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Editorial

Çocuklarımız iki kültür arasında sıkıştı kaldı
Unsere Kinder sind eingezwängt zwischen
zwei Kulturen.

G F

eride acılarla
dolu tam 50
yıl kaldı. Bu
elli yılda nice
gencecik beyinler dumura uğradı. Nice gençlerin belleri büküldü,
saçları
ağardı.
30 Ekim 1961’de, Türkiye ile Almanya arasında
İşgücü Antlaşması yapıldı. İki yıllık bir antlaşmaydı
bu. Ama zaman geçtikçe bu anlaşma milyonlarca
insanın kaderini etkilemeye başladı. Türk işçi göçünün 50 yıllık Almanya serüvenine bir bakarsak Almanya’ya gelenlerin sayısının, geri dönmüş
olanlarla birlikte 6 milyonu geçtiğini görürüz. Almanya sevdası yüzünden nice aileler parçalandı,
nice çocuklar yetim ve öksüz kaldı? “Almanya acı
vatan” diye türküler bile yakıldı.
İster acı, ister tatlı vatan olsun, Almanya milyonlarca Türk’e yeni bir vatan oldu aslında. Bazen
sevinerek, bazen üzülerek, bazen de savrularak;
düşe kalka geldik bugünlere. Dile kolay; tam 50 yıl
kaldı geride.
50 yıl sonra bile, Türkiye’deki Türklere göre adımız hâlâ gurbetçi. Almanlara göre ise hâlâ, “göçmen”iz. Bugüne kadar Almanya’daki Türklere
gerçek anlamda ne Almanya, ne de Türkiye sahip
çıktı. Para makinası olarak gördüler bizleri. En tabii
insan hakkı olan seçme ve seçilme hakkı bile vermediler bizlere. Çocuklarımızın eğitimiyle de ilgilenmediler. Onları yok saydılar.
Mavi kart bilmecesi hâlâ çözüm bekliyor.Bu kartı
Türkiye’deki bir çok kurum tanımıyor.
Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşlarına verdiği yerel seçim hakkı gibi, çifte vatandaşlık hakkı gibi hakları vermedi bizlere? Akraba
ziyaretleri için vize uygulmasını bile kaldırmadı. Aile
birleşimini kolaylaştırmak yerine zorlaştırdı. Alman
vatandaşlığına geçişi de zorlaştırdı.
Özetle söyleyecek olursak, 50 yıldır burada yaşayan Türk toplumu, anayasal güvence altındaki
insan haklarının çoğunu kullanamadı. Örneğin din
özgürlüğü, dinini pratiğe dökme, inanç grubu-dini
cemaat olarak tanınma ve okullarda çocuklarına
öğretebilme hakları. Bütün bu konularda neredeyse
hiç bir ilerleme sağlanamadı.
Çocuklarımızın hali içler acısı. İki kültür arasında
sıkışmış kalmışlar. Üzerinden 50 yıl değil 100 yıl da
geçse temel insan hakları açısından geleceğimiz aydınlık değil gibi...
Velhasıl, çocuklarımızın geleceği için, kimliğimizi
kaybetmeden dimdik ayakta durabilmemiz için,
kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız...
Bugünden tezi yok, herkes kolları sıvamalıyız,
en azından bir sivil toplum örgütünün kapısını çalarak, üye olmalıyız. Yapılacak işlerin ucundan tutmalıyız. Yarın çok geç olabilir. Önümüdeki 50 yılın,
bizi zaman değirmeninin taşlarında un ufak yapmaması için sıvamalıyız kolları. Geleceğimizi kurtarmak
çok
kazanmakla
alakalı
değildir.
Kazandığımızı eğitime yatırmakla alakalıdır.
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ünfzig schmerzvolle Jahre liegen nun hinter uns.
In diesen fünfzig Jahren sind zahllose junge Menschen gealtert, ihre Haare ergraut und ihre Vitalität verschwunden.
Am 30. Oktober 1961 wurde zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
Türkei das Anwerbeabkommen unterzeichnet. Zwei
Jahre war die geplante Zeit der Überführung von Arbeitskräften. Es sollte jedoch zu einer Entwicklung führen, die nunmehr seit fünfzig Jahren anhält und unter
Einbeziehung der Rückkehrer das Schicksal von mehr
als sechs Millionen Menschen direkt betrifft. Wie viele
Familien wurden in diesem halben Jahrhundert getrennt? Wie viele Kinder wurden zu Waisen? Lieder
wurden gar gesungen, in denen Deutschland als „bittere Heimat“ bezeichnet wurde. Ob bitter oder süß,
Deutschland wurde für Millionen Türken ihre neue Heimat.
Eine Heimat die geschlagene fünfzig Jahre Freude
und Leid, Glück und Unglück für die Türken bedeutete.
Selbst nach fünfzig Jahren sind wir für die Türkei die
„Arbeitsreisenden in ferne Länder“ und für
Deutschland „Migranten“. Weder die Bundesrepublik
noch die Türkei haben uns tatsächlich als ihre Bürger
angesehen. Während uns die einen als Geldboten für
Devisen betrachteten, haben uns die anderen einfachste Grundrechte wie Wahl -und Partizipationsrechte
vorenthalten. Auch um die Bildung unserer Kinder
haben sie sich nicht gekümmert. Ihre besondere Situation wurde schlicht ignoriert. Auch das Rätsel der
„Mavi Kart“ ist noch ungelöst, da diese von zahlreichen Institutionen in der Türkei nicht anerkannt wird.
Deutschland hat uns das kommunale Wahlrecht sowie
die doppelte Staatsbürgerschaft verweigert. Familienbesuche aus der Türkei sind unter strengsten Visabestimmungen nur begrenzt möglich. Die Familienzusammenführung und die Einbürgerung wurden deutlich erschwert.
Kurz gefasst haben die türkischstämmigen Bürger
in Deutschland seit fünfzig Jahren nicht von grundlegenden Menschenrechten profitieren können, die
grundgesetzlich zwar verankert sind, aber in der Realität nicht zur Anwendung kommen. Die Verwehrung der
Anerkennung als religiöse Gemeinschaft oder des geforderten Religionsunterrichtes sowie Einschränkungen
in der Praktizierung ihres Glaubens sind Beispiele für
den mangelnden Fortschritt bezüglich der türkischstämmigen Minderheit in Deutschland. Weitaus bedauerlicher ist die Situation der Kinder, zerrissen zwischen
zwei Kulturen scheinen ihnen auch weitere fünfzig
Jahre keine Verbesserung zu versprechen.
Für die Zukunft unserer Kinder müssen wir sie jedoch unter Wahrung ihrer Individualität und Identität
weiter fördern. Im Rahmen demokratisch, freiheitlicher
Grundprinzipien müssen wir uns organisieren und unsere fundamentalen Grundrechte einfordern. Sei es in
Vereinen oder anderen Interessenvertretungen, wir
haben die Verantwortung, für unsere Kinder die Weichen für eine bessere Zukunft zu legen. Morgen kann
es bereits zu spät sein. Um nicht in den Mühlen der Zeit
in den nächsten fünfzig Jahren zermahlen zu werden,
gilt es insbesondere in die Bildung unserer Kinder zu
investieren.

