik entwickelt
haben. Dieses System ist nun zu-
sammengebrochen. Eigentlich
schon lange. Wir leben alle nach
unseren subjektiven Werten und

bewerten auch jede Person, mit
der wir in Kontakt treten zuerst
durch unsere Sinne, durch Ge-
fühle. 

MOCCA: Herr Yaltıraklı, wir
bedanken uns herzlich für die-
ses tiefschürfende Gespräch.
Gibt es eine letzte Botschaft,
die Sie unseren Lesern mittei-
len möchten?

Dr.Ufuk Yaltıraklı: Die
Menschen müssen alles daran set-
zen die “kleinen Inseln”, von
denen wir gesprochen haben zu
finden! Sie müssen viel lesen, um
inneren Reichtum anzuhäufen.
Müssen schreiben. Mann muss
sich vor dem nutzlosen Tand der
modernen Lebensweise hüten. Ich
habe mir selbst das Internet, Fa-
cebook und TV verboten. Mann
muss die moderne Technologie
abends verbannen. Sie fesseln
den Menschen Stundenlang für
nichts. Man muss denken. Was
soll man denken? Wir können
damit anfangen über uns selbst
nachzudenken... 

Hureyre KAM
hureyre@hotmail.de

Fahri Kaynar
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irminci yüzyıl İslam dünyasının önemli mütefekkirle-
rinden biri olan Muhammed İkbal-i Lahorî 1873 yı-
lında Pakistan’ın Siyalkût kentinde doğdu. Dedeleri
Keşmir Brehmenlerinden olan İkbal, babasının ta-
savvufla olan ilişkisinden oldukça etkilenmiştir. Sey-
yid Mir Hüseyin’den ilmî ahlak, ilmî kelam ve tasavvuf

eğitimi alarak, sonraki dönem Pencap’ın başkenti Lahor’a gelir. Kül-
tür zenginliğiyle tanınan kentte modernleşme fikirlerinin ve ro-
mantizmin yoğun tartışıldığı dönemde, yüksek tahsil ikmal eden
İkbal, Doğu dillerine hoca tayin edildiği sırada şiir yazmaya başlar.
Urduca olarak kaleme aldığı ilk şiirler millî romantik anlayışla yaz-
dığı şiirlerdir. Hocalık yaptığı dönemde verdiği islamî konferanslar
adının duyulmasına vesile olur. Daha sonra araştırmalarını derin-
leştirmek üzere Avrupa’ya gider. “The Development of Metaphysic
in Persia” (İslam Öncesi ve Sonrası İran’da Felsefi Düşünce) isimli
doktora tezini verir. Londra’da hukuk okuyan İkbal, 1907’de gittiği
Heidelberg’de Almanca öğretmeni Emma Wegenast’ın Alman kül-
türüne ilişkin Wilhelmci bakışına büyük etkisi olur, o dönem Goet-
he’nin “Faust”u, Heine ve Nietzsch’nin eserleriyle tanışır. Felsefe
dalında doktora yaptıktan sonra 1908’de Hindistan’a döner.
1929 yıllarında siyasete giren İkbal “Düşüncenin Yeniden Teşek-
külü” adlı eserini kaleme alır.

1932’de ülkesinin geleceğiyle ilgili toplantılara katılıp, seyahat-
lere çıkar. Düşüncelerini en iyi yansıttığı Annemarie Schimmel ta-
rafından çevrilen Cavidname (Das Buch der Ewigkeit) isimli eserini
yazar. 1938’de vefat eden İkbal’in fikirleri Pakistan’ın geleceği için
her alanda demokrasi için çalışanlarca devam eder.

Hakikatin ulvî ve sonsuz güzelliklerinin kendisini cezbettiği İk-
bal’in eserlerine ve şiirlerine olan hayranlık Hindistan’da yayılırken,
manzumelerini heyecanla yazmaya devam eder. Ülkesinin istiklâli
için büyük bir mücadeleye girişen İkbal, Hintli müslümanların esa-
ret altında oluşundan oldukça müteessir olur. 

İkbal, Kuran’ın evrenle bağlantılı olan insan için, sonsuz bir
hayat kaynağı olduğunu ifade ederek, insanın Allah’la olan bütün-
leşmesinin maddenin etkisinden  kurtulması oranında artacağını,
ancak Allah merkezli bir yaşamın insanı bütünlüğe taşıyacağını
söyler. Babasının tavsiyesiyle müsemma olan görüşünde İkbal;
“Kuran’ın anlaşılması, tıpkı Hz. Peygamber’e vahyolunduğu gibi
gerçekten mü’mine vahyolunmadıkça mümkün değildir.” der.

Mirzâ Celâlüddin Barrister, İkbal hakkındaki görüşlerini belirtir-
ken; “O, Kur’ânî anlamlara daima yoğunlaşmıştır. Her kelime üze-
rine düşünür, namaz kılarken Kuran’ı yüksek sesle okur, ayetler
üzerinde tefekkür eder ve etkilenerek ağlardı.” diye yazmıştır.

İkbal’in ahlak anlayışına göre, kişiler ancak kendi özgür seçim-

İz Bırakanlar
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“Ortaya çık! Ey hızla akan

Zaman küheylânının süvarisi

Ortaya çık! Ey imkân ışığı!

Ölüm insanın hayatı-
nın sonu demek değil-
dir. Heidegger ve diğer
varoluşçu düşünürlere
göre ölüm “yokluk”tur. 

İkbal’in felsefesinde
ise ölüm gerçekliği

imanî gücü artırır ve
insan Allah’ın rızasını ka-

zanmaya çalışarak
ölümsüzlüğün kapılarını

kendine açar  
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„Yeni bir günün doğması için pek çok yıldızın batması gerekir“

Bir destanın lirik şairi. Tefekkürle aydınlanan dünyasından yaydığı, maneviyatın
sonsuzluğuna götürücü parlak ışıklarını benliğine nakşederek, destanının yaşa-
nılır kılınması için hayatının her alanında fikirlerini ihtirasla ve derin imanı ile in-
sanlığın istifadesine sunan bir Doğu yıldızı.
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leriyle taassuptan uzak, her türlü
dünyevî şartların ötesinde mutlak
olan bir varlığı dikkate alarak
ahlak ilkelerini oluşturabilirler. Bi-
reylerin geçmişte tecrübe edilen
geleneklerinin daha sonraki şart-
larda ve durumda değişeceğini,
değerini ve önemini kaybedebile-
ceğini, böylelikle benliklerinin kök-
lerinden kopup temeli sağlam
olmayan bir ilkeye sahip olacakla-
rını söyler.

“Su ile çamur arasına çekildim.
Eflâtun ve Farabî’den ayrıldım.
Kimseden göz dilenmedim.
Cihanı ancak kendi gözümle gördüm.”

İkbal, İslam’ın hedefinin yal-
nızca insanlığa ahlâki rehberlik ol-
madığını, insanlığın sosyal haya-
tında kökten ve tedrici bir devrim
yaptırabileceğini söyleyerek, Ku-
ran’ın mükemmel bir kitap oldu-
ğunu, pratik olarak sergilenmesi-
ni, bütün önemli ilkelerin onda bu-
lunarak, insan hayatının her saha-
sında eşsiz bir rehber olduğunu
söylemiştir.

Modern hayatın değişen şartları
karşısında müslümanların Ku-
ran’dan çıkarılan hukuk kuralları-
nın yeniden gözden geçirilmesi
taleplerini olumlu bir şekilde kar-
şılayan İkbal, içtihadın her zaman
destekleyicisi olmuştur. Tevhid an-
layışının temelde eşitlik, daya-
nışma ve özgürlük içerdiğini, is-
lam’ın ancak bu ilkeyle insanın zi-
hinsel ve duygusal hayatında etkili
olabileceğini belirtir.

“Akıl; keyfiyet ve kemmiyet âlem-
lerinde döndü, dolaştı; gayesine
ancak tevhid ile vasıl oldu.”

İkbal eserlerinde en detaylı şe-
kilde insan varlığı kavramını işle-
miştir. Ona göre ölüm insanın
hayatının sonu demek değildir.
Heidegger ve diğer varoluşçu dü-
şünürlere göre ölüm “yokluk”tur.
İkbal’in felsefesinde ise ölüm ger-
çekliği imanî gücü artırır ve insan
Allah’ın rızasını kazanmaya çalışa-
rak ölümsüzlüğün kapılarını ken-
dine açar. Statik olmayan, daima
dinamik bir insan kavramından
söz eden İkbal, evrenin kimlikleş-
mesini insan bilinciyle ilişkilendirir.
“Yeniden Yapılanma” adlı eserinde
insan kavramı üzerinde  derin
analizler ve farklı boyutlar sunar.

Muhammed İkbal’in şiirlerinde
insana vurgu farklı biçimlerdedir.
Zaman-mekan bağından özgür
olan insan gerçek varlığına ancak

bu bağı aşarak ulaşır. Aşk, onun
hayatının özü haline geldiğinde
benliği eğitilen insan evreni fethe-
der. İkbal’in düşüncesinde dinin
gayesi Hindistanlı filozof Radhak-
rishnan gibi insanın özgürlüğü ko-
nusudur. Her ne kadar onun
nitelikli vurgusu varoluşçuların dü-
şüncelerine benzerlik gösterse de
farklılıklarıyla doğru bir alana işa-
ret eder.

Muhammed İkbal’in eğitim dü-
şüncesine olan katkıları da büyük-
tür.O, kültürel etkenleri göz önün-
de bulundururken eğitim konu-
sunda hayat görüşü sınırsız bir de-
ğerle ilgilidir. İnsanın çevre ile olan
ilişkisinde benliğin doğasının mut-
lak araştırılması gerektiğine deği-
nen İkbal, benliğin kendi içinde
sonsuz mânâları kucakladığını ifa-
de eder. 

İdealist bir düşünür olarak ken-
dini gerçekleştirmenin insanın
özünü şekillendiren en önemli gö-
rüş olduğunu, bu amacın insanı
özverili niteliklere götüreceğini
söylerken eğitimcinin de tüm gü-
cüyle ona yardımcı olduğunu, böy-
lelikle tevhidî birliğe giden mü-
kemmel yolun farkedilebileceğini
belirtir.

İkbal’in sanata bakışı ülkesin-
deki sosyal şartlara bağlı olarak
şekil kazanmıştır. O amacı ve ni-
yeti sanatsal yoldaki en büyük
çaba olarak görür ve sanatın kap-
sadığı herşeyin bu kaynaktan çık-
tığını söyler. Eserlerinde İran
şairlerindeki üslûp benzerliklerini
görebiliriz. Son asrın en önemli şa-
irlerinden Meliku’ş-şuara Bahar’ın
İkbal hakkında; “Bu asır İkbal as-
rıdır. O, binlere üstün gelen tektir.
Sanki o, şiirin ayakta duran bir
heykelidir ki, hepsinden üstündür.
Onun önünde şairler bozguna uğ-
ramış bir ordu; o, yüz süvarinin
işini başaran bir mübarizdir.” de-
miştir. 

Çocukluk zamanlarında Mev-
lâna Celâleddin-i Rûmi’nin Mes-
nevisi’nden etkilenen İkbal, ondan
mülhem Esrar-ı Hodî ve Rumuz-ı
Bîhodî adında iki mesnevi yazmış-
tır. İkbal, İran ve Pakistan şiir va-
disindeki şairler arasında fikirle-
riyle ve ince mânâları aksettiren
derinliği ile seçkin bir yere sahiptir.
Onun bu yönlerine dair özellikleri
Peyam-ı Maşrık (Şarktan Haber)
isimli eserinde gözümüze çarpar.

Önemli eserleri arasında “İs-
lam’da Dini düşüncenin Yeniden
İhyası”, “Cavidname”, Peyâm-i
Maşrık”, “Esrar ve Rumuz”, “Benli-
ğin İşaretleri” sayılabilir.

İnsanlığın bugün içinde bulun-
duğu yalnızlığın ve karanlığın mo-
dern çağında düşünceleri ve
eserleriyle çığır açan İkbal, tüm
dünyaya esenlikler getirecek olan
bir medeniyetin varolması için bü-
yük mücadeleler veren, kalbi üm-
metle atan mümtaz bir şahsiyettir.
Geleceğin şairi olduğunu şu dize-
leriyle ifade eder:

“Kendi çağım benim 
derin anlamlarımı anlamaz,/

Benim Yusuf’um 
bu Pazar için değildir.”

Batı dünyasında İslam’ın yayıl-
masında İkbal hareketinin önemi
büyüktür. Özünde var olan Aşk’ın
ruhunu islamdan alan, Kuranî bir
anlayışla bu hareketin ilerilere ta-
şınabilmesine vesile olan İkbal
konferanslarında insanlık için ihti-
yaç duyulan üç şeyi ifade etmiştir:
Âlemin manevî yorumu, bireyin
manevî özgürlüğü ve manevî bir
temel üzerinde insan topluluğunun
tekamülüne yön verecek evrensel
bilgi. Salt aklın toplumu değiştir-
mekte yetersiz kalacağı manevi-
yatın toplumların üzerinde bütün-
cül bir etki yaratacağını söyler.

İkbal’in eserlerinde ortaya koy-
duğu vizyon; düşleri olanların
şartlardan kaynaklanan zorluklar
karşısında hayal güçleriyle, sabır
ve erdemlilik isteyen geleceğe dair
ümitler, ulaşılması mümkün olan
düşlerin uğrunda, ümit ve endişe
bütünlüğü içinde, istikrarla tırma-
nılması gereken hedeflerdir. 

İkbal’in ıstırabının sonucunda
ortaya koyduğu  bu pozitif vizyo-
nunun anlaşılması, öğretilerinin
anlatılması ve yaşanması yolunda
vesileler olabilmek, insanlığa bu
hayatî mesajı taşıyabilmek bizlerin
de sorumluluğudur. İkbal’in vizyo-
nunun mısralardaki karşılığı ancak
aşağıdaki dizeler olabilir:

“İnanan kişinin eli, Allah’ın elidir”
Kudretli ol, marifetle kılavuzluk
yap!”
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oethes Arbeiten zum
„Divan“

Als Goethe seinen
„West-östlichen Divan“

schrieb, trieb ihn die Leidenschaft.
Eine war die Liebe zu einer verhei-
rateten und zwanzig Jahre jünge-
ren Frau (Marianne von Willemer),
die andere war das Bedürfnis mehr
über den Orient (hier hauptsäch-
lich: Arabien, Persien, Türkei) zu
erfahren und in seinen Gedichten
mit ihm zu verschmelzen. So be-
gann er sich mit übersetzten Pri-
märquellen, wie dem Diwan Hafiz‘
(übersetzt von J. v. Hammer), der
Beduinendichtung„Arabiens“
(Mu�allakāt übersetzt von W. Jo-
nes), dem Buch Kabus (übersetzt
von H. v. Diez) und einigen ande-
ren zu beschäftigen. Er beabsich-
tigte dabei nicht den Orient durch
Klischees darzustellen, sondern
ihn kennenzulernen und zu verin-
nerlichen. Ihm war klar, dass er
seine deutsche Seite nicht ablegen
konnte, wollte diese jedoch durch
orientalische Ideen, Gefühle und
Ansichten erweitern. Aus diesem
Verlangen entstand der „West-öst-
liche Divan“ (erste Ausgabe 1817),
der sowohl Elemente der europäi-
schen Kultur, wie auch der arabi-
schen, persichen und türkischen
vereinte. 

Voneinander wissen-lernen
Goethe schaffte etwas, das uns

nicht zu gelingen scheint. Es ist
gerade diese Idee, das Fremde in
sich aufzunehmen, auf die Europa
nicht kommt. Anstatt das Andere
anzuprangern, als integrationsun-
willig, konservativ-religiös und un-
demokratisch darzustellen und
sich soweit wie möglich von die-
sem abzusondern und dabei von
den Immigranten zu verlangen
ihre eigene Kultur in den Hinter-
grund zu stellen, sollten wir alle
uns ein Beispiel an Goethes Idee
nehmen. Es geht nämlich gerade
nicht um Anpassung in unserer
sich immer mehr angleichenden
globalisierten Welt, sondern um
Wissen, Toleranz und Akzeptanz
des Anderen oder der unbekann-
ten Kultur.

Das Problem von beiden Seiten
Doch genau darin besteht ein

doppeltes Problem. Nicht nur die
Deutschen kennen die Historie der
Völker außerhalb Europas und
vielleicht noch Amerikas kaum.
Auch die Türken wie die Araber
haben keine wissenschaftlich-hi-
storische Kenntnis ihrer Ge-
schichte. Meist ist sie – und hier
kann man verallgemeinern, da
beide „Völker“ hierin das gleiche
Schicksal teilen– heroisch oder re-
ligiös mythologisiert. Es gibt kaum
wissenschaftliche Geschichtssch-
reibung in der Türkei seit Atatürk
diese in den 1920er Jahren selbst
zu schreiben begann. Deshalb ist
die Türkei bis zum heutigen Tage
unfähig sich aus diesem Korsett zu
befreien. In den arabischen Län-
dern gibt es zwar, wie auch in der
Türkei Wissenschaftler, die ihre
Geschichte erforschen und bear-
beiten, was jedoch in den Schulen
– wenn überhaupt - gelehrt wird,
ist entweder religiös oder national
beeinträchtigt. Da in vielen arabi-
schen Ländern die „demokratisch“
gewählten „Herrscher“ die Ge-
schichtslehre bestimmen, so wie
es in der Türkei vor nahezu hun-
dert Jahren der Fall war und bis
heute besteht, fehlt eine histori-
sche Allgemeinbildung des Volkes.
Solange diese nicht entwickelt
wird, kann es auch keinen Dialog
auf dieser Ebene geben. Was bleibt
ist der kulturelle Dialog, der ohne
historisches Wissen jedoch be-
schränkt bleibt. Wie könnte man
z.B. die deutsche Kultur ohne das
Wissen über die Verbrechen des
Holocaust diskutieren? 

Ein Lösungsvorschlag
Man müsste neben der Türkei

und den arabischen Ländern vor
allem in Deutschland beginnen ein

umfassenderes Geschichtsbild in-
nerhalb des Unterrichts zu lehren.
Neben dem Zweiten Weltkrieg
müssen weitere Schwerpunkte ge-
setzt werden, die den zukünftigen
Generationen ein breiteres Wissen
über die historischen Gescheh-
nisse in der Welt bieten. Obwohl
der Holocaust natürlich für den
deutschen Geschichtsunterricht
immer an erster Stelle stehen
wird, dürfen dabei andere Geno-
zide, Geschehnisse und Länder in
der Geschichte nicht unterreprä-
sentiert werden. Europa ist nicht
der Mittelpunkt der Welt, so wie
die Erde nicht das Zentrum des
Universums ist. Die christliche Re-
ligion sollte nicht den einzig zu un-
terrichtende Glauben darstellen
und bei gemischtem Religionsun-
terricht nicht 50% einnehmen,
während sich die übrigen (Bud-
dhismus, Hinduismus, Islam, Ju-
dentum usw.) die restlichen 50%
teilen. Ein Umdenken in der Ge-
sellschaft ist mehr als nötig, um
nicht einem Rechtsruck zu unter-
liegen, wie derzeit in vielen Län-
dern Europas: Niederlande, Sch-
weiz, Österreich, Ungarn usw. usf.

Es liegt an uns a l l e n ein bes-
seres Zusammenleben zu schaf-
fen, nicht nur an den „Ausländern“
oder der „Leitkultur“. Toleranz, Ak-
zeptanz und Wissen übereinander
schaffen die Harmonie, die man
sich für ein gelungenes Zusam-
menleben wünschen sollte.

Yunus YALDIZ

Goethes Divan 
als Vorbild des 
„Zusammen-Wirkens“
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ur’an-ı Kerim; Allah
katından, insanları hi-
dayete ulaştırmak için,
güvenilir bir elçi vasıta-
sıyla, Hz. Muhammed’e
vahiy yoluyla, apaçık

Arapça olarak indirilmiş, son ilahî
mesajdır. Acaba biz bu ilahî mesajı
ne kadar tanıyoruz. Okuyalım ve
öğrenelim.
„Ey Muhammed! Cebrail sana
Kur’ân’ı okurken, acele ederek
onunla beraber dilini oynatma.
Onu bir araya toplamak ve okut-
mak şüphesiz bizim işimizdir. Biz
onu Cebrail’e okuttuğumuz za-
man, sen onun okuyuşunu izle.„1

Kur’ân-ı Kerim: Yüce Allah
tarafından Hz. Muhammed’e Arap-
ça olarak indirilmiş, bize kadar te-
vatür yoluyla nakledilmiş, mushaf-
larda yazılı, Fatiha sûresi ile baş-
layıp Nâs sûresi ile sona eren bir
kitaptır. 114 sûre ve 6236  âyet-
ten müteşekkildir.

Bütün olarak ilk inen sûre Fa-

tiha, son inen ise Nasr sûuresidir.
114 sûreden 93’ü Mekke’de, 21’i
Medine’de inmiştir. Ayet sayısı,
Nafia’ya göre: 6217, Şeybe’ye
göre: 6214, Kufe alimlerine göre:
6236, Mısırlılara göre: 6219, Şam-
lılara göre: 6226,  Zemahşeri’ye
göre: 6666’dır.

Ayetlerinin sayısındaki bu farklı
görüşler ayetlerdeki bir eksiklikten
değil, ayetleri saymadaki yöntem
ihtilafından doğmaktadır. Kimi âli-
min tek ayet kabul ettiği uzun bir
ayeti, kimi alim ayet içindeki du-
rakaları dikkate alarak iki ayet
saymıştır.

Kur’an’ın bazı sûreleri Mek-
ke’de inmesi dolayısıyla „Mekkî“,
bazıları da Medine’de inmesi dola-
yısıyla „Medenî“ diye adlandırıl-
mıştır. Kur’an 23 yılda tamam-
lanmıştır.

Kur’ân-ı Kerim’in, ilk inen
âyetleri şunlardır: „Yaratan Rab-
binin adıyla oku. O insanı bir kan
pıhtısından yarattı. Oku! Rabb’in,

kalemle öğreten, insana bil-
mediğini bildiren en büyük
kerem sahibidir.”2

Kur’ân’ın son inen âyeti
de şudur: „Bu gün size dininizi
ikmal ettim, üzerinize olan ni-
metimi tamamladım, din olarak
sizin için İslâm’ı seçtim.„3

Kur’an’ın dili Arapçadır: „Biz
şüphesiz bu kitabı okuyup anla-
manız için Arapça bir Kur’an ola-
rak indirdik.„4

Kur’an’ı okumaya nasıl baş-
lanacağını da yine Kur’an’dan
öğreniyoruz: „Ey Peygamber!
Kur’anı okumak istediğin zaman,
Allah’ın rahmetinden kovulmuş
şeytanın şerrinden Allah’a sığın,
yani „eûzübillâhimineşşeytânirra-
cîm“ de!”5

Kur’ân’ın yazılması:
Kur’an ayetleri vahiy kâtipleri

tarafından kağıt, bez, deri parça-
ları, taş, tuğla, kürek kemikleri
üzerine yazılmıştır.  Vahiy kâtiple-
rinin en meşhurları;  Hz. Ebu
Bekir, Ömer b. Hattab, Osman b.
Affân, Ali b. Ebî Tâlib, Zubeyr b.
Avvâm, Ubeyy b. Ka’b, Zeyd b.
Sâbit, Muhammed b. Mesleme,
Eban b. Sa’d, Mekke’de Abdullah
b. Sa’d Medine’de ise Übey b.
Kab’dır. 

Yeni gelen ayetler hangi sûreye
konacaksa Hz. Muhammed kâtip-
lere söyler, o ayet oraya yazılırdı.
Hz. Muhammed her Ramazan
ayında, o zamana kadar nazil olan
vahiyleri (Kur’an’ı Kerim’i) baştan
sona Cebrail’e arz ederdi. Ayrıca
Kur’an metinleri birçok hafız tara-
fından ezberlenirdi.

Kur’an’ın kitap haline geti-
rilmesi:

Peygamberimizin vefatından
kısa bir süre öncesine kadar vahiy
devam ettiğinden (Buharî Tecrid-i
Sarih, XI, 228) Hz. Muhammed
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hayattayken,  Kur’an mushaf ha-
line getirilememiştir. 

Ancak vahyi tamamlanan sûre-
leri Hz. Muhammed’in, mevcut en
uygun malzemeye, bir takım sahi-
feler halinde temize çektirip mu-
hafaza ettiği biliniyordu. 

Hz. Peygamber’in vefatından
sonra takip eden Yemâme savaş-
larında yetmiş kadar hafızın şehid
düşmesi Hz. Ömer’i telâşa dü-
şürdü. Halife Hz. Ebu Bekir’le (ö.
13/634) endişesini paylaştı.   Hz.
Ebu Bekir de hemen, Zeyd İbn
Sâbit başkanlığında bir heyet oluş-
turdu. Bu heyette Abdullah b. Zü-
beyr, Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdur-
rahman b. Haris b. Hişam da bulu-
nuyordu. Kur’an  ayetleri Mekke
lehçesi esas alınarak bir araya
getirilecekti. Halife Ebû Bekir’in
talimatı böyleydi. 6

Zeyd b. Sâbit  hiç vakit geçir-
meden derhal etrafa haberler
saldı. Elinde yazılı Kur’an metni
olan herkesin bu metinleri kendi-
sinin başkanı olduğu heyete teslim
etmelerini istedi. Bizzat Hz. Pey-
gamberden yazdığına dair iki gü-
venilir şahidi de yanında getirme-
lerini istedi. 

Söylenen yapıldı. Kur’an metin-
leri toplandı ve  halife Hz. Ebu Be-
kir’e kitap olarak teslim edildi. Bu
kitaba uygun bir isim arandı. Ab-
dullah b. Mes’ud (ö.32/652) „Ha-
beşistan’da bir kitap gördüm, ona
Mushaf adını vermişlerdi“ diye bir
öneri getirdi. Heyet bu ismi uygun
buldu. Heyetin toplayıp bir araya
getirdiği bu kitaba böylece Mus-
haf7 adı verildi. 8

Bu mushaf Hz. Ebu Bekir’in ve-
fatından sonra Hz. Ömer’e, onun
vefatından sonra da kızı Hz. Haf-
za’ya teslim edildi.  

Kur’an’ın Hz Osman Zama-
nında Çoğaltılması:

Hz.Osman devrinde İslâm Dev-
leti’nin sınırları Arabistan’ı aşmış,
fetihler sebebiyle insanlar grup
grup İslam’a girmiş, her şehir
halkı Kur’an-ı Kerim’i farklı farklı
okumaya başlamışlardı. Öyle ki,
farklı okuyuş sebebiyle insanlar
birbirlerini günahkarlık ve hatta
küfürle itham edecek kadar ileri
gitmişlerdi.

Nitekim Ermenistan ve Azer-
baycan fetihlerine (25/646) katı-
lan kumandan Huzeyfe b. Yeman,
bu durumu açıkça görmüş ve ha-
life Hz.Osman’a durumu arzetmiş-
tir. Ümmetin arasındaki bu ihtilafın
daha fazla büyümesinin tedavisi
mümkün olmayan yaralar açabile-

ceğini de kendi düşüncesi olarak
münasip bir lisanla anlatmıştır
Hz.Osman’a Huzeyfe b. Yeman. 

Hz.Osman danışmanlarıyla ko-
nuyu müzakere ettikten sonra ge-

rekli emri vermiş ve Hz. Hafsa’dan
geriye iade edilmek üzere, O Mus-
haf alınmış ve ilgili komisyona ge-
reğinin yapılması için teslim
edilmiştir. 

Komisyon  Başkanı yine Zeyd
b. Sabittir. Diğer üyeler; Abdullah
b. Zübeyr, Said b. As, Abdurrah-
man b.Haristir. Bu üyelerden Zeyd
Medineli Ensar’dan, diğerleri ise
Mekkeli olup Kureyşlilerdendir.

Çoğaltma(istinsah) heyetine
halife Osman şu talimatları
vermiştir: 

1- Çoğaltma, Ebu Bekir zama-
nında toplanan mushaf esas alına-
rak yapılacaktır.

3- Mushaf  7 nüsha olarak çoğ-
altılacaktır. 

4- Her eyalete bir nüsha olarak
gönderilecektir. O eyaletlerdeki
varolan eski mushaflar karışıklığa
meydan vermemek için toplanarak
imha edilecektir. 9

Komisyon belirtilen esaslar çer-
çevesindeki çalışmasını beş sene
zarfında tamamlamıştır. Çoğaltılan
nüshalardan birisi Medine’de bıra-
kılmış, diğerleri Kufe, Basra, Şam,

Mekke, Yemen ve Bahreyn valilik-
lerine gönderilmiştir.

Çoğaltma işlemi tamamlanınca
esas Mushaf, Hz.Hafsa’ya derhal
iade edilmiştir. Bugün okuduğu-
muz Kur’an-ı Kerim nüshaları
Hz.Osman’ın çoğalttığı nüshaların
aynısıdır. 10

Bugün, o nüshalardan  bir ta-
nesi İstanbul Topkapı Müzesi’nde;
bir diğeri Taşkent’te bulunmakta-
dır. Çarlık Rus hükümeti onun tam
kopyasını neşretmiştir. Şu anda
dünyanın her yanında okunmakta
olan Kuran’larla Taşkent’teki Kur’-
an arasında hiçbir fark yoktur. 11

Kur’an’ın harekelenmesi ve
noktalanması:

Hz.Osman zamanında çoğaltı-
lan mushaflar, harekesiz ve nokta-
sız olarak yazılmıştı. Arap olma-
yanların İslam’a girmeleri ve bun-
ların Arapçaya vakıf olmamaları
sebebiyle Kur’an-ı Kerim’i yanlış
okuma olaylarına sık sık rastlanılır
olmuştu. Dolayısıyla Kur’an’ı yan-
lışsız okumak,  doğru okumak için
bazı düzenlemeler yapılmalıydı. 

Basra valisi Ziyad b. Ebih ko-
nunun önemini kavramış ve Ebu’l-
Esved ed-Düeli’yi bu yanlış
okumaların önüne geçilebilmesi
için gerekli olan çalışmaları yap-
mak üzere görevlendirmiştir.
(69/688). Ed-Düeli Mushaf’ın ya-
zısındaki renkten farklı bir mürek-
keple, fetha hareke için harfin
üstüne bir nokta, kesre için altına
bir nokta, zamme için önüne bir
nokta koymak suretiyle bu işi ta-
mamlamıştır. Tenvin için de iki
nokta kullanmıştır. 

Kısmen de olsa bir çözüm oldu
bu çalışma, ancak problemi tama-
men çözemedi. Doğru okuma için
sadece harekeleme yeterli olmadı.
Karışıklıklar devam ediyordu. Bu
sefer Irak valisi Haccac b. Yusuf
(95/713)’un emriyle ed.Düeli’nin
talebesi Nasr b. Asım (89/708)
görevlendirildi. O da  harflerdeki
noktlama işaretlerini gerçekleş-
tirdi. 

Ancak Kur’an-ı Kerim’e hareke
ve nokta konulması meselesi baş-
langıçta tartışma konusu oldu.
Aralarında Abdullah b. Ömer, Ab-
dullah b. Mes’ud ve İmam Malik’in
de bulunduğu bir grup selef alim-
leri bu hareketi hoş karşılamadılar.
Bir süre sonra gördüler ki, yapılan
iş gerçekten faydalı bir iş olmuş-
tur, hemen nokta ve harekele-
meye ruhsat verildi, hatta
müstehap olduğu bile söylendi.
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Matba harfleriyle basılması
Halife Velid (86-96) mushafların seri

üretimine geçilmesi için, hattının güzelli-
ğiyle şöhret bulan Medine’de Mescid-i Neb-
evi’nin mihrabındaki hattın sahibi olan Halid
b. Ebi’l-Heyyac’ı görevlendirdi. Hicri dör-
düncü asrın sonlarına kadar hattatlar mus-
hafları kûfi yazısıyla yazıyorlardı. Hicri
beşinci asrın başlarında kûfî yazının yerini
nesih yazısı aldı. Günümüzde kullanmakta
olduğumuz nokta ve harekelerin hepsi bu
yazıda mevcuttur. Kur’an’ın müslümanlar
tarafından yapılan ilk matbu baskısı 1787
yılında Rusya’nın Saint-Petersburg şehrinde
Mevlay Osman tarafından basılmıştır. 1828
yılında ilk taş baskısı Tahran’da yapılmıştır.
İstanbul’da matba harfleriyle 1877 yılında
basıldı. 1923 yılında Kahire’de Kral Fuat’ın
emriyle Ezher ulemasının eşliğinde Hafs ri-
vayeti ile Asım’ın kıraatine göre basılan bu
Kur’an’ı İslam alemi çok beğendi nerdeyse
yegâne nüsha durumuna geçti.12

Kur’an’ın nokta ve harekelenmesiyle il-
gili bir çok eser yazılmıştır. Bunlar arasında
Ed-Dani (444/1053)’nin “El-Muhkem fi Nak-
ti’l-Mesahif” adlı eseri meşhur olanıdır.13

.............................
1 el-Kıyâme, 75/1618
2 el-Alâk, 96/1-5
3 el-Mâide, 5/3
4 Yûsuf, 12/2
5 en-Nahl, 16/98
6 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 
çev. Salih Tuğ, İstanbul 1980, III, s. 761
7 Mushaf; sayfalardan meydana gelmiş kitap 
anlamına gelir.
8 Celâleddin es-Süyûtî, el-İtkân f F Ulûmi’l-Kur’ân, 
terc. Sakıp Yıldız, H.Avni Çelik, İstanbul 1987, I, 124
9 Muhammed Hamidullah, a.g.e., II, s.763
10 Buhari, Sahih: 6/99; Müslim, Sahih: 1/560-562; 
El-İtkan: 1/59-60; Mebahis: 124-129
11 Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş, Ankara, t.y,
s.41; M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, s. 763
12 Salih-Mebahis: 80-81
13 El-İtkan: 2/170-171; 
El-Burhan: 1/376-379; Mebahis: 150-151
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Es reicht!  Ich kann das Wort
„INTEGRATION“ NICHT MEHR HÖREN! 

Interview mit Claudia ROTH / Hureyre KAM- Mustafa EKŞİ
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OCCA: Frau Roth,
Sie wurden noch-
mals zur Partei-
vorsitzenden der
Grünen gewählt
und damit durch-

aus in Ihrer Position und Ihrer
Politik bestätigt. Worauf füh-
ren Sie den Erfolg, den Sie und
Ihre Partei genießen zurück?
Ist dieser Zuspruch ein Ergeb-
nis Ihrer Politik, oder vielmehr
auch Folge des Misserfolges
der Regierung?

Roth: Stimmung heißt noch
nicht “Zustimmung”. Wir sind jetzt
zwar “Herbstmeister”, um es in
der Fußballsprache zu sagen, aber
nächstes Jahr wollen wir natürlich
Wahlen gewinnen. Wir spüren in
letzter Zeit sehr viel Rückenwind,
das stimmt. Sicherlich ist die Ent-
täuschung über die Regierung ein
Faktor für die steigende Neugier
an grüner Politik. Aber darüber
hinaus gibt es drei wesentliche
Punkte, die uns von den Anderen
unterscheiden. Das ist zum Einen
unser ganzes grundlegendes Kon-
zept bezüglich z.B. der Gesell-
schaftspolitik, der Energiepolitik,
der Bildung usw., die natürlich das
Gegenmodell dessen sind, wofür
die Frau Merkel steht.  Ferner un-
terscheiden wir uns durch unsere
politische Kultur, die im Gegensatz
zu anderen Parteien vor allem
eines kann: Zuhören! Grün zeich-
net sich dadurch aus, dass es
keine Politik von oben herab
macht, sondern in und mit den
Menschen zusammen. Und dazu
gehört vor allem auch Ehrlichkeit.
Nämlich, dass man so ehrlich ist
zu sagen: “Ich weiß nicht. Das
müssen wir noch einmal überden-
ken.”  Und letztlich der Umstand,
dass wir mehr gute und kompe-
tente Leute in unseren Reihen
haben, die sich nicht so sehr für
partikularınteressen kümmern,
sondern um das Wohl der Ge-
meinschaft. Deshalb haben wir
auch eine Doppelspitze. “Grüne
Politik” bedeutet: Nicht wählerori-
entierte Politik zu entwickeln, son-
dern eine Politik für Alle. Ganz
nach dem Motto von Frau Künast:
“Eine Stadt für Alle!” 

MOCCA: Nun haben Sie auch

die Doppelspitze mit Herrn Öz-
demir angesprochen. Das ist
sicherlich auch ein Faktor,
welche den Grünen viel Sym-
pathie, vor allem bei der Be-
völkerung mit Migrations-
hintergrund, einbringt. 

Roth: Es ist wichtig anzumer-
ken, dass Herr Özdemir tatsäch-
lich der erste Parteivorsitzende
einer Partei in Deutschland ist, der
eine Migrationsgesellschaft reprä-
sentiert. Das ist verrückt, dass Er
der Erste ist! Dabei sind wir ein
Land mit 20% Menschen, die Mi-
grationsgeschichte mitbringen. Er
ist urdeutsch-schwäbisch, aber
heißt halt nicht Max Müller, son-

dern Cem Özdemir. Das ist ein
guter Ausdruck dafür, dass die
Grünen in der Realität unserer Ge-
sellschaft angekommen sind und
sich nicht immer noch wie die an-
deren Parteien Gedanken darüber
machen, ob wir nun “Einwande-
rungsland” sind oder nicht. Viel-
mehr sollten wir uns darüber
sorgen machen, dass wir in der
Zwischenzeit schon ein Auswan-
derungsland geworden sind.

MOCCA: Herr Özdemir for-
dert auf seiner Homepage
mehr Bildung. Wie stehen Sie
dazu? Heißt “mehr Bildung”,
mehr Bildung für Migranten
oder heißt es auch, dass die
Mehrheitsgesellschaft zu den
Migranten hin gebildet werden
soll?

Roth: Unsere Gesellschaft muss
erst einmal anerkennen, dass wir
ein Einwanderungsland sind und
dass die Logik vom deutschen Blut

lange überholt ist. Niemand muss
zu niemanden hin erzogen wer-
den. Dass geht von alleine in einer
gesunden Gesellschaft. Was aber
das Problem ist, ist dass wir die
Kapazitäten nicht ausschöpfen,
die Fähigkeiten nicht fördern, die
Kompetenzen nicht wahrnehmen.
Bei uns wird viel zu wenig wahr-
genommen, dass Kinder, die
mehrsprachig aufwachsen keinen
Nachteil, sondern einen Vorteil
haben! Das sie von Hause aus
schon etwas mitbringen und das
sie sonst viel bewusster mitbrin-
gen würden, wenn sie früh genug
gefördert würden. Aber das größte
Problem, dass wir im Bildungsbe-
reich haben, ist das Gerechtig-
keitsproblem. Hier entscheidet zu
oft schon der Nachname oder dıe
soziale Herkunft über den Zugang
zur Bildung. Das geht nicht an in
einem Land, wo wir jedes Kind
brauchen. Wir brauchen gleichbe-
rechtigten Bildungszugang und
Förderung der Kinder aus sozial
benachteiligten Familien. 

MOCCA: Ist die Benachteili-
gung der Bewerber aufgrund
des Nachnamens trotz gleicher
Qualifikation also Fakt?

Roth: Ja, es ist so. Es war zwar
schon immer so, dass Kinder aus
Akademikerfamilien größere
Chancen auf eine akademische
Karriere hatten, als Nicht-Akade-
mikerkinder. Aber dies trifft nun
doppelt für Kinder aus Migranten-
familien zu. Dabei bedeutet, dass
man schon von Hause aus meh-
rere Sprachen mitbringt, nicht nur
eine gleichwertige Qualifikation,
sondern eine höhere Qualifikation.

MOCCA: Und das fördert
dann die Parallelgesellschaf-
ten und die Auswanderung
von Akademikern. Wie kann
man hier entgegenwirken?

Roth: Schon Herr Köhler hatte
gesagt, dass sich zuerst etwas
entscheidendes in den Köpfen än-
dern muss, damit hier ein Schritt
gemacht werden kann. Und zwar
die gesellschaftliche Anerken-
nung, dass nicht nur “Max” und
“Julia”, sondern auch “Cem” und
“Ayse” Deutschland sind! Solange
das nicht da ist, solange man an-
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fängt Mauern zu errichten, so-
lange die Seehofers und Sarazzins
unserer Gesellschaft ihre Thesen
überall erklären können, solange
ein Ministerpräsident sagen kann:
“Die Türken und die Araber pas-
sen nicht in unsere Gesellschaft.”
– solange gibt es kein Fortkom-
men. Diese Mauern, die ständig
gebaut werden, spalten unsere
Gesellschaft. Und für mich ist es
so, dass den Menschen dadurch
ihre Heimat genommen wird. Man
entzieht ihnen ihre Heimat.

MOCCA: Wie bewerten Sie
die ganze Integrationsdebatte
der letzten Zeit?

Roth: Das ist ganz billiger Po-
pulismus. Es geht nicht darum
eine Lösung zu finden, sondern
darum Popularität zu gewinnen,
um die Umfragenwerte nach oben
zu steigern. Früher, mit Frau Süss-
muth, waren wir da viel weiter.
Die ganze Debatte geht an der
Realität vorbei. Stellen Sie sich
vor, alle Migrantenkinder würden
jetzt weg gehen. Was machen wir
dann?

MOCCA: Nun hat der Bundes-
präsident eine sehr bedeuten-
de Ansprache in dieser Hinsi-
cht gehalten. Die Bundeskanz-
lerin jedoch äußerte Kritik. 

Roth: Sie tut es wider besseren
Wissens. Sie will der CDU dadurch
wieder ein rechtskonservatives
Identitätsmerkmal geben. Und
wie schafft man Identität? Indem
man sagt wir sind der Halt des
Christentums. Mit Verlaub: sind
wir nicht! Ich will in keinem reli-
giösen Staat leben, sondern ich
will in einer demokratischen Ge-
sellschaft leben, wo jeder seinen
Glauben und Unglauben frei nach-
kommen kann. Die Frau Merkel
weiß doch, was in unserer Verfas-
sung steht. Und die Religionsfrei-
heit beschränkt sich nicht auf eine
Religion! Sie tut dies meiner An-
sicht nach, weil sie anscheinend
etwas braucht, was ihren eigenen
Laden zusammenhält. Zu Lasten
von Millionen Menschen in unse-
rem Land.

MOCCA: Während der gan-
zen Debatte um Integration
herrscht der Eindruck, dass
man anscheinend immer an-
einander vorbei redet, weil
jeder etwas Anderes meint.
Wie definieren Sie Integra-
tion?

Roth: Ich muss ehrlich geste-
hen, mir geht dieser Begriff lang-
sam auf den Wecker, wenn ich das
so sagen darf! Ich will nicht mehr
von “Integration” reden. Sondern
von “Teilhabe” von “Partizipation”.
Ich will auch von „Integrationsver-
weigerung“ nichts mehr hören. Da
redet man von ‚Integrationsver-
weigerern“ und sagt aber kein
Wort darüber, dass 9000 Plätze für
Deutschkurse fehlen. Ich finde
z.B. ein Herr Seehofer und ein
Herr Sarrazin sind nicht integriert
in Deutschland 2010! Sie sind re-
gelrechte Integrationsverweige-
rer! Sie reden von “Verfassungs-
treue”, aber sehen nicht, dass Ar-
tikel 1 der Verfassung nicht die
Würde des Deutschen, oder des
Christen meint, sondern “die
Würde des Menschen”. Ich möchte
nicht mehr über Integration re-
den. Denn was schwingt da immer
gleich mit? “Die müssen deutsch
lernen.” Was heißt denn das? Da
wird immer ausgeschlossen! Mir
ist mein Ali, der mir seit Jahren  in
meinem Büro hilft, viel näher, als
ein Herr Seehofer. Wir haben kul-
turell mehr gemeinsam, als ein
konservativer  CSU’ler! Und ich
will auch nichts mehr von “Leitkul-
tur” hören. So etwas gibt es nicht.
Welche Kultur ist denn die Leitkul-
tur? Die bayerische, die schwäbi-
sche? Das ist nur eine Hierarchi-
sierung in 1.Klasse, 2. Klasse usw. 

MOCCA: Was heißt „Partizi-
pation“?

Roth: Das heißt, dass die Men-
schen teilhaben an allen Möglich-
keiten der Gesellschaft. Ich will,
dass die Menschen hier Teilhabe-
gerechtigkeit haben. In der Bil-
dung, in der Gesundheitsver-
sorgung, politische Teilhabe und
mindestens kommunales Wahl-
recht. Ilhan Mansiz hatte mir ein-
mal gesagt, als ich ihn darauf
angesprochen habe, ob er denn
wählen gehe, dass er es nicht tue.
Ich fragte ihn warum er es denn
nicht tue, da sagte er: „Weil sie
meine Oma nicht wollen. Meine
Oma kriegt keine deutsche
Staatsbürgerschaft, weil sie nicht
genug deutsch rede. Dann wähle
ich auch nicht.“ Menschen, die seit
über 30 Jahren hier leben, sollten
das Recht haben auch zu wählen.
Partizipation heißt also: Erleich-
terte Einbürgerung, doppelte oder
mehr Staatsbürgerschaft, heißt
eine „Willkommenskultur“ und
gleiches Recht für alle. Und die

haben wir nicht.

MOCCA: Aber mehr als jede
politische Stellungnahme,
werden die Menschen vor
allem von den Medien beein-
flusst. Und die reden tagtäg-
lich eine andere Sprache.
Sollte man hier nicht eingrei-
fen und auch die Mehrheitsge-
sellschaft ansprechen, dass sie
sich „zu den Migranten hin“
bewegen müssen?

Roth: Ja, in den Medien werden
Klischees hoch gepuscht, aber es
fehlt insgesamt an mehr Vorbil-
dern. Die 20% der Minderheitsge-
sellschaft ist im Bundestag nicht
vertreten. Bei weitem nicht mit
20%. Die meisten Vertreter dieser
Gesellschaftsschicht sind in unse-
rer Partei vertreten. Die Fußballer
sind uns in Integrationsfragen
lange voraus. Ich glaube nicht,
dass irgendjemand zu irgendje-
manden „hingeführt“ werden
muss. Vielmehr muss das Be-
wusstsein verstärkt werden: „Wir
sind Deutschland“.

MOCCA: Bald sind wieder
Wahlen und es zeichnet sich
ab, dass die Grünen Teil einer
Koalition werden können. Wel-
che Konstellation können Sie
sich vorstellen?

Roth: Es entscheiden hier vor
allen Dingen die Inhalte, als Far-
ben. Wenn Frau Merkel z.B. den
Atomkurs fahren will, dann ist
klar, dass die Grünen hier nicht
mitmachen werden. Die Anti-
Atompolitik ist die Geburtsur-
kunde der Grünen Partei. Die
Grünen vertreten in allen Belan-
gen eine klare Linie, von der sie
nicht abweichen können. Einer Ko-
alition können wir nur zustimmen,
solange Konsens über die Grund-
prinzipien erreicht wird. Wir wer-
den sehen.
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OCCA: Sayın Roth, son seçim-
lerde tekrar Yeşiller Parti’si
başkanlığına seçildiniz. Bu ba-
şarınızı neye borçlusunuz? Sür-
dürdüğünüz siyasetin başarısı-

na mı, yoksa hükümetin başarısızlığına mı? 
Roth: Futbol dilinden konuşmak gerekirse, biz

birinci yarının galibiyiz. Evet! Ama bu daha her
şeyin bittiği anlamına gelmiyor tabi. Hedefimiz se-
neye seçimleri kazanmak. Son zamanlarda rüzgâr-
lar lehimize esiyor, bunda hükümetin başarısız
siyasetinin de rolü var elbette. Ama bunun öte-
sinde bizi diğer partilerden ayıran üç büyük özelli-
ğimiz var. 

Birincisi: Yeşiller Partisinin temel siyaset poli-
tikasıdır. Bunlar nedir denilirse; sosyal alandaki ya-
pılan çalışmalar, yürütülen enerji politikası ve
eğitim alanındaki çalışmalardır. Bu konularda Ye-
şiller,  bayan Merkel’in gütmüş olduğu siyasetin
tam karşısında durmaktadır. 

İkincisi: Biz dinlemeyi esas alan bir siyasi par-
tiyiz. Bizim böyle bir siyasi kültürümüz var. Yeşiller
partisinin en belirgin özelliği budur.  Yeşiller tepe-
den inmeci bir siyaset anlayışına sahip değildir. Ye-
şiller toplumun içindedir ve toplumla beraber
siyaset üretir. Bunu yapabilmek için de iyi bir din-
leyici olmak gerekir ve dürüst olmak gerekir. Dü-
rüstlük yeri geldiğin de; bu konuda fikrim yok,
bunu bir daha düşünmemiz lazım! diyebilme cesa-
retini gösterebilmektir. Bu kolay bir iş değildir. İşte
biz kolay olmayan bu işi yapıyoruz. 

Üçüncü özelliğimize gelince: Yeşiller Par-
tisi’nin safları arasında kendi çıkarından ziyade top-
lumun refahı için çalışan insanların sayısının çok
olmasıdır. Bu sebepten dolayı partimiz eş başkan-
lık sistemi ile yönetilir. „Yeşil siyaset“ demek poli-
tika üretmek demektir. Toplum için siyaset
üretmek demektir.  Toplumun her kesimine hitap
eden söylemler ve projeler üretmek demektir.
Sayın Künast’ın dediği gibi: “Eine Stadt für alle! –
Bu şehir hepimizin!” dir.

MOCCA: Sayın Özdemir ile paylaştığınız eş
başkanlığınızdan söz ettiniz. Sayın Özde-
mir’in partinizin eş başkanı olması da göçmen
kitlesinde partinize çok sempati topluyor ol-
malı. 

Roth: Evet! Sayın Özdemir Almanya’da bir par-
tinin başkanıdır. Göçmen kitlesini temsil eden bir
siyasetçidir. O’nun bir ilk olmasını insanların aklı al-
mıyor. Bu şeref de Yeşiller’e aittir. Bu vesileyle Ye-
şiller bir ilkin de altına imza atmışlardır. Özellikle
halkımızın yüzde 20’sini göçmenlerin oluşturdu-
ğunu göz önüne alırsak, O tam bir Saksonyalıdır.

M

Yeşiller Partisi 

Eş Başkanı 

Claudia Roth ile 

Almanya ve 

Uyum sorunu 

hakkında 

konuştuk

Hiç kimsenin diğerini anlaması
için özellikle eğitilmesi gerekmiyor.
Sağlıklı bir toplumda bu kendiliğin-
den zaten olur. Fakat sorun şu ki, biz
kapasiteleri kullanmakta, yetenek-
leri zamanında fark edip destekle-
mekte sıkıntı yaşıyoruz. Çok dilli
yetişen çocukların bir sorun değil,
bir zenginlik, bir artı özellik olduğunu
maalesef yeterince idrak edemi-
yoruz! 

UYUM SOZUNE 

UYUZ OLUYORUM

....
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Sadece ismi Max Müller değildir
O’nun ismi: Cem Özdemir! Özde-
mir’in başkanlığı Yeşiller’in bugünü
yaşadıklarının ve Almanya’nın da
sosyal realitesine dâhil oldukları-
nın bir göstergesidir. Diğer partiler
hâlâ; acaba biz gerçekten göçmen
ülkesi miyiz? diye tartışıyorlar. Bu-
günün sorunu dış göçmen sorunu-
dur. Almanya bu sorunu çözmek
zorundadır.

MOCCA: Sayın Özdemir web
sayfasında daha çok eğitim is-
tediğinden söz ediyor. Eğitim-
den kasıt göçmenlerin eğitil-
mesi gerektiği mi, yoksa Al-
manların da uyum konusunda
göçmenleri anlamaları için eği-
tilmesi gerekiyor mu?

Roth: Toplumumuz her şeyden
önce ülkemizin bir göç ülkesi oldu-
ğunu kabul etmelidir. Alman kanı
mantığının çok eskilerde kaldığının
farkına varmalıdır. Hiç kimsenin
diğerini anlaması için özellikle
eğitilmesi gerekmiyor.  Sağlıklı
bir toplumda bu kendiliğinden
zaten olur. Fakat sorun şu ki,
biz kapasiteleri kullanmakta,
yetenekleri zamanında fark
edip desteklemekte sıkıntı ya-
şıyoruz. Çok dilli yetişen çocukla-
rın bir sorun değil, bir zenginlik,
bir artı özellik olduğunu maalesef
yeterince idrak edemiyoruz! Bu
artı özellik yabancılarda doğal ola-
rak var zaten. Eğer yeterince des-
teklenselerdi bunu daha bir
özgüven ile ortaya koyabilirlerdi.
Ne var ki eğitim alanında yaşadı-
ğımız en büyük sıkıntı adaleti sağ-
lamadaki sıkıntıdır. Bir kişinin soy
isminin ve sosyal arka planının,
ona eğitimde ilerleme kapılarının
kapandığını maalesef son gün-
lerde daha sık müşahede etmek-
teyiz. Yeni nesillerin her bir ferdine
ekmek gibi su gibi muhtaç olan bir
ülkede, bu tür davranışlar akıl al-
maz bir durumdur. Çoğu zaman
izah etmekte zorlanırsınız. Bilhas-
sa eğitim konusunda fırsat eşitli-
ğine ihtiyacımız var. Hem de çok
ihtiyacımız var. Sosyal planda dez-
avantajlı çocukların desteklenmesi
gerekir. Eğitim de fırsat eşitliğini
ancak böylece yakalayabiliriz. 

MOCCA: Kaliteleri bakımın-
dan eşdeğer olmasına rağmen,
sadece soy isminden dolayı in-
sanların göz ardı edilmesi top-
lumsal bir gerçek mi yani?

Roth: Evet, öyle! Maalesef
öyle! Gerçi akademisyen bir aile-
den gelen bir çocuğun bir işçi aile-

sinden gelen çocuğa nazaran aka-
demik kariyer yapma olasılığı her
zaman daha büyüktür.  Fakat
şimdi bu olasılık göçmen aileler-
den gelen çocuklarda ikiye katla-
nıyor. Ama aslına bakılırsa bir
insanın ana ocağından beri iki dille
yetişmesi onun eşdeğer kalifiyede
bir eleman olduğunu değil, bilakis
daha yüksek bir seviyede kalifi-
yeye sahip olduğunu gösterir. 

MOCCA: Bu durum ise top-
lumun bölünmesini ve akade-
misyenlerin göç etmesini ge-
tiriyor. Buna karşı ne yapabili-
nir?

Roth: Sayın Köhler’in de za-
manında dediği gibi, burada adım
atabilmemiz için ilk önce kafa ya-
pılarının değişmesi gerekir. Bunun
için toplumsal şuurda sadece
„Max“ ve „Julia“’nın değil, aynı za-
manda “Cem” ve “Ayşe”’nin de Al-
manya demek olduğu kafalarda
yer etmelidir. Böyle olması gerekir.
Böyle olmadığı sürece, araya du-
varlar örmeye devam edildiği sü-

rece, toplumumuzun Seehofer’leri
ve Sarazzin’leri teorilerini her
yerde açıklayabildikleri sürece ve
bir eyalet başbakanının, „Türkler
ve Araplar bizim toplumuza uymu-
yor“ gibi laflar edebildiği sürece,
sağlıklı bir şekilde ileriye bir adım
daha atmamız söz konusu olamaz.
Günümüzde bu duvarlar sürekli
örülmektedir. Bu duvarlar toplu-
muzu bölüyor. İnsanlar vatanların-
dan ediliyor. Evet! Vatanları, baba
vatanları, onların yurdu onların
doğup büyüdükleri yer onlardan
elinden alınıyor.

MOCCA: Son zamanlardaki
uyum tartışmalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Roth: Ucuz bir popülizmden
başka bir şey değil bunlar. Bu tar-

tışmaların amacı çözüm aramak
değil, beğeni kazanmak, oy oran-
larını artırmaktır. Eskiden, bayan
Süssmuth zamanında çok daha
ilerideydik. Bu tartışmaların ger-
çeklikle hiç bağdaşan bir tarafı
yoktur. Düşünün! bütün göçmen
çocuklarının bir gün gittiğini... O
zaman biz ne yapacağız?

MOCCA: Sayın cumhurbaş-
kanı bu konuda çok yerinde
sözler söyledi ve fakat sayın
başbakan bu konuşmayı eleş-
tirdi. 

Roth: O da biliyor aslında bu
sözlerin doğruluğunu. Eleştirisiyle
CDU’ya yine muhafazakâr bir kim-
lik vermeye çalışıyor. Peki, nasıl
kimlik sahibi olunur? Hristiyanlığın
dayanağı biziz diyerek kimlik sa-
hibi olnur mu? Kusura bakmayın
ama: Değiliz! Ben bir din devle-
tinde yaşamak istemiyorum. Ben
herkesin dinini ve dinsizliğini ser-
bestçe yaşayabileceği demokratik
bir toplumda yaşamak istiyorum.
Sayın Merkel anayasamızın bu ko-
nuda ne dediğini gayet iyi biliyor.
Din serbestîliği sadece bir dinle sı-
nırlanamaz! Bence sayın Merkel
bunları kendi partisini ayakta tut-
mak için yapıyor. Ne yazık ki bunu
ülkemizde yaşayan milyonlarca in-
sanın gözünün önünde yapıyor.
Onları rencide olması pahasına
bunu yapıyor.

MOCCA:“Uyum” kavramı ar-
tık bir kargaşa yaratıyor. Her-
kes uyum altında başka şeyler
kast ediyor. Siz bunu nasıl ta-
nımlıyorsunuz?

Roth: Afedersiniz! Açık konuş-
mak gerekirse, ben bu “uyum” sö-
züne yavaş yavaş uyuz oluyorum!
Ben artık “uyum”dan söz etmek
istemiyorum. Onun yerine “pay-
laşmak”tan, paylaşımdan söz ede-
lim istiyorum. Artık “uyum kar-
şıtlığı” konusunda da bir şey duy-
mak istemiyorum. Uyum karşıtlı-
ğından dem vuranlar Almanca
kurslarında 9000 kişilik arz eksik-
liği olduğundan hiç bahsetmezler.
Bence bir Seehofer ve bir Sarrazin
2010 yılının Almanya’sına uyum
sağlayabilmiş değillerdir! Uyum
karşıtı diye ben, tam da onlara
derim! Anayasa’ya sadakatten
dem vuruyorlar, ama anayasamı-
zın birinci maddesinde bir Almanın
veya Hristiyanın haysiyetinin de-
ğil, “insan haysiyeti”nin dokunul-
mazlığından söz edildiğini görmü-
yorlar mı, bilmiyorlar mı? 

Artık uyumdan bahsetmek is-
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temiyorum. Çünkü bu neyi çağrış-
tırıyor? “Onlar Almanca öğren-
meli!” Bu ne demek? Burada hep
bir dışlayış var! Bana yıllardır bü-
roda yardımcı olan Ali’m bir See-
hofer’den çok daha yakındır. Ali’
mle benim kültürel olarak muha-
fazakâr bir CSU’ludan çok daha
fazla ortak yönlerimiz var! Ve “hâ-
kim kültür”den de bir şey duymak
istemiyorum artık. Öyle bir şey de
yok. Hâkim olan kültür hangisi?
Bavyera kültürü mü, yoksa Sak-
sonya kültürü mü? Bu şekilde ko-
nuşmak, düşünmek toplumu birin-
ci ve ikinci sınıflara ayırmaktan
başka bir şey değildir... 

MOCCA: “Paylaşım” ne de-
mektir peki?

Roth: Toplumun her ferdinin
devletin sunduğu, toplumun sun-
duğu bütün imkânlardan faydala-
nabilmesidir. Paylaşımda adalet
istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği
istiyorum, sağlık hizmetlerinde
adalet istiyorum, siyasette ve en
azından yerel seçimlerde oy hakkı
istiyorum demektir. İlhan Mansız
ile bir sohbetimizde ona oy kulla-
nıp kullanmayacağını sordum. Ha-
yır dedi. Neden dedim, o da bana
dedi ki: “Çünkü beni istemiyorlar.
Yeterince Almancam olmadığı için

bana vatandaşlık hakkı tanımadı-
lar. Öyleyse ben de seçimlere ka-
tılmıyorum.” Burada ömrünün 30
yılını geçirmiş insanların en azın-
dan oy kullanma hakları olması
lazım. Yani paylaşım demek: Ko-
laylaştırılmış vatandaşlık, çifte ya
da çoğulcu vatandaşlık hakkı, her-
kese hak eşitliği demektir. Bir “Hoş
Geldin Kültürü” demektir. Maalesef
bu kültür bizde yok. 

MOCCA: İnsanlar en çok
medyadan etkileniyor. Medya
ise her gün sizin dilinizden çok
farklı bir dil kullanıyor.

Roth: Medya önyargılarla bes-
leniyor, doğrudur. Ama genel ola-
rak bir örnek sıkıntısı yaşıyoruz.
Yüzde 20’lik göçmen oranı parla-
mentoda temsil edilmiyor... Yüzde
20 yok farz ediliyor. Toplumun bu
kesiminin en çok temsil bulduğu
parti yine bizim partimizdir. Fut-
bolcular uyum konusunda bizden
çok önde. Hiç kimse hiç kimseye
doğru yönlendirilmesi gerekmiyor.
Daha çok şu şuurun güçlendiril-
mesi lazım: “Biz Almanya’yız ve
Almanyalıyız.”

MOCCA: Yakında yine se-
çimler var ve Yeşiller Parti-
si’nin büyük ihtimalle bir

koalisyona ortak olacağı görü-
nüyor. Sizin tercihiniz nedir?

Roth: Bu konuda renklerden
ziyade içerikler önem taşıyor. Me-
sela sayın Merkel atom politika-
sında diretirse, Yeşiller’in bunun
için bir ortaklık yapamayacağı ke-
sindir. Atom karşıtlığı Yeşiller Par-
tisi’nin doğum yılıdır. Yeşiller’in her
konuda belli bir çizgisi vardır ve bu
çizgiden taviz verilemez. Biz bir
koalisyona ancak temel prensip-
lerde ortaklık sağlanırsa katılabili-
riz. Bekleyip göreceğiz.

MOCCA: Bize zaman ayırdınız,
güzel bir sohbet oldu. Teşekkür
ederim. Son olarak ne söylemek
istersiniz.

Roth: Böylesine içerik olarak
dopdolu bir dergi çıkarıyorsunuz.
Sizleri tebrik ediyorum. Mocca
dergisi  çok güzel bir hizmet yapı-
yor. Çalışmalarınızda başarılar di-
lerim…

AVUKAT 
(RECHTSANWALT)

Bülent Göktekin

aAile Hukuku
aKira Hukuku
aTrafik Hukuku
aİş Hukuku
aSosyal Hukuk

Boppstr. 7   10967 Berlin
Nähe U-Bhf. Hermannplatz

Tel.: (030) 617 09 680
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leride VII. Edward olarak İngiltere tacını giyecek
olan Galler Prensi, görkemli atların çektiği parıltılı
at arabalarından oluşan bir kortejle ilerlemektedir.
Arabanın iki yanına sıralanmış insanların yoğun te-

zahüratı, bandoların çaldığı İngiliz Milli Marşı’nın sesle-
rine karışmaktadır. Nihayet kortej, muhteşem
cephesinden süsler sarkan opera binasının kapılarından
birinin önünde durur, üniformalı kıyafetiyle Prens Ed-
ward arabadan iner ve eşiyle birlikte salona girer. Salon
tıklım tıklım doludur. Herkes İngiliz veliahtı ve zarif eşini
görmek için can atmaktadır. Aynı saatlerde opera bina-
sının önüne daha muhteşem arabalar da bir bir yanaş-
maktadır. Bu defa fesli, redingotlu üst düzey bazı
bürokratların da aynı kırmızı halı üzerinden yürüyerek
salona girdiklerini gören seyirciler, geceyi aydınlatan gü-
neşin ışıklarını fark edince daha bir heyecanlanırlar. Bu
defa opera binasını teşrif eden zat, Osmanlı Halifesi Ab-
dülaziz’dir. Birazdan Meyerbeer’in “L’Africaine” adlı eseri
sahnelenecektir.

Yanlış anlaşılmasın: Diplomatik çevrelerde günlerce
konuşulan bu olay, Londra’da değil, İstanbul’da, İstiklal
Caddesi’nde cereyan etmişti. Bugün yerinde yeller esen
Naum Tiyatrosu’ndaki temsil ise Abdülaziz’in, İstanbul’u
ziyareti sırasında Prens Edward ve eşinin ziyareti şere-
fine düzenlenmiş kutlamalardan sadece biriydi.

Vals besteleyen halife
Abdülaziz, Tanzimat sonrası Osmanlı yüksek kültü-

ründeki çatallanmanın bariz bir misaliydi. Mevlevi tari-
katına intisaplıydı; ama resim yapmaktan geri kalmazdı.
Yusuf Paşa’dan aldığı dersler sonunda neyzenlikte ciddi
mesafeler kat etmişti; ama bu onun iyi bir lavta ve pi-
yano icracısı olmasına engel teşkil etmemişti. Yetenekli
bir “hafif müzik” bestecisiydi. Abdülaziz’in Doğu ve Batı
kültürlerine, özellikle musıkisine duyduğu derin alaka,
sarayda pek çok yerli ve yabancı sanatkârı himaye et-
mesini semere vermiş, inişli çıkışlı geçen saltanatı, mu-
sıki tarihimizin “altın yılları” olarak selamlanmıştır.
Abdülaziz, yukarıdaki sahnenin benzerini iki yıl önce
Londra’da yaşarken, İngiliz kamuoyunu günlerce meşgul
etmişti. Padişah, Kraliçe’nin şeref misafiri olarak
Chrystal Palace’da opera seyretmiş, 1.600 kişilik İngiliz
korosunun Türkçe olarak seslendirdiği, Luigi Arditi’nin
özel olarak kendisi için bestelediği “kaside”yi gururla
dinlemiş, özellikle eserdeki “Ey Padişah, Londra halkı
sana ‘hoş geldin’ der” sözlerinin bu dev korodan yükse-
lerek binanın duvarlarında yankılanması karşısında ister
istemez göğsü kabarmıştı. İş burada da kalmamış, İngi-
liz alay bandoları, Londra sokaklarını günlerce Padişah’ın
bestelediği marşlarla çınlatmıştı. Dahası, Halife’nin bes-
telediği valsler ve polkaların notaları Avrupa ülkelerinde
yayımlanmış ve askeri bandolar tarafından resmi tören-
lerde seslendirilmiştir. “La Gondole Barcarole” adlı bes-
tesi, seyahati sırasında Londra’da icra edilmiş ve İngiliz
basını, İslam Halifesi’nin Batı müziğine nüfuzu karşı-
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Wagner İçin Opera Binası 
Yaptıran Halife
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Padişah, Kraliçe’nin şeref
misafiri olarak Chrystal Pala-
ce’da opera seyretmiş, 1.600
kişilik İngiliz korosunun Türkçe
olarak seslendirdiği, Luigi Ardi-
ti’nin özel olarak kendisi için
bestelediği “kaside”yi gururla
dinlemiş, özellikle eserdeki “Ey
Padişah, Londra halkı sana
‘hoş geldin’ der” sözlerinin bu
dev korodan yükselerek bina-
nın duvarlarında yankılanması
karşısında ister istemez göğsü
kabarmıştı. İş burada da kal-
mamış, İngiliz alay bandoları,
Londra sokaklarını günlerce
Padişah’ın bestelediği marş-
larla çınlatmıştı.
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sında duyduğu hayreti günlerce beyan edip durmuştu.

Halife’den Wagner’e yardım
Dr. Emre Aracı’nın değerli yazısında Osmanlı tarihinin bi-

linmeyenlerine yeni bir sayfa daha ekleniyor (Andante, Aralık
03-Ocak 04). Alman besteci Richard Wagner, 1872′de, devasa
boyutlarda bestelediği operalarını sahneleyecek yeni bir ti-
yatro binasının inşasına girişir. Bunun için de Avrupa aristok-
rasisinden yardım toplamayı planlar. Başvurmadığı kapı
kalmadığı halde, bir türlü istediği desteği alamaz. Ümitli ol-
mamakla beraber Osmanlı Sarayı’na da başvurur. Nerden bil-
sin ki padişah, Abdülaziz’dir ve Wagner’i gayet iyi
tanımaktadır. Beklemediği bir şey olur ve yardım talebine İs-
tanbul’dan derhal olumlu cevap gelir. Wagner’in, Abdülaziz’in
yapmış olduğu bağışlara karşılık gönderdiği imzalı şükran ser-
tifikası Bayreuth’daki arşivde muhafaza edilmektedir. Bugünkü
değeriyle 70 bin Euro tutan bu bağış Avrupalı pek çok aydın ve
sanatkârın dikkat nazarlarını Padişah’ın ilginç şahsiyetine yö-
neltmiş, ünlü besteci Franz List, bir mektubunda Sultan’ın bu
davranışının Avrupalı prenslere örnek teşkil etmesi gerektiğini
belirtmek ihtiyacını duymuştur.

Nihayet 13 Ağustos 1876′da tiyatro binası tamamlanmış,
sıra açılışa gelmiştir. Pek çok Avrupalı hanedan üyesi ve aris-
tokratın katıldığı açılış gecesinde sadece bir koltuk boş kal-
mıştır. O koltukta oturması gereken kişi, Abdülaziz ne yazık ki
hayatta değildir: 2,5 ay önce tahttan indirilmiş ve ardından,
kapatıldığı odada ölü bulunmuştur. Ne var ki, aylar önce al-
dığı bilet, koltuğunun üzerinde onu bekliyor, gelmeyişi bile Ha-
life’yi gecenin ilgi odaklarından biri kılmaya yetiyordu.

Dr. Aracı haklı olarak soruyor: ‘Bu bilgilerden habersiz kal-
mışsak, dahası, bu bilgiler karşısında şaşırıyorsak acaba istik-
balimizi nasıl sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz?’ Doğru
söze ne denir? Bunları öğrendikten sonra bir “parçalanma dö-
nemi”nde Osmanlı halifesinin “Güneş
Batmayan İmparatorluk”ta gururla çalı-
nan bestelerini düşünün, bir de bugün
nereye gitse İngilizce konuşmak için can
atan yöneticilerimizi. Ardından da şapka-
mızı önümüze koyup düşünelim: Geçmi-
şine bizim kadar haksızlık yığınağı yapan
ikinci bir ülke var mıdır yeryüzünde?
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Mustafa ARMAĞAN

Richard Wagner

Mayıs 1813’de Leipzig’de doğdu.
Dokuz kardeşin en küçüğüdür.
Altı aylıkken babasını kaybetti.

Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya
ilgi duymaya başladı. 

Richard Wagner Alman opera
bestekârı, tiyatro direktörü, 

müzik teorisyeni ve yazarıdır.
Geliştirdiği birleşik sanat eseri 

kavramı (Gesamtkunstwerk) ile
müzik dünyasını etkiledi. Gerek
müzik ve drama alanındaki yeni-
likleri, gerekse Yahudi karşıtı gö-
rüşleri nedeniyle 20’inci asrın en

çok tartışılan müzik adamlarından
oldu. 15 yaşındayken ilk opera

eseri  „Leubald and Adelaide„
yazdı. Beethoven’den çok etki-

lendi. Müzik dersleri aldı. 1832’de
ilk müzikal eseri 

„Do Major Senfoni„’yi besteledi.
1834’te „Die Feen” (Periler) 

operasının müziğini ve metnini
yazdı. 1836’da Shakespeare’in 

„Kısasa Kısas„ oyunundan 
uyarladığı „Das Liebesverbot„

(Yasak Aşk) operası Magdeburg’da
sahnelendi. Riga’da Beethoven’ın

eserlerini yönetti ve “Rienzi” 
operasını bestelemeye başladı.
1839’da Paris’e gitti. Yoksulluk

içinde geçen Paris günlerinde Ri-
enzi’yi tamamladı. 1842’de 

Dresden Tiyatrosu’nda sahnelenen
Rienzi operası, Wagner’i 

Almanya’ya tanıtan ilk eserdir.
1850’de bu eseri Liszt  Weimar’da

sahneledi.1883 kışını geçirmek için
gittiği Venedik’te kalp krizi geçire-

rek hayatını kaybetti. Bayreuth’taki
villasının bahçesine gömüldü.
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as Spielen der Kompo-
sition Barcarolle vom
Khalifen in London,
versetze die gesamte
englische Presse in

Verwunderung. Es ist der 7. April
1869. 

Der Wagen des walisischen
Prinzen, der später als Edward
VII. den Thron besteigen wird,
setzt sich langsam mit einem
Festzug, dessen glitzernde Fahr-
zeuge starke Pferde ziehen, in Be-
wegung. Die lautstarken Freuden-
kundgebungen der Menschen, die
sich in Reihen neben den Fahrzeu-
gen aufgestellt haben, vermischen
sich mit der Melodie der engli-
schen Nationalhymne, musiziert
von der Königskapelle. Schließlich
kommt der Festzug vor den Toren
der Oper, dessen monumentale
Fassade mit Ornamenten ge-
schmückt ist, zum Stillstand. Prinz
Edward steigt mit seiner Uniform
aus dem Wagen und betritt mit
seiner Frau in Begleitung des Bei-
falls den Saal. Dieser ist so über-
füllt, dass kein Platz mehr frei ist.
Alle Gäste bemühen sich, den
englischen Nachfolger Prinz Ed-

ward und seine Frau zu sehen. Zur
gleichen Zeit nähern sich dem
Operngebäude mehrere pracht-
volle Autos. Als hochrangige Büro-
kraten mit Fes und Redingote über
den gleichen roten Teppich den
Saal betreten, geraten die Anwe-
senden in große Aufregung. Der
Nächste, der den Saal betritt, ist
der osmanische Khalif Sultan Ab-
dülaziz. Gleich wird die Oper
“L’Africaine” von Meyerbeer prä-
sentiert.

Nicht falsch verstehen: dieser
überwältigende Abend nach mehr-
tägigen diplomatischen Gesprä-
chen findet nicht im Crystal Palace
in London, sondern in Istanbul,
auf der “Istiklal Caddesi” statt. Die
Veranstaltung im Naum Theater,
an dessen Stelle nur noch der
Wind weht, war nur eines der Fei-
erlichkeiten zu Ehren von Prinz
Edward und seiner Gattin, die
während seines Besuches in
Istanbul veranstaltet wurden.

Der Khalif, der einen Walzer
komponierte

Sultan Abdülaziz war ein be-
rühmtes Beispiel für die Verzwei

gung in der Hochkultur der Osma-
nen nach der Tanzimat. Er gehörte
dem Mevlevî-Orden an und gab
sich künstlerischen und maleri-
schen Tätigkeiten hin. Der Unter-
richt bei Yusuf Paşa, hatte ihn zum
„Neyzen“ ausgebildet und er
konnte außerdem Piano und Laute
spielen. Daneben war er ein be-
gabter Komponist der “leichten
Musik”.Sein großes Interesse an
der westlichen und östlichen Kunst
und Kultur, besonders an ihrer
Musik, verleitete ihn, fremde und
inländische Künstler in den Palast
zu holen. Dies führte dazu, dass
die Kunst im osmanischem Reich
ein neues Gesicht bekam und in-
nerhalb seiner Regierungszeit, als
die “goldenen Jahre” unserer Ge-
schichte begrüßt wurde.

Eine ähnliche Szene, wie oben
beschrieben, erlebte Abdülaziz
zwei Jahre vorher in London, wel-
ches die englische Öffentlichkeit
tagelang beschäftigte. Als Ehren-
gast der Queen, schaute er der
Oper im Crystal Palace zu und
hörte die „Kaside“, welches Luigi
Arditi speziell für ihn komponierte
und von 1600 Personen auf tür-

Der Khalif,der eine Oper 
für Wagner bauen ließ
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kisch gesungen wurde. Die Stelle
“O Sultan, das Volk von London
sagt dir ‘Herzlich willkommen’”,
die vom Chor so laut gesungen
wurde, dass die Wände der Oper
hallten, befriedigte seinen Stolz.
Die Sache endete nicht nur damit,
sondern die vom Sultan kompo-
nierten Werke wurden tagelang
durch die königliche Kapelle in den
Straßen von London gespielt.

Desweiteren wurden die Noten
der Walzer und Polkas, die vom
Sultan stammten, in den europäi-
schen Ländern veröffentlicht, von
den Militärkapellen übernommen
und an öffentlichen Veranstaltun-
gen gespielt. Sein Werk ‘La Gon-
dole barcarole‘ hatte er während
seines Aufenthaltes in London
komponiert und die englische
Presse geriet wegen seines Ein-
flusses in die europäische Musik
dermaßen in Verwunderung, dass
sie darüber tagelang berichteten.

Der Khalif hilft Wagner
Dr. Emre Aracı fügt mit seinem

wertvollen Aufsatz eine weitere
Seite zur vergessenen osmani-
schen Geschichte hinzu (Andante,
Dezember 2003-Januar 2004).
Der berühmte deutsche Kompo-
nist Richard Wagner fing 1867 mit
der Erbauung eines Theaters an,
worin er seine Opernstücke mit
einer ‘innovativen Technik’ auffüh-
ren wollte. Nachdem die finan-
zielle Hilfe des bayerischen Königs
Ludwig II. nicht ausreichte, er-
wartete er die Hilfeleistung durch
die europäische Aristokratie. Ob-
wohl er sie an vielen Stellen bean-
tragte, bekam er nicht die Hilfe,
die er sich erhofft hatte. Hoff-
nungslos nahm er Kontakt mit

dem osmanischen Palast auf. Dass
ihn Abdülaziz sehr gut kannte und
seine Werke an den Häfen von
Istanbul verfolgte, konnte er na-
türlich nicht wissen. Etwas Uner-
wartetes passierte, und er erhielt
eine sofortige Zusage aus Istan-
bul.

Im Archiv von Bayreuth wird
der Dankesbrief aufbewahrt, den

Wagner an Abdülaziz für die finan-
zielle Unterstützung schickte. Die
Spende im Wert von ungefähr
70.000 Euro in heutiger Zeit
lenkte das Interesse vieler Künst-
ler und Intellektueller auf den ei-
genartigen Charakter des Sultans
und der berühmte Komponist
Franz Liszt sah sich gezwungen, in
einem Brief zu schreiben, dass die
europäischen Herrscher und Prin-
zen das Verhalten des Sultans als
Vorbild nehmen sollten.

Nach Beendigung des Theaters
in Bayreuth am 13. August 1876
kam es zur Eröffnung. 

Es herrschte eine rege Teil-
nahme der Mitglieder des europäi-
schen Herrscherhauses und der
Aristokraten und nur ein Sitzplatz

blieb frei. Die Person, für den die-
ser Platz reserviert wurde -Abdü-
laziz- war zu dem Zeitpunkt nicht
mehr am Leben: zweieinhalb Mo-
nate vorher wurde er abgesetzt
und später tot in seinem Zimmer
aufgefunden, wo man ihn gefan-
gen hielt. Seine Einladungskarte
blieb auf seinem Sitzplatz liegen
und sogar das Nichterscheinen
reichte aus, Gesprächsthema des
Abends zu werden.

Dr. Aracı fragt hier berechtigt:
“Wenn wir unwissend über unsere
musischen Entwicklungen vor nur
einem Jahrhundert geblieben sind
und wegen diesen Informationen
staunen, wie sollen wir dann un-
sere Zukunft auf ein sicheres Fun-
dament bauen können?”

Wo er Recht hat, hat er Recht.
Nun haben wir Einiges gelernt, so
lasst uns über die Werke des os-
manischen Khalifen nachdenken,
die während der “Zeit des Zerfalls”
im Reich “in dem die Sonne nie
untergeht” mit Stolz gespielt
wurde, und anschließend über un-
sere jetzigen Führungspersonen,
die sich bemühen, überall wo sie
sind, Englisch zu sprechen.

Gibt es wohl eine andere Na-
tion auf der Welt, die so viel Un-
verdientes der eigenen Geschichte
zuschreibt, als die Türkei?
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Schaffen Sie Transparenz, und

Sie haben 

die Antwort auf ihre Fragen 

Wann ist das Fahrzeug gestar-

tet, und wann wurde das Fahr-

zeug am Ende des Arbeitstages

wieder abgestellt? 

* Wo ist das Fahrzeug jetzt? 
* Wie lange hat das Fahrzeug für die
Anfahrt gebraucht? 
* Welcher Streckenverlauf wurde ge-
wählt?
* Wie lange stand das Fahrzeug beim
Kunden? 

Ihre Vorteile 

Wie lange können Sie es sich

noch leisten... 
*...nicht zu wissen , wo Ihre Fahr-
zeuge sind? 
*...nicht zu wissen , wo Ihre Fahr-
zeuge wie lange gestanden haben? 
*...nicht zu wissen, welche Strecken
tatsächlich gefahren wurden? 
*...häufige und überflüssige Telefo-
nate zu führen? 
*...über Arbeitszeiten zu diskutieren? 
*...kostbare Zeit mit Tourenabrech-
nungen zu verbringen? 



Weihnachten in den 
Vereinigten Staaten 

von Amerika

Kultur

eihnachten hatte in
meinem Leben bis-
her nie eine große
Bedeutung, aber in

diesem Jahr spielte es eine große
und freudige Rolle. Da ich es nie
selber gefeiert habe, konnte ich
leider nicht aus eigener Erfahrung
sprechen, aber man bekommt ja
so einiges mit, wenn man sich mit
Personen unterhält, die Weihnach-
ten feiern. Bislang wurde mir
Weihnachten so vermittelt, dass
die Familie meist früh aufsteht
und dann die Geschenke, die
unter dem Weihnachtsbaum sind,
aufmacht und verteilt. Je nach Fa-
milienglauben findet dann ein Be-
such in der Kirche statt. Das ist so
ziemlich, alles was ich wusste.
Da ich das Schuljahr 2010/11 in
den USA verbringe und in einer
normalen amerikanischen Familie
untergebracht bin, hatte ich das
Glück, das erste Weihnachten in
meinem Leben in dem Land der
grenzenlosen Möglichkeiten zu fei-
ern. Was sich zuerst ziemlich
spannend und aufregend anhörte,
wurde für mich ein richtiges Aben-
teuer. Es begann damit, dass wir
einen Weihnachtsbaum aussuchen
mussten. Sam, mein Gastvater
wollte einen künstlichen Baum,
den könne man dann öfter benut-
zen als nur ein Jahr, das war je-
denfalls seine Meinung. 
Shannon, meine Gastmutter, kon-
terte mit dem Argument, dass ein
echter Baum für eine bessere und
weihnachtlichere Atmosphäre
sorgt. Sam gab dann schließlich

nach und wir kauften einen ech-
ten Weihnachtsbaum. 
Da wir kaum Dekoration hatten,
fuhren wir zur nächst größeren
Stadt und besorgten uns dann
einige Dekoartikel. Wir holten
Christbaumkugeln mit Orna-
menten und einige Kugeln mit
Klingelteilen. Als wir dann zu-
rückkamen, wollte ich diese
dann gleich an den Baum
hängen, aber Shannon mein-
te, dass dies Unglück bringe

und wir bis 2 Wochen vor Heilig-
abend warten müssten. 
Als nächstes waren Geschenke an
der Reihe. LEICHTER GESAGT ALS
GETAN. Für mich hieß es dann,
dass ich eine Wunschliste anferti-
gen sollte.  Ich erwiderte, dass sie
mich überraschen und etwas be-
sorgen sollten, bei dem sie den-
ken, dass es mir gefallen könnte.
Ich fragte dann, was sie wollten
und sie gaben mir eine Liste mit
jeweils 10 Sachen, die ihnen ge-
fallen könnten. 
In dem Moment realisierte ich,
dass es ein sehr kostenaufwendi-
ger und stressiger Monat werden
würde. Jedenfalls besorgte ich ei-
nige Geschenke im Laufe des De-
zembers. Alles in allem hatte ich
aber sehr viel Spaß beim Kauf der
Geschenke. Es hat am meisten
Spaß gemacht, die Geschenke für
meinen kleinen 2 jährigen Gast-
bruder Barron aufzutreiben. 
Großmärkte wie Walmart, Target,
Best Buy oder  Meijers sind in der
Weihnachtszeit zu 50% auf Klein-
kinder fokussiert. Das Lustige
nach dem Besorgen der Geschen-
ke ist, die Geschenke vor den an-
deren Familienmitgliedern zu ver-
stecken. Ich wusste ja, wo meine
Geschenke versteckt waren, aber
ich war an und für sich nicht so
aufgeregt wegen der Geschenke.
Im Gegensatz zu den Deutschen
feiern die Amerikaner am 25. De-
zember. Ich wurde um 8:30 Uhr
aus meinem Schlaf gerüttelt. Wir
haben uns dann alle um den Baum
gesetzt und ich hab die Weih-
nachtsmütze aufgesetzt. Ich hatte
die Ehre, die Geschenke zu vertei-

len. Am Ende war es eine Sauerei,
weil wir so viel Geschenkpapier
auf dem Boden hatten. Danach
kamen meine Großeltern und
brachten noch mehr Geschenke
mit. Ich bekam sehr viele Klamot-
ten und eine sehr schöne Jacke
von Aeropostale. Das schönste
Geschenk jedoch war eine selbst
gestrickte Decke. Ich denke, die
besten Geschenke sind immer
noch die Selbstgemachten. 
Danach hatten wir ein sehr großes
Frühstück mit Rührei, French
Toast, Würstchen, Kartoffeln und
jede Menge mehr. Nach dem gro-
ßen Frühstück legten wir uns hin
und hielten einen Mittagsschlaf.
Nachdem alle wieder aufgewacht
waren, gingen wir zu meinen
Großeltern, die auf dem Bauern-
hof leben. Während der Großvater
Fernsehen schaute, fuhren mein
Vater und ich mit unseren Quad
Bikes. So nach ungefähr einer
Stunde kamen wir zurück und in
der Zwischenzeit war das Essen
auch schon bereit zum Verzehr. Es
gab Truthahn mit Süßkartoffelfül-
lung und Zimtaroma. Kartoffelpü-
ree, Salat und selbstgebackenes
Brot waren die Vorspeisen. Als
Nachspeise gab es Eis mit Scho-
koladensirup. Nach dem Essen
gingen wir in das Wohnzimmer
und spielten ein Spiel, welches
Scattegories heißt. So gegen 22
Uhr verabschiedeten wir uns und
gingen zurück zu unserem Haus.
Gut gefüllt und fröhlich ging ich
dann zu Bett.
Mein erstes Weihnachten hatte
ehrlich gesagt gar nichts mit Reli-
gion zu tun, sondern mehr mit Ge-
schenken und Essen. Trotz allem
war es das beste Weihnachten,
welches ich je
gefeiert habe,
aber  es war ja
auch mein er-
stes Weih-
nachtsfest.

Beyhan BOZKURT
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Çeşmeden dudu geçti

Elini yudu geçti

Çeşmem seni yıkarım

Dudum ne dedi geçti

Vardım çeşme başına

Yazı yazdım daşına

Sevda nedir bilmezdim

O da geldi başıma

Kara daş boyanır mı

Yarim tez uyanır mı

Sen orada ben burda

Buna can dayanır mı

Kaynak:Mustafa Çobanoğlu

Gurbetzede Portreleri 

başlığı altında kaleme aldıklarımız 

bizim kendi hayatımız, yani buraya ilk gelenlerimizin hikayeleridir. 

Babalarımızı anlamak gayreti, çocuklarımızı anlamak gayretini doğuracaktır. 

„Bugün“ün „dün“süz olamıyacağı apaçıktır. 

Ve bugün muhakkak „yarın“a gebedir. 

Dününe, bugününe kafa yoramayanların yarınları da olmayacaktır. 

Öyleyse kişi kendi hikayesini bilmeli, kendini içeren hikayeye

bugününü de katıp devamlılığını sürdürdürmelidir 

„

„
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ünden bugüne ve
yarına bizim hika-
yemiz:

Hüseyin Bozkurt’u
„birinci nesil“den say-

mamız gerekiyor. Almanya’ya ön-
ce babası gelmiş bile olsa; küçük
yaşta ve 1980’den önce gelmiş ol-
ması, onu daha çok birinci nesle
ait kılıyor.. „Gurbet“, „sıla“, „ana-
yurt özlemi“, „geri dönüş düşün-
cesi“, „çalışmak“, „kazanmak“ ve
„anayurtta bir şeylerin sa-
hibi olmak“ daha çok
1961-1990 aralığının kav-
ramlarıdır.(1990 yılı tarihi,
meseleyi bir tasnife tâbi
tutabilmek içindir. Bu tarih
aşağıya da yukarıya da çe-
kilebilir.) O bu kavramların
içini dolduran duygulardan
uzak da değildir. Babası ile
arasındaki mesafe, bu-
günkü Türk-aile fertlerinin
birbirleriyle aralarındaki
mesafeler kadar derin ve
vahim değildir. O babasıy-
la anlaşabilmekte, konu-
şabilmekte  ve hatta onu
ikna bile edebilmektedir.
Çünkü bu babayı bu oğul
anlayabilmektedir.   
Kültür-duygu-algı dairesi-
nin içinde, iki kuşağı bir-
leştiren noktalar fazlasıyla
vardır. 

O, babası gibi hâlâ tarihî
Beylerhan’ın köprüsünden
anlatılamaz hislerle geçer,
Uşak’ın havasını unutmaz,
Gediz ırmağının şırıltısı
hâlâ kulağına bir şeyler
söyler, Evrendede Koru’su-
nun ıslıklı yelleri elinde kopuzuyla
sır olan o Türkmen kocayı hâlâ dü-
şündürür, İslamoğlu türküsü onu
da efelendirir, ellerini kanat yapan
zeybek hâlâ ona Muratdağı‘nı ve
yiğitliği hatırlatır, ta Malazgirt za-
ferinden bir kaç yılda hemen Uşak
sınırlarına geliveren Süleymanşahı
ve ordusunu hatırlatır, düşman iş-
ğalini, Millî Mücadele’yi ve  Uşak’ın
düşmandan yeniden kurtuluşunu
hatırlatır. 
Bir zamanlar İstanbul’un o büyük

tarihî camilerinin içlerini süsleyen,
o dünyaya nam salmış Uşak halı
ve kilimlerinin geçmişinde elbette
yüzyıllardan beri süzülüp gelen bir
kültür(gelenek/görenek)vardır.

Bir kültür, motiflerini(biçimlerini)
kolaycana çabucak meydana geti-
remez. Bu motiflerde yaşayan ve
yaşamayan milyonlarca „halk“
vardır, milyonlarca „insan“ vardır.
Akıp giden(akmasa da etkisi de-
vam eden) bir „hayat“, yani hika-
yeler vardır.  
Her insan, bütün bir insanlığın bir

özeti olmakla antropologların ko-
nusu olabilir. Bizim bu Gurbetzede
Portreleri başlığı altında kaleme

aldıklarımız bizim kendi hayatımız,
yani buraya ilk gelenlerimizin hi-
kayeleridir. Babalarımızı anlamak
gayreti, çocuklarımızı anlamak
gayretini doğuracaktır. „Bugün“ün
„dün“süz olamıyacağı apaçıktır. Ve
bugün muhakkak „yarın“a gebedir.
Dününe, bugününe kafa yorama-
yanların yarınları da olmayacaktır.
Öyleyse kişi kendi hikayesini bil-
meli, kendini içeren hikayeye bu-
gününü de katıp devamlılığını
sürdürdürmelidir. 
Aşağıda okuyacağınız, İç Ana-

dolu’yu Batı Anadolu’ya bağla-
yan, yıldız ve madolyon motifleri
ile meşhur halıların yurdu
Uşak’ın*, çok çalışkan bir evladı,

Hüseyin Bozkurt ağabeyimizin hi-
kayesidir. 

***
Önce babadan, sonra anne-

den ve yardan ayrı geçen gur-
bet yılları: 

Uşak il merkezine bağlı Beyler-
han köyünde 1960 senesinde
dünyaya gelmişim... Nüfus kağı-
dımda Ocak ayında doğduğum ya-
zılıdır. Fakat annem doğduğum
ayın Ekim ayı olduğunu söyler. İyi

ki seneler karıştırılma-
mış(!) Ben doğunca ba-
bam bana dedemin is-
mini koymuş. Ben beş
kardeşin üçüncüsüyüm. 
Annem(Zekiye) ve ba-

bam (Mustafa Asım) Bey-
lerhan köyünün ilk oku-
lunda okumuşlar, orada
evlenmişler ve  orada
çiftçilikle uğraşmışlar. Biz
hepimiz köyde tek odalı
bir evde yaşamışız. Bu
küçük evi, bir kardeşimin
daha  doğması üzerine
bırakmışız. Sonra daha
büyük bir eve taşınmışız.
Babam okumaya çok
önem verirdi. Bana hep:
_Oğlum, deden Hüseyin
hoca gibi sende okuya-
caksın, derdi.

İlk okulu ben de, onlar
gibi Beylerhan’da bitir-
dim. Dördüncü sınıfı iki
yılda geçtim. Buna o za-
man çok üzülmüş, çok
ağlamıştım. Hem sınıfı
tekrar etmemin, hem de
çok üzülüp ağlamamın
ardında  belki de baba-

mın bizi bir yıl önce bırakıp Al-
manya’ya çalışmaya gitmesi
vardı… 
Evet babam 1969 yılında gurbet-
çiydi artık. Hayal meyal hatırlıyo-
rum o günleri. Hepimizi toplamış,
anneme ve bize, sabretmemizi,
fazla değil, beş sene sonra Alman-
ya’dan döneceğini söylemişti.
Babam gidince annem, çitçilik iş-
lerini devam ettirdi. 
Babam gideli dört yıl ancak ol-

muştu ki, Almanya’ya önce abimi,
daha sonra da (1973) beni gö-
türdü. Köyde kaç yıl babasız kal-
mıştım, şimdi de annesiz kala-
caktım. Herkesin birbirini tanıdığı
küçük bir köyden koca bir şehire,
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Berlin’e gelmiştim. Yabancıydım.
Almanca’dan tek kelime anlamı-
yordum. Köyümü, annemi ve ar-
kadaşlarımı her geçen gün daha
da özlüyordum. Böyle böyle bir yıl
geçti. Bir yıl sonra annem ve kar-
deşlerim de Berlin’e gelince birden
garipliğim gider oldu. Memleket ve
arkadaş özlemine dayanabilirdim
artık.   

Paul-Lincke sokağında bulunan
Gerhardt-Hauptmann-Oberschu-
le’nin binasında Türkiye’den geti-
rilen binlerce işçi çocuğu için bir
hazırlık okulu açılmıştı. Babam be-
ni oraya yazdırdı. Fakat okulumuz
henüz karma-karışıktı. Almanlar
binlerce işçi çocuğu için bir yer
tahsis etmişti, ama neyi nasıl ya-
pacakları üzerine anlaşılan ciddi
ciddi düşünmemiştiler. Bu okulda
çocuk yaştakiler ve gençler vardı.
Nerdeyse derslerimizin tamamını
Türkçe görüyorduk. Türk Tarihi
dersimiz bile vardı. Haftada sade-
ce bir kaç saat Almanca(Goethe’-
nin dili) dersi görüyorduk. 

Babam bana Almanca’yı iyi öğ-
renmemi sürekli tenbihlerdi. Bu
dili öğrenmenin önemini hep tek-
rarlardı. Burada başarılı olmanın
dilden (babam lisân derdi) geçti-
ğini söylerdi. Babamı utandırma-
dım. Alman komşularımızın çocuk-
larıyla oynaya oynaya kısa bir za-
manda Almanca’yı söktüm. Sınıf
arkadaşlarımın çoğunluğu benden
yaşça büyüktü. Bunlar bir sene
okuduktan sonra, hemen bir iş
bulup çalışmaya başlıyorlardı.  Ben
iki sene bu Türk okulunda oku-
dum. Daha sonra beni Alman oku-
luna gönderdiler. Önce epey zor-
landım. Bu zorluk bir yıldan sonra
sevince yerini bıraktı. Ben artık
yavaş yavaş öğretilenleri anla-
maya başlıyordum. Problemleri

çözüyordum. 1977 yılında Ger-
hardt-Hauptmann-Oberschule
(Hauptschule)’nin onuncu sınıfını
bitirip, oradan mezun oldum. 

_Oğlum mühendis olacak!
Babam hep elktrikçi olmamı is-
terdi. Onun hayalinde, ben mes-
leği bitirir bitirmez, Türkiye’ye
dönmek ve orada bir elektrik dük-
kanı açmak vardı. Bu mesleği yap-
mak için bir okul bulamadım.
Bulamayınca ben de duvarcılık
mesleğini seçtim. Babam: _Oğlum
duvarcılık meslek sayılmaz ki, onu
Türkiye’de herkes yapıyor, diyerek
önce bana karşı çıktı. Ben babama
bu mesleği bitirerek “Fachabitur”u
alınca üniversiteye bile gidilebile-
ceğimi söyeleyince, ikna oldu ve
buna çok sevindi. Üç sene duvar-
cılık mesleğine devam ettim. 1980
yılında orayı kalfa [Geselle] olarak
bitirdim. Bu başarımı babam, ben
henüz mühendis olmadan tabi
bütün dünyaya şöyle duyurmuştu:
_Oğlum mühendis olacak, mühen-
dis! 

Ben şu anki Alman ortağımla, ta
meslek okulundan arkadaştım.
1981 yılında „Fachabitur“umu da
tamamlayıp bu arkadaşımla bera-
ber Berlin Yüksek Teknik [Tech-
nische Fachhochschule Berlin
(TFH)]’in Mimarlık Bölümü’ne ya-
zıldım. Mimarlık bölümünden dip-
lomamı 1984 yılında aldım. Ama
ben bir sene de İnşaat Ekonomisi
[Bauwirtschaft] okumak istiyor-
dum. Babam bunu istemiyordu:
_Biz Türkiye‘ye dönmek istiyoruz,
sen hâlâ uzatıyorsun, diyordu.
Babam sonunda bunu da kabül-
lendi. İnşaat Ekenomisi Bölümü’-
nden diplomamı 1985’de alır al-
maz hemen bedelli asker oldum.
Benim zamanımda bedellli asker-
lik iki aydı. 
Askerlik vazifesini de yapıp bitir-

miştim. Ama anne-babamın geri
dönme hayalleri hiç bitmiyordu.
Ben ise biliyordum ki, dolaplarımı-
zın üstünde ve altında duran valiz-
ler ve bavullar geri dönmek için
değildi artık; tatillerimizi ana va-
tanda geçirmek içindi. “Geri dö-
nüş” bavullara sığmıyordu artık
babacığım!

_Söz verir misin! 
Sözlüm olur musun! 

_Söz bir, Allah bir..!
Askerlikte bittiğine göre seven

yüreklerin hasreti nihayete erme-
liydi. Çocukluğumdan beri sevdi-
ğim kız bana: _Hep seni bekliye-
ceğim! sözü vermişti.  Onunla ni-
şanlandım.(Hüseyin beyin ve Zey-
nep hanımının izniyle yeri gelmiş-
ken şu manileri iki sevgiliye hatır-
latalım. Ki belki de onlar bu mani-
leri mektuplarına yazmışlar, dille-
rine dolamışlardır: A, buğdayım,
buğdayım/ Sereyim kurudayım/
Yarim senin sevgini/ Ben nasıl
unudayım! // Şu tepenin yüzün-
den/ Keklik seker düzünden/ Ben
dönmedim sevdiğim/ Sen döndün
mü sözünden!) Bir mühendislik
bürosunda bir yıl çalıştıktan sonra
düğünüm oldu. Bir emlak şirke-
tinde 1991 yılına kadar çalıştım.
Sonra bir büyük müteahhit firma-
sında proje müdendisi olarak ça-
lışmaya başladım.

İlk çocuğumuz ve kızımız Nevin
1987’de dünyaya geldi. O zaman

babamlarla aynı evde kalıyorduk.
1991’de Tempelhof semtine taşın-
dık. Oğlum Beyhan da 1993’de
doğdu. (Bey(ler)han’ın -ler’i dü-
şünce harika bir isim, değil mi ya!)
Çocuklarımızın ikisini de mahalle-
mizde, bir Protestan kilisesine
bağlı bulunan çocuk yuvasına gö-
türdük. Nevin’i oraya kaydettir-
meye götürdüğümde rahip bana:
_Siz müslümansınız, niye buraya
yazdırmak istiyorsunuz, diye sor-
du. Bende: _Bir sakıncası mı var?
Siz yoksa burada çocuklara ahlak-
sızlık mı öğretiyorsunuz, cevabını
duyunca belki de ne maksatla ço-
cukları getirdiğimi anladı, soruma
bir karşılık vermedi.

Portre

47 12/2011



_Bir traktör parası için geldimdi oğul!:
Sevgili babam 2000 senesinde bu âlemden göçtü. Babam

hep bir traktörün, bu traktörle kendi toprağında rençberlik
yapmanın hayalini kurardı. Doğduğu topraklara hep geri
dönmeyi düşünürdü. Sürdüğü, ektiği, biçtiği, ekmeğini ye-
diği ve suyunu içtiği topraklarına kavuşamadan gitti. Buraya

gelirken hesabında, en fazla beş
yıl vardı. Biraz para kazanıp dö-
necekti. Bir  traktör parası hesabı
uzadı da uzadı. Hasretini çektiği
toprağın; altına, Beylerhan’ın sa-
dık bağrına emanet ettik so-
nunda babamı.  Geri dönüşü böy-
le oldu babamın. 

Ben daha sonra çalıştığım şir-
kette müdürlüğe kadar yüksel-
dim. 2004’te oradan ayrılarak
meslek eğitimine beraber başla-
dığımız, yüksek öğrenimi beraber
yaptığımız arkadaşımla ortak,
şimdiki mimarlık ve mühendislik
şirketini kurdum.

_Oku baban gibi evladım!:
Şu an kızım Nevin üniversitede

uluslararası işletme bölümünde okuyor. Oğlum Beyhan ise li-
sede, 11.sınıfta okuyor. Ayrıca bu dönem için bir seneliğine,
Amerika’nın Michigan eyaletindeki bir okula devam ediyor.
İşimin çok yoğun olmasına rağmen, ikisinin de okullarında
hep aile temsilciliği yaptım. Aile-okul-öğrenci bağının önemli
olduğunu bildiğimden hep böyle yaptım. Tabi çocuklarım bu-
rada iki dilli bir kültürün içinde büyüdüler. Çok şükür ana dil-
lerini, kültürlerini ve dinlerini de unutmadılar.  

Toplumdan hiç uzak kalmadım. Kendimi bu topluma karşı
hep sorumlu hissettim. 2000’de Rüştü Kam hocanın başkan-
lığında Türk Eğitim Derneği’nin yönetim kuruluna ve 2007’de
hâlâ yürütmeye devam ettiğim Berlin Veliler Topluluğu Der-
neği’nin başkanlığına   seçildim. Berlin Türk Cemaati’nin bir
dönem genel sekreterlik yardımcılığını, bir dönem de genel
sekreterliğini yaptım.

Bu arada hep idmanlı olmaya çalıştım. Bir spor derneğine
üye değilim ama, squash ve tenis oynadım. Koşu da yaptım.
2007 yılında (21 km’lik) Berlin-maratonuna katıldım ve de-
receye girdim. 

Babamla ikimiz çok kitap okurduk. Orhan Kemal’in, Yasar
Kemal’in, Fakir Baykurt’un neredeyse tüm romanlarını  oku-
duk. Çocuklarıma her zaman şunu söyledim:           
_ Alman arkadaşlarınızdan en az bir veya iki not, daha iyi ol-
manız gerekir. Böylece iş hayatında şansınız daha yüksek
olur. 
Atalarımız; akıllı evladın var, neylersin malı; akılsız evladın

var neylersin malı, demişler. Bu sözden yola çıkarak kazan-
cımızı Türkiye’de değil, buralarda değerlendirelim. Çocukla-
rımızın geleceği için harcıyalım derim. Hoşça kalın!

*Uşak adı, aslı „uşşak“ [aşıklar] olan kelime ile alakadır, diye düşünüyoruz.

Evliya Çelebi burayı „Aşıklar Beldesi“ olarak kaydetmiştir.   
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ATO... North Atlantic Treaty Organization,
(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü). En azın-
dan  bir zamanlar, Sovyet yayılmacılığına ve
dolayısıyla Komünizm tehlikesine karşı
hür dünya ülkelerini koruduğu ve koruya-
cağı düşünülürken; Sovyetler ve dahi Varşova

Paktı çöktükten sonra, neye yaradığı hususunda, herkesin
kafasını karıştırmaya başlayan ittifak örgütü...

İkinci Dünya Savaşı sonrası, ‘Rusları dışarda, Alman-
ya’yı alaşağı edilmiş halde ve ABD’yi içerde tutmayı’
amaçlayan bir örgüt olarak kurulan NATO’nun, bu haliyle bir
Avrupa projesi olduğunu söyleyebiliriz. Malum, o dönemde
ABD kongresi ve kamuoyu; ülkelerinin Avrupa’nın işlerine
karışmasına şiddetle karşıdırlar.

Ancak geçen yıllarda olup bitenler ve halen yaşamakta
olduklarımız, merkezi Avrupa’da (Brüksel) olsa da, NA-
TO’nun ABD ağırlıklı bir örgüt olduğunu, açıkça ortaya
koymaktadır.

1949 yılı 4 Nisan’da Washington Antlaşması ile kuruluşu
gerçekleşen ve Batı İttifakı’nın kolektif savunma ör-
gütü olarak tanınan NATO, 1955’de Federal Almanya’yı üye
olarak kabul edince; durumu gözden geçiren SSCB ve Doğu
Bloku ülkeleri de Varşova Paktı’nın kuruluşunu gerçekleş-
tirdiler.

NATO’nun, uzun yıllar varlığının gerekçesi olan olu-
şumu, yani Varşova Paktı’nın kuruluşunu tetikleyip tetikle-
mediği de, halen tartışılan konular arasındadır.

NATO, Varşova Paktı, Soğuk Savaş... gibi İkinci Cihan Sa-
vaşı’ndan sonraki bütün oluşumlar ve bunlar çerçevesinde
yaşananların; daha büyük bir senaryonun, vakti geldi-
ğinde uygulamaya konulan parçaları olup olmadığı da,
yıllardan beridir tartışılan hususlardır.

Bir ittifak örgütü olan NATO’nun, tam olarak ne gibi fonk-
siyonları olduğu tartışmaları neticelenmeden, 1991’de Var-
şova Paktı’nın kendi kendini feshetmesiyle, yeni ve başka
tartışma konuları gündemdeki yerini almaya başladı.

Üye ülkelerin; ortak savunma yeteneklerini geliş-
tirmeye ve içlerinden birinin toprak bütünlüğü, siyasi
bağımsızlığı ve güvenliği tehlikeye girdiğinde bir
araya gelmeyi ve üyelerden birine karşı yapılan saldı-
rıyı hepsine birden yapılmış kabul etmeyi taahhüt et-
tikleri bir örgüt olarak bilinen NATO, ilk bakışta sadece dış
güvenlikle ilgili gözükse de; 1950’de İtalya’dan başlayarak,
sonradan üye ülkelerin çoğunda kurulan gizli Özel Harekat
Daireleri (Gladio), örgütün işlevinin dış güvenlikle sı-
nırlı kalmadığını ve dolaylı bir biçimde iç işleyişlere de mü-
dahil olduğunu ortaya koymuştu.

Üye ülkelerin birçoğunda kurulan Gladio yapılanmaları-
nın, bir tür ‘derin devlet’ gibi çalıştığı anlaşıldığında, bunla-
rın tasfiye süreci başlatıldı. 

Ve tabii ki esas meseleye; Varşova Paktı dağıldığına ve
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slo-

Eski Düşmanlar Dost Oldu
Ama NATO Berdevam!..
Türkiye’nin Zor Tercihi: 

40 Satır ya da NATO!..

Türkiye-NATO müna-
sebetlerinin bundan

sonrası için söylenebile-
cek olan da galiba şu:
Ülkemiz, NATO tarafın-

dan alınan kararlara
maruz kalmak yerine,
bu kararların alınması

aşamasında daha aktif
olmalı ve beraber ha-

reket edebileceği
diğer üyelerle birlikte, 

ittifakın yanlışlıklara
düşmesine mani olma-

lıdır...
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vakya, Solavenya, Hırvatistan ve
Arnavutluk bile NATO üyesi oldu-
ğuna göre, NATO’nun bundan
sonraki fonksiyonu ve anlamı-
nın ne olacağı sorusuna da ce-
vap aranmaya başlandı.

NATO’ya yeni fonksiyon arayış-
ları cümlesinden olmak üzere;
ortak manevralarda düşman ren-
gin kırmızı’dan yeşile çevrilmesi
gibisinden ilk adımlar, özellikle
İslam Alemi’nde ciddi tedirgin-
likler yaşanmasına sebep oldu.

Şimdiki halde NATO’ya görev
alanı olarak ‘küresel terörle müca-
dele’ tahsis edilmiş durumda.

Terör  denilince ne anlaşılacağı
hususunda yaşanan kafa karışıklı-
ğının, ‘küresel terör’ konusunda
da yaşanacağı aşikardı ve bekle-
nen oldu.

11 Eylül 2001’in ardından Af-
ganistan’ın işgali ve bunun sürdü-
rülmesinde oynadığı rol; üye
ülkelerin ortak kararlarıyla hareket
etmesi gereken örgütün, ‘patron’
ABD’nin taşeronluğuna mı soyun-
duğu sorusunu gündeme taşıdı.

Afganistan işgalini NATO’ya
havale etmeyi başaran ABD’nin,
aynı şeyi Irak’ta yapabilmek için
epey uğraştığı, ancak ittifaka üye
ülkelerin direnci sebebiyle bundan
caydığı da bilinmektedir.

Eski düşmanlarından bazıları-
nın da katımıyla, üye sayısı iyice
artan ve kendisine düşman bul-
makta zorlanan ve gelecekte nasıl
bir şekil alacağı bilinmeyen bir itti-
fakla karşı karşıyayız artık.

Zaman içerisinde NATO, haki-
katen dünya barışına hizmet
edebilecek bir şekle de bürüne-
bilir belki...

Gelir dağılımındaki adaletsizli-
ğin, açlık ve sefaletin, sömürünün,
işkencenin küresel çapta yaygın
olduğu bir ortamda, bunları düzel-
tecek adımlar atmak yerine;
bütün bu yanlışlıkları devam ettir-
meye yarayacak türden faaliyetle-
rin kimseye faydası olmadığını
anlamak, zor olmasa gerek... 

NATO ve Türkiye...
Türkiye NATO ilişkilerinin baş-

langıcı ve devamı, ilgi çekici aşa-
malardan geçmiştir. 

Sovyetler Birliği ile aramızdaki
antlaşmalara rağmen, Stalin’in
Türkiye sınırları ile alakalı teh-
ditkar talepleri, ülkemizi Batı İt-
tifakı ve dolayısıyla NATO’yla
yakınlaşmaya mecbur bırakmıştır.

Yakınlaşma 1950’de Kore Sa-
vaşı’na asker göndermemizle pe-
kiştirilmiş ve 17 Ekim 1951’de

ittifaka katılımı kabul edilen Tür-
kiye, 18 Şubat 1952’de NA-
TO’ya resmen üye olmuştur.

NATO, Türkiye açısından, tabir-
ler caizse; hem bir liman, hem bir
mecburiyet ve hem de bir cen-
deredir...

Limandır, çünkü örgüte girişi-
miz ve sonrasında, SSCB’nin muh-
temel tecavüzlerinden korunduğu-
muza dair rivayetler oldukça kuv-
vetlidir.

Mecburiyettir, çünkü İkinci
Dünya Savaşı sonrası oluşturulan
yeni düzende, ülkemizin bulun-
ması gereken blok olarak Batı
Bloğu belirlenmişti ve orada ol-
manın gereklerinden birisi olarak
NATO’ya girmemiz gerekmek-
teydi...

NATO’nun aynı zamanda bir

cendere oluşu, Varşova Paktı çö-
kene kadar pek kendini belli etmiş
olmasa da; Türkiye’nin NATO itti-
fakı içerisinde sınırları koruna-
cak bir cephe ülkesi mi, yoksa
Rusların Muhtemel bir saldırısında
feda edilerek, kalan bölgelerin sa-
vunulmasına yarayacak bir kanat
ülkesi mi olduğu, yıllarca tartışıl-
mıştır.

Ordumuzun, Türk Silahlı Kuv-
vetleri olmanın yanında, aynı za-
manda bir NATO gücü olmasının
avantaj ve dezavantajları da sıkça
tartışılan konulardan birisidir ve
bu husustaki tartışmaların ekse-
nini de, bilgi ve belgeler yerine,
çoğu zaman yorum yapanların
ideolojik yaklaşımları oluşturmuş-
tur.

Bir NATO ülkesi olduğumuz
için, savunmamızın nerdeyse bü-
tününü ittifaka ihale etmiş olma-
mız ve dolayısıyla savunma
sanayi hususunda çok geri-
lerde kaldığımız hususu, tartış-
maların belki de en objektif
temellerinden birisidir.

Özellikle de son senelerde,
NATO ile ilgili ülkemizde yapılan
tartışmalar, soğuk savaş dengeleri
sebebiyle oluşturulan kuruluşun
ömrünü artık tamamladığı tezinin
yanında, aslında bir dış güvenlik

örgütü olan bu kuruluşun, iç geliş-
melerle alakası üzerinden da sür-
dürülmektedir.

Çeşitli isimler altında diğer üye
ülkelerde oluşturulan Gladio türü
kuruluşların, Türkiye’de de oluştu-
rulduğu ve halen varlıklarını
devam ettirdikleri; kime hizmet
ettikleri belli olmayan bu yapılan-
maların artık tasfiye edilmeleri ge-
rektiği şeklindeki görüş, toplumun
hemen her kesiminden destek
bulmaktadır.

Seferberlik Tedkik Kurulu,
Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla
gibi isimlerle bilinen kuruluşlar,
diğer bazı NATO ülkelerinde de
varlığı bilinen Gladio türü örgüt-
lenmenin Türkiye’deki karşılıklarını
yansıtmaktadır. Asıl ilgi çekici
olan, bu kuruluşların tam olarak
ne gibi faaliyetlerde bulundukları-
nın, çoğu zaman ülke yönetiminin
en tepesindeki kişiler tarafından
bile öğrenilememiş olmasıdır.

Türkiye açısından aktüel tartış-
malardan birisi de, Füze Sa-
vunma Kalkanı Projesi sebe-
biyle son zamanlarda yaşanan tar-
tışmalardır. 

Her ne kadar ülke ismi belirtil-
mese de Füze Savunma Siste-
mi’nin İran’a karşı kurulmakta
olduğu temelinde yürütülen tartış-
malar, NATO’nun artık fonksiyon-
larını tamamlayıp tarihe mal
olması gerektiği konusunu da tek-
rar gündeme taşıdı. Çünkü ittifaka
üye herhangi bir ülkeye doğrudan
tehdit olmadığı halde, oldukça
pahalı bir füze sisteminin ne-
den kurulması gerektiği soru-
suna makul ve mantıklı bir cevap
bulunamadı.

Türkiye-NATO münasebetleri-
nin bundan sonrası için söylenebi-
lecek olan da galiba şu: Ülkemiz,
NATO tarafından alınan kararlara
maruz kalmak yerine, bu kararla-
rın alınması aşamasında daha aktif
olmalı ve beraber hareket edebile-
ceği diğer üyelerle birlikte, ittifa-
kın yanlışlıklara düşmesine mani
olmalıdır...

Ekrem KIZILTAŞ
ekremkiziltas@gmail.com
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smanlı gökbilmicisi olan Ali Kuşcu Uluğ Bey’den
ve Kadızade Rumi’den dersler almıştır. Öğreni-
mini Kirman’da tamamlayarak Uluğ Bey’in göz-
lemevinin yöneticiliğine getirilmiştir ve yıldızların
hareketlerini, yerlerini gösteren cetvelin hazır-

lanmasına yardımcı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in İstan-
bul’u almasından sonra Ayasofya Medresesi’nde ders vermiştir.
“Gökbilim Risalesi” adlı bir kitabı ve “Sorunların Keşfinde Tıl-
sımların En Değerlisi” isimli bir ansiklopedi yazmıştır. 

Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi’nin Müdürlüğü’nü yap-
tığı sırada, Akkoyunlular adına Osmanlılarla barış görüşmele-
rinde bulunmak için İstanbul’a geldi. Fatih Sultan Mehmet’in
büyük desteğini gördü ve Ayasofya Medresesi’nde görevlendi-
rildi. Burada, Mirim Çelebi, Sarı Lütfü, Sinan Paşa gibi değerli
bilim adamlarını yetiştirdi. Bilhassa, astronomi ve matematik
konularında çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve
öğretim çalışmalarında bulunan Ali Kuşçu; Ayasofya Medrese-
si’nin çalışma programlarını da yeniden düzenlemiştir. Semer-
kant Rasatha- nesi’nde iken bir Türk hükümdar ve bilim adamı
olan Uluğ Bey’in ‘Zic-i Uluğ Bey’ (Uluğ Bey’in Yıldız Kataloğu)
adlı eserin hazırlanması için gerekli gözlem ve hesaplamaları
yaptı. Söz konusu eser, çağının en ileri kurumsal matematik
bilgilerini içerir. ‘Risaletü’l-Fethiye’ adlı eseri ise 19. yüzyılda,
İstanbul Mühendishanesi’nde (İstanbul Teknik Üniversitesi)
ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu eserde, gök cisimlerinin
yere olan uzaklığına yer vermiş; ayrıca dünya haritasını da ki-
tabının sonuna eklemiştir. Burada yer kürenin eksenindeki
eğikliği 23°30′17″ olarak tespit etmiştir. Bu, günümüz modern
astronomi verilerine oldukça yakın bir tespittir. 15. yüzyılda
yaşayan Ali Kuşçu ay’ın ilk haritasını çıkarmıştır ve bugün
NASA tarafından ayda bir bölgeye onun ismi verilmiştir. 

Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam âlimi olan
Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu. Babası
Muhammed, ünlü Türk Sultanı ve astronomu Uluğ Bey’in kuş-
çusu olduğu için, ailesi ‘Kuşçu’ lakabıyla meşhur oldu. Küçük
yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu,
devrin en büyük alimleri olan Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâsed-
din Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi

dersi aldı. 
Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti.

Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açık-
lanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı.
Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamam-
ladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine
müdür olmuştu. 1449′da hacca gitmek istedi. Teb-
riz’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan kendisine
büyük saygı gösterdi ve Fatih’le barış görüşmelerinde
yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülü-
ğünü yaptıktan sonra Fatih’in davetiyle İstanbul’a
geldi. XV. yüzyılın ilk yarısında, Semerkant, dünyanın
en önemli bilim merkeziydi. 

Uluğ Bey Rasathanesi, gök bilgisi araştırmaları için en doğru
sonuçları alıyordu. Rasathanenin genç müdürü Ali Kuşçu, gece
gündüz demeden çalışıyor, bilimsel gerçeklere yenilerini kat-
mak için uğraşıp didiniyordu. 

Gökyüzü bilgisi (astronomi), hem değişmez kuralların, ka-

Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu (1410 – 1474)
XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta doğdu, İstanbul’da vefat etti. . . 

ALİ KUŞÇU

Gökyüzü bilgisi (astro-
nomi), hem değişmez ku-

ralların, kanunların tespit
edilmesine yarıyor, hem

de gözlemlerle kontrol
edilebiliyordu. Otuz yıla
yakın bu işte çalışan Ali

Kuşçu, bir gün ansızın her
şeyi yüzüstü bırakarak

hacca gitmeye karar ver-
mişti. Buna da sebep, en
olmayacak bir zamanda,

sevgili hükümdarı Uluğ
Bey’in 1449 yılında 

öldürülmesiydi.

o

„

„

İz Bırakanlar



İz Bırakanlar

nunların tespit edilmesine yarıyor,
hem de gözlemlerle kontrol edile-
biliyordu. Otuz yıla yakın bu işte
çalışan Ali Kuşçu, bir gün ansızın
her şeyi yüzüstü bırakarak hacca
gitmeye karar vermişti. Buna da
sebep, en olmayacak bir za-
manda, sevgili hükümdarı Uluğ
Bey’in 1449 yılında öldürülme-
siydi. Gürgân tahtının bu bilgin ve
kudretli hûkümdarı, kendi öz oğlu
Abdüllâtif’in ihanetine uğramıştı. 

Uluğ Bey, Ali Kuşçu için bam-
başka bir mana taşıyordu. Her
şeyden önce hocasıydı. Ondan
matematik ve astronomi dersleri
almış, eserlerini uzun uzun incele-
miş, sohbetlerinde bulunmuş,
hatta Doğancıbaşısı olduğu için,
adının ucundaki “Kuşçu” lâkabı
bile böylece yadigâr kalmıştı. Uluğ
Bey, kendi kurduğu rasathaneye
de müdür olarak Ali Kuşçu’yu lâyık
görmüş, henüz tecrübesiz bir çağ-
dayken bu dev rasathanenin ba-
şındaki çalışmalarda, ona bizzat
yardımcı olmuştu. İşte Uluğ Bey’in
bir ihanete kurban giderek öldü-
rülmesi Ali Kuşçu’yu can evinden
vuran bir olaydı. 

Ali Kuşçu bu olayla çok kırıldı.
Çoluk çocuğunu toparlayıp Teb-
riz’e geldi. Uzun Hasan kendisine
o kadar saygı gösterdi ki, Kons-
tantiniye Fatih’i, bir devri kapayıp
yenisini açan genç Cihangir’le ihti-
lâfında aracılık etmesini istedi.
Genç Fatih’in de bilgin olduğunu,
bilginlere büyük saygı gösterdiğini
biliyordu. İstanbul’da olup biten-
ler, kuşkanadıyla Tebriz’e ulaşı-
yordu. Şiîlerin casusları ve haber-
cileri yalnız padişahın savaş niyet-
lerine ve hazırlıklarına dair haber-
ler ulaştırmakla kalmıyorlardı. 

Bunun üzerine Ali Kuşçu, ken-
disine bunca itibar eden Uzun Ha-
san’ın dileğini kırmayarak yol
hazırlıklarını tamamladı. Semer-
kant’ta Kızıl Elma olarak bilinen
eski Bizantium’a ulaştı. Haberci-
ler; onun geleceğini daha önceden
saraya uçurmuşlardı. Huzura ka-
bul edildiği zaman Osmanlı hü-
kümdarından beklemediği kadar
iltifat gördü. Çünkü kendisinden
önce, eserleri İstanbul’ca bilini-
yordu. Uluğ Bey Rasathanesi’n-
deki çalışmalarından, Semerkan
t’a aylarca uzak bulunan İstan-
bul’daki hükümdarın haberi vardı. 

Osmanlı tahtında oturan II.
Mehmet (Fatih), gayet dikkatli,

bilgili, uyanık bir padişahtı. Âdet
olan merasimle Uzun Hasan’ın el-
çisini kabul etmiş, dileklerini din-
lemiş, ama hemen geri dönmesine
izin vermemişti. Ondan, gelip artık
batıya kaymış olan ilim merkezle-
rini aydınlatmasını, bilgisiyle İs-
tanbul medreselerinde ilim heves-
lisi gençleri yetiştirmesini rica etti. 

Bu teklif, Ali Kuşçu için beklen-
medik bir iltifattı. Cefalı olduğu
kadar şefkatli olduğunu da bildiği
Fatih’in isteği, onun için emir de-
mekti. Ama ahlâkı dürüst bir ilim

adamı olduğunu şu sözlerle ispat
etti: “Hünkârım izin verirlerse
önce Tebriz’e döneyim. Çünkü bu-
rada bulunuşumun gerçek sebebi,
Akkoyunlu Hükümdarı’nın elçisi ol-
maktır. Elçiye zeval yoktur. Gerek-
tir ki, hünkârımın lütufkâr davetini
kabul etmeden önce vazifemi iyi
bir sonuca ulaştırdığımı, beni gön-
deren, bana güvenmiş olan insana
bildireyim. . . ”

Ali Kuşçu’nun bu mazereti, Fa-
tih’e son derece akla yakın gö-
ründü. Padişah; iki şeye birden
sevinmişti: Kuşçu, davetini kabul
etmişti, gelip buradaki ilim öğren-
cilerini yetiştirecekti. İkincisi ise,
son derece mert ve ahlâklı bir in-
sandı. Her haliyle, medreselerde
yetiştireceği gençlere örnek ola-
caktı. Bu sebeple, bir müddet da-
ha misafir ettikten sonra kendisine
izin verdi. 

Değerli matematik ve astro-
nomi bilgini Ali Kuşçu, sözünü
tuttu. İki yıl sonra, ailesini de ala-
rak Tebriz’den hareket etti. Os-
manlı İmparatorluğunun sınırla-
rından karşılanarak ihtişam içinde
İstanbul’a getirildi. Ölümüne ka-
dar da gençleri yetiştirmekle uğ-
raştı. Kuşçu’nun ders vermeye
başlamasıyla, İstanbul medresele-
rinde astronomi ve matematik ala-
nında büyük gelişme oldu. 

Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelişi
önemlidir; çünkü o zamana kadar
İstanbul’da astronomi ile uğraşan
güçlü bir bilgin yoktu. Ali Kuşçu,
Osmanlılar arasında astronomi bi-
limini yaydı. Ali Kuşçu 1474’te İs-
tanbul’da vefat etti. 
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den Sozialwissenschaften werden zu
Beginn des neuen Jahrtausends Reli-
gion und Spiritualität  als „Megatrends“
bezeichnet. Besonders in der westli-
chen, oft als  säkularisiert,  und  ratio-
nal geltenden Welt scheint eine „Wie-
derkehr der Religionen“ beobachtbar
zu sein. Forscher und Wissenschaftler

sprechen von „Respiritualisierung“ oder von „postsäku-
laren Gesellschaften“. 

War Religion noch zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts in der Euphorie des Modernismus  zum  Auslauf-
modell bezeichnet worden, so zeigt sie sich heute
präsenter als je zuvor.

Laut Vertretern der Säkularisierungsthese sollte die
Religion mit zunehmender Modernisierung an Bedeu-
tung verlieren und schließlich ganz aus dem Leben der
Menschen verschwinden. Vor dem historischen Hinter-
grund der kulturellen und industriellen Revolutionen im
waren gesellschaftliche Bereiche wie Wirtschaft, Politik
oder Bildung dem Einflussbereich der Kirchen entzogen
und größtenteils auf rational-wissenschaftliche Grund-
lagen verlagert worden. Die Religion selbst wurde gar
zu einem empirisch messbaren Gegenstand der Wis-
senschaft. Während prominente Soziologen wie Emile
Durkheim, Max Weber oder Georg Simmel Religion wei-
terhin als zentralen Aspekt auf ihre gesellschaftliche Be-
deutung und Funktionalität erforschten, versuchten
Freud, Nietzsche oder Marx in ablehnender Haltung der
Religion das Ende voraus zu sagen, indem Sie die Reli-
gionen pauschal als traditionell, irrational und autorita-
tiv der Moderne gegenüber stellten. Dementsprechend
sollte ihr gesellschaftlicher Stellenwert umso mehr sin-
ken, je mehr sich die Gesellschaft modernisiert.  Da die
Religiosität der Gesellschaft in direktem Zusammen-
hang zur Kirche betrachtet wurde, schien sich diese
These durch den wachsenden Bedeutungsverlust der
Kirche und schwindenden Mitgliederzahlen bis in die
60er Jahre zu bestätigen. 

Inzwischen glaubt abgesehen von einigen ideologi-
schen Atheisten kaum noch ein Sozialwissenschaftler an
die Gültigkeit dieser Voraussagen. Vielmehr gehört es
heute zum selbstverständlichen Repertoire soziologi-
schen Argumentierens, sich von der Naivität und Fort-
schrittsgläubigkeit früherer Denker zu distanzieren. Die
Prophezeiungen eines baldigen Endes der Religion
haben sich definitiv als falsch herausgestellt. Die heu-
tige europäische Gesellschaft ist ebenso wenig religi-
onslos wie die Vormoderne. Auch wenn die traditionale
Religion in Form von Kirchlichkeit Positionsverluste hin-
zunehmen hatte, so kommt es gegenwärtig doch gleich-
zeitig zu einem Aufschwung neuer religiöser
Bewegungen. Religion erweist sich auch unter den Be-
dingungen der Moderne als vital und überlebensfähig.
So verbreitet die Säkularisierungsthese einst war, so

So ist heute nicht das Ver-
schwinden, sondern ein Form-

wandel der Religionen in
Europa zu verzeichnen, der erst
durch die Unterscheidung von

Religion und Kirche erkannt
wurde. Die fortschreitende Aus-
differenzierung der Gesellschaft
mit ihren Konsequenzen für das
Individuum scheint ein wesentli-

cher Faktor für diesen Wandel
zu sein. 

Je moderner die Gesellschaft, 
desto weniger Religion?
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wenig ist sie heute akzeptiert.
Ein weiterer Kritikpunkt an der

Säkularisierungsthese ist sein Eu-
rozentrismus, der somit nicht in
gleicher Weise auf andere Kultur-
kreise und Religionsgemeinschaf-
ten anwendbar ist. Die schwin-
dende Gläubigkeit der Menschen
im Zuge der Modernisierung war
nämlich ein rein europäisches
Phänomen. So spricht man heute
beispielsweise vom Bedeutungs-
verlust der Kirchen im gleichen
Atemzug mit der Ausbreitung an-
derer Glaubensrichtungen, wie
beispielsweise dem Islam. Die
ständig wachsende Zahl von rege
besuchten Moscheen im Gegen-
satz zu leeren Kirchen weist auf
die spezielle Problematik des eu-
ropäischen Christentums hin.
Ebenso sprechen die empirisch
nachweisbaren und stetig zuneh-
menden Konversionen zum Islam
oder zu fernöstlichen Religionen
eine deutliche Sprache. Auch die
USA widerlegt die These der suk-
zessiv abnehmenden Religiosität.
Hier ist das Religiöse keineswegs
von einer Erosion betroffen und
wer möchte Amerika seine Moder-
nität absprechen. Jede Gesell-
schaft hat nämlich ihre eigenen
Strukturen und Dynamiken.  So
ist es nach Auffassung des Sozio-
logen Immanuel Wallerstein wis-
senschaftlich nicht nachvoll-
ziehbar, wenn spezifisch europäi-
sche Entwicklungen als übertrag-
bar für andere Kulturkreise dar-
gestellt werden. Die rationale Aus-
gestaltung des gesellschaftlichen
Lebens in Verbindung mit den
Fortschritten von Natur -und Gei-
steswissenschaften haben im Ok-
zident zu Entwicklungen geführt,
die auch nur in Europa stattfinden
konnten. Entsprechend kann nicht
für andere Kulturen oder Religio-
nen eingefordert werden, was nur
in Europa nötig und möglich war.
Mit ihrer politischen und wirt-
schaftlichen Stellung stellte die
Kirche über Jahrhunderte eine
dogmatische Obrigkeit und zen-
trale Gewalt in Europa dar. Als
Stellvertreter Gottes war es der
Papst und die Kirche, die den
Glauben definierten und mit dem
Ablasshandel Erlösung gegen Ba-
res verkauften. Der prachtvolle
Petersdom zeugt heute noch von
der wirtschaftlichen und politi-
schen Macht der Kirchen. Selbst
nach der Spaltung der Kirche  galt
lange Zeit der Grundsatz „ cuius
regio, eius religio“ . Damit hatte

ein Fürst das Recht die Religion
seiner Untertanen in seinem Herr-
schaftsgebiet zu bestimmen. Also
konnte die geistige und kulturelle
Revolution gegen diesen politi-
schen und ökonomischen Macht-
missbrauch der Kirche in dieser
Form auch nur in Europa stattfin-
den. In anderen Regionen der
Welt gab es eben kein Römisches
Reich, aus dem der Klerus und der
Pabst als Hüter des Christentums
hervorgingen. Auch die Aufklä-
rung in Europa, die zu einer epo-
chalen Umwälzung sämtlicher Le-
bensbereiche führte, lehnte die
Religionen nicht ab, sie versuchte
diese mit ihren Leitmotiven wie
Freiheit, Gleichheit oder Vernunft
in Einklang zu bringen. 

So ist heute nicht das Ver-
schwinden, sondern ein Formwan-
del der Religionen in Europa zu
verzeichnen, der erst durch die
Unterscheidung von Religion und
Kirche erkannt wurde. Die fort-
schreitende Ausdifferenzierung
der Gesellschaft mit ihren Konse-
quenzen für das Individuum sche-
int ein wesentlicher Faktor für
diesen Wandel zu sein. Die Ambi-
valenz der Moderne in Europa ver-
stärkt die individuelle Suche nach
Orientierung im Leben. Man teilt
nicht mehr zwangsläufig die glei-
chen religiösen Vorstellungen, wie
die Eltern oder Großeltern. Reli-
gion und Spiritualität bilden je-
doch weiterhin einen zentralen
Bezugshorizont in unserem Leben.
Für heutige Sozialwissenschaftler
hat sich die Religion in Europa im
Zuge der Modernisierung privati-
siert und Sie ist im Alltagsleben
der Menschen nicht mehr offen-
sichtlich. Laut Thomas Luckmann
kommt die „Unsichtbare Religion“
heute anders zum Ausdruck und
„man muss nur genauer hin-
schauen“.  Es ist nicht mehr der
traditionelle Gang zur Kirche und
die institutionelle Bindung zu ihr.
Der Mensch hat eine breite Aus-
wahl an sinnstiftenden Angeboten.
Eine „einzig wahre Religion“ wird
ihm nicht mehr vorgegeben. Er
sucht sich seine religiösen Bezüge
selbst aus. Die Religion kommt
demnach in völlig unterschiedli-
chen Arten zum Ausdruck. Spiritu-
eller Tourismus, Esoterik, Yoga,
Mythologie oder Extremsport  sind
Beispiele veränderter Religionsfor-
men die in die alltägliche Lebens-
praxis integriert werden. Auch die
Konversion zu anderen Glaubens-
richtungen ist oftmals ein Ergeb-

nis der privaten Sinnsuche. So
hört man oft „ Ich glaube schon,
dass es etwas Übersinnliches gibt,
aber ich weiß nicht genau was es
ist“ oder „ In dieser Glaubensrich-
tung habe ich das gefunden, wo-
nach ich immer gesucht habe“ 

Die individuelle Religiosität be-
kommt von den öffentlichen kirch-
lichen Institutionen keine  Bestä-
tigung mehr. Sie bleibt sie auf die
Unterstützung anderer Individuen
angewiesen. 

Es wird jedoch deutlich: die
Religion in Europa verschwindet
nicht, sie verändert sich nur
grundlegend. Sie wird, wenn man
so will, von einem vielmehr festen
pompösen dogmatisch-institutio-
nalisierten und kollektiv sinnstif-
tenden Makrogebilde zu einem auf
individuelle Entscheidungen und
Lebenslagen beruhendem Mikro-
phänomen. 
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osyal bilimlerce bu yeni bin yılın başında Av-
rupa’da din ve dinî motiflerin bir trend (eğilim)
olarak yükselmekte olduğu gözlenmektedir. “Se-
küler” ve “rasyonel” olarak algılanan batı dünya-
sında “dinlerin dönüşü” diye adlandırılan bu

eğilim ile beraber bilim adamları artık “post seküler toplum”
kavramını bilim dünyasına kazandırmıştır. Son yüzyılın ba-
şında Modernleşme heyecanı içinde yok olacağı düşünülen
din, bugün kendisini daha güçlü bir şekilde göstermektedir.
Sekülerleşme Paradigması’nı savunan çevreler, toplumlar
modernleştikçe dinin gücünü ve fonksiyonunu kaybedece-
ğini ve sonuçta yok olacağına inanıyorlardı. 

Sanayi ve Aydınlanma devrimlerinden sonra ticaret, eği-
tim ve siyaset gibi alanlar kiliselerin etkisinden kurtarılıp ras-
yonel ve bilimsel zeminde yeniden yapılandırılmıştı. Hatta
dinin kendisi din sosyolojilisi olarak kurulan yeni bir bilim
dalının araştırma konusu olmuştu. Emile Durkheim, Max
Weber veya Georg Simmel gibi ünlü sosyologlar dinin top-
lumda var olan merkezî rolünü fark edip anlamı ve fonksi-
yonlarını araştırırken, Siegmund Freud, Karl Marx ve
Nietzsche gibi dinleri kategorik olarak reddedenler Seküler-
leşme Paradigması’nın (değerler dizisinin)   savunucuları ol-
muşlardı. Bunlar dinleri “irrasyonel”, “geleneksel” ve
“otoriter” olarak algılayarak Modernizm’e engel olduğunu
savundular. Onlarca hem Modernlik hem de din bir arada
olamazdı ve neticede din Modernleşme ve çağdaşlaşmaya
yenik düşüp kaybolacaktı. 

Avrupa’da dinî yaşantı 60lı yıllara kadar sadece Kilise en-
deksli anlaşıldığı için kiliselere gidenlerin sayısındaki azal-
malara ve insanların Hıristiyan dininden uzaklaşmalarına
bakılarak bu tez sanki gerçekmiş gibi algılanmıştı. Bugün
artık bir kaç fanatik ateist hariç, bilim dünyasında bu tezi
savunan kalmamıştır. Günümüzün sosyologları zamanında
bu tezi savunanların dar görüşlülüğüne hayret ettiklerini be-
lirtmektedirler. Dinin sonunu öngören iddialar tamamen
boşa çıkmıştır. Avrupa’da Modernlik öncesi nasıl din vardı
ise, post modern diye tanımladığımız günümüzde de “din”
vardır. Geleneksel şekli ile Kilise’ye bağlı bir dinin gerilemesi
ile beraber farklı ve yeni dini motiflerin fazlalaştığı ampirik
(deneye dayalı) çalışmalarla tespit edilmiştir. Yani din mo-
dernleşme şartları altında da varlığını muhafaza etmiştir. 

Sekülerleşme Paradigması’na bir eleştiri de bunun, sa-
dece Avrupa’daki kültürler ve dinler nezdinde geçerli oluyor
iddiasıdır. Çünkü Modernleşmenin getirdiği dinî erozyon, sa-
dece “Avrupa” ve “Kilise” bağlamında geçerli olabilir. Mesela
günümüzün Avrupa’sında kiliselerin etkisinin azalmasından
bahsederken,  başta İslam olmak üzere başka dinlerin arta-
rak yayıldığını duyabiliriz. Boş kalan kiliselere karşın artan
cami sayısına bakarsak azalan din sorunun spesifik(çok
özel) Avrupa’ya ve Hıristiyanlığa ait olduğunu görebiliriz.
Ateist veya Hıristiyan olan Avrupalıların artarak farklı din-
lere geçmeleri de bunun bir göstergesidir. Neticede Mo-
dernliği ve “din”i karşı karşıya getiren bu tezi Amerika’daki
örneği de çürütmektedir. Son derece modern olmasına rağ-

Avrupa’da Modernlik ve Din 

Yüzy ı l larca s iyas i  ve
ekonomik gücü is t i s -

mar eden ve kendis in i
tanr ın ın temsi lc is i  gö-

rerek din i  ve bi l imi
el inde tutan ve hatta

para karş ı l ığ ı  insanlar ın
günahlar ın ı  sat ın alan

dogmatik  b i r  k i l i seye
karş ı  yapı lmış sosyokül-

türe l  devr imler in,  
aynı  şek i lde başka

din lerden de beklen-
mesi   b i l imsel  deği ld i r
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men Amerika’da din ve dinî sem-
boller hayatın her alanında yay-
gınlığını korumuştur. Günümüzün
sosyologlarından Immanuel Wal-
lerstein her toplumun kendi şart-
larına göre modernleştiğini savun-
maktadır. 

Avrupa’ya has kilise şek-
linde kurumsallaşmış bir dine
karşı yapılan devrimlerin baş-
ka kültür ve dinlere uygulana-
mayacağını söylemektedir.
Yüzyıllarca siyasi ve ekonomik
gücü istismar eden ve kendi-
sini Tanrının temsilcisi görerek
dini ve bilimi elinde tutan ve
hatta para karşılığı insanların
günahlarını satın alan dogma-
tik bir kiliseye karşı yapılmış
sosyokültürel devrimlerin, ay-
nı şekilde başka bölgelerden
ve dinlerden beklenmesi bilim-
sel değildir.

Avrupa’da yüzyıllarca “cuius
regio eius religio” anlayışı hâkim
olmuştur. Buna göre bir bölgenin
hükümdarı hangi dini seçerse. O
bölgede yaşayan insanlarda o dini
kabul etmek zorunda idiler. Bu açı-
dan fertlerin hak ve özgürlükleri
de belli sınırlar içine mahkûm edil-
miştir. Ve sadece Avrupa’da Kutsal
Roma imparatorluğundan miras
kalan Papalık vardı. Papa Hıristi-
yanlığın koruyucusu ve Tanrı’nın
yeryüzündeki temsilcisi olarak ha-
tasız ve kusursuzdu. Bütün hak-
sızlık ve adaletsizliklerin Tanrı’nın
emirleri olduğunu savunurdu. Bu
şartlar altında insanların ayaklan-

ması ve devrimlerin çıkması da
fazla şaşırtıcı olmamalıdır.  Mo-
dernliğin yolunu hazırlayan aydın-
lanma devri de dinleri reddetme
miştir. Zamanın inkılâp ideallerine
göre dinin “akıl”, “rasyonalite” ve
“eşitlik” gibi faktörler çerçevesinde
şekillenmesine gayret göstermiş-
tir. Avrupa’da din, kilise bağla-

mında bu ideallere ulaşmasa da
hiç bir zaman yok olmamıştır.
Bugün de azalmaktan ziyade deği-
şerek farklı şekillerde görünmek-
tedir. Bu yeni dinî motiflerin fark
edilmesi “din” ve Kilise’yi birbirin-
den ayırarak mümkün olmuştur.
Modern hayatın sunduğu sayısız
yaşam biçimleri Kilise’nin temsil
ettiği geleneksel dine güvenini yi-
tiren bireyleri, hayatın anlamını

farklı alanlarda aramaya itmiştir.
Günümüzde Avrupa’da yetişen ço-
cuklar ve gençlerin büyük bir ço-
ğunluğu ebeveynlerinin dininden
farklı inanç biçimlerine yönelmek-
tedir. 

Sosyal bilimcilere göre Avru-
pa’da din kiliseden koparak özel
hayata aktarılmıştır. Netice olarak
da kaybolmamış, ama şekil değiş-
tirerek varlığını devam ettirmekte-
dir. Bunun içindir ki fark edilmesi
de zorlaşmıştır. Thomas Luck-
man’a göre din özelleşerek gö-
rünmez hale gelmiş ve yan-
sıma şekilleri olarak esoterik,
yoga, mitoloji veya bir spor
dalı gibi değişik alanlarda ken-
dini göstermektedir. Yani tek
ve gerçek doğru olarak öne sü-
rülen bir din söz konusu olma-
dığı gibi bireylere modern
dünya dini ihtiyaçlarını gidere-
cek çeşitli alternatifler sun-
maktadır. Bu alternatiflerin içinde
din değiştirerek inanç dünyasını
görünür hale getirenlerde mevcut-
tur. “Bir şeye inanıyordum ama
tam ne olduğunu bilmiyordum,
aradığım soruların cevabını
burada buldum” gibi cümleleri
bu aktörlerden duyabiliriz. 

Artık Avrupa’da din dogmatik
ve katı kurallı bir kilisenin toplumu
yönlendirdiği makro düzeyden bi-
reysel kararların alındığı ve farklı-
lık arz eden hayat tarzlarının ya-
şandığı mikro düzeye taşınmıştır.
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Bıktım usandım 

Felek elinden, bitmez derdinden 
Aşkın kapkara sahte yüzünden 
Elin dilinden, yalan sözünden 
Bıktım usandım, bıktım usandım

Arı gibi, bal vermez çiçekten 
Bülbül gibi, açmayan güllerden 
Bir yel gibi tez geçen gönülden 
Bıktım usandım, bıktım usandım

Uzun ince bitmeyen yollardan
Yârime yol vermeyen dağlardan 
Azgın sellerden, deli yellerden
Bıktım usandım, bıktım usandım

Dönerim ana

Ergenlik çağım burada doldu
Hasretle içim, özlemle doldu 
Kararım benim dönmemek oldu
İşim bitince dönerim ana 

Ne sorarsın sen, Halil’den ana
Bazı günlerde kaldım kenarda
Hicran gönlümde, içimde yara
Yaram iyi olunca dönerim ana

Bende hakkın çok haklısın ana
Düzen bozuk hiç gülmüyor bana
Yaram acıyor hep döndü çıbana
Çare bulunca dönerim ana

Yazmıyor kalemim yazmaz oldu
Sormuyor dostlarım sormaz oldu
Çalmıyor sazlarım çalmaz oldu
Sazım çalınca dönerim ana

Halil DOĞAN
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lerji, vücudun, aslında zararlı olmayan
bazı maddelerden veya hava şartların-
dan etkilenmesi ya da psikolojik etken-
ler sonucu bazı maddelere aşırı
reaksiyon göstermesidir.

Normalde vücudu koruyan bağışıklık
sistemi, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım
maddelere karşı da aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara
„aşırı duyarlılık„ ya da „alerji„ adı verilir. Alerjik re-
aksiyona yol açan antijene de „alerjen„ denir. Aler-
jik reaksiyonlar tek tip değildir, birçok yolla ortaya
çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana ge-
lebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere „aler-
jen„ denir. Bu mad-
deler solunum yolu
ile alınabildiği gibi,
ciltten temas ya da
yiyecek şeklinde
ağızdan da alınabi-
lir. Bu maddeler
alerjik reaksiyon
gelişebilmesi için
vücuda daha önce-
den girmiş olmaları

gerekir. Yani vücudun bağışıklık sisteminin bu mad-
deyle daha önce karşılaşması ve bunlara duyarlı hale
gelmesi gerekir. Daha sonraki karşılaşmalarda çok
hızlı bir şekilde reaksiyonlar gelişir. Reaksiyon gelişi-

minden de vücuttaki
mast hücrelerinin
alerjenler aracılığı ile
parçalanması ve için-
den „histamin“ deni-
len maddenin çıkması
sorumludur. Aşağıda
özellikle solunum yolu
ile alınan ve en sık
karşılaşılan alerjenler
verilmiştir.

Toz akarı
Alerji belirtileri kaşıntı, kurdeşen ya da astım,

alerjik rinit (saman nezlesi) belirtileri, hapşırma,
burun akıntısı, burun ve genizde kaşıntı, burun tıka-
nıklığı ve geniz akıntısı olarak görülebilir. Kişi, eğer
bazı maddelerle temasından dolayı alerji oluyorsa, o
maddenin uzaklaştırılması ile sorun çözümlenmiş
olur.

İmmün (bağışıklık) sistem, yabancı maddelerle
karşılaştığında onları tanımayı ve belleğine almayı
öğrenir. Ardından yabancı maddelere (antijenlere)
karşı antikorlar üreterek yanıtını hazırlar. Organiz-
mada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özel-
liği nedeniyle daha önceden hazırlanmış yanıt başlar.
Bu nedenle örneğin, saman nezlesi olan bir kişi her
yıl polenlerle karşılaşınca immun sistemdeki bu özel-
lik sebebiyle hemen reaksiyon gösterir.

Bitkiler ve polenleri;
çavdar

yulaf
çayır otu
Huş ağaçları
küf sporları

İlaçlar; 
penisilinler

sülfonamidler

salisilatlar
lokal anestezikler

Yiyecekler; 
fındık

susam

çikolata

deniz ürünleri

yumurta

bezelyeler, fasülyeler, fıstıklar,
soya fasülyesi

ve diğer baklagiller

soya

süt

buğday

mısır ya da darı

Böcek ısırıkları;
arı sokması
yaban arısı

akrep vb. hayvanlar
Hayvansal ürünler ;
hayvan kılı

hamamböceği

akarlar

Diğer; 
Lateks

Sigara dumanı

Alerji çeşitleri:

Alerjik rinit

Alerjik astım

Alerjik dermatit

Alerjik konjuktivit

Genel alerjikler

„aşırı duyarlılık„ ya da „alerji„ 
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Doktorunuz konuşuyor

Yukardaki bahsedilen sorunlarla karşılaşanlar. 
En kısa zamanda doktora müracaat ederek 
test yaptırmalıdırlar!
Aksi halde istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. 
İhmalkarlık ölümcül sonuçlar doğurabilir! 
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