13/2011

Rüştü KAM
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Eğitim

Elli yıl sonra eğitimde
nereye geldik

Çocuklarımızın Türkçe’yi bir ders olarak almadan büyümeleri, aileleri ile
onların arasında büyük bir kültür boşluğu doğuracaktır. Dil sayesinde almaları gereken kültürel değerleri alamayan çocuklar ve onların çocukları
sadece günlük konuşma dilinde kalırlarsa, bunun ileri boyutları, göçmenlerin Almanya’ya uyum sağlamış olduğunu göstermez, tam tersine asimile olduklarını gösterir.

„
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Eğitim

PISA sonuçları, Almanya ve biz
Diğer endüstri ülkelerinin hiçbirinde sosyal ve etnik köken, okul başarısı için Almanya’daki kadar belirleyici olmamıştır. Almanya’da göçmen
çocukları için „eğitimde fırsat eşitliği“ yok denecek kadar azdır.

E

konomik İşbirliği ve
Kalkınma
örgütü
(OECD)nin birçok ülke
de eğitimi karşılaştırmalı olarak ölçtüğü
PISA araştırmasından
çıkan sonuçlar Almanya’yı şoke
etti.
Yüzbinlerce öğrenciyi kapsayan
testler Almanya’yı sınıfta bıraktı.
Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler bu testten başarıyla çıktılar.
Okuma ve okunan metni anlamada Alman öğrenciler 32 ülke
arasında ancak 25. sırayı, temel
matematik eğitiminde 22. sırayı,
doğa bilimlerinde ise 23. sırayı
elde edebildiler.
PISA araştırmalarına katılan
tüm ülkeler sonuçları ciddiye alarak eğitim sistemlerini gözden geçirmeye başladılar.
Almanya ise başarısızlığın
faturasını Türk çocuklarına
kesti.
Almanlar her ne kadar faturayı
Türk çocuklarına kesse de bu yaklaşım doğru değildir. Türk çocukları bu yaklaşımla sanki başarısızlığa mahkum edilmiş gibidir. Türk
çocuklarının okullarda
başarılı
olamamalarının en büyük nedeni
„haksız ve eleyici okul sisteminin“
ta kendisidir. Aslında bu sistem
benzer sosyal ve ekonomik yapıda
olan Alman kökenli çocukları da
başarısız kılmaktadır.
Sosyal ve etnik köken, diğer
endüstri ülkelerinin hiçbirinde,
okul başarısı için Almanya’daki
kadar belirleyici olmamıştır. Maalesef göçmen çocukları eğitimde
fırsat eşitliğinden yok denecek
kadar az yararlanmaktadır.
Mesela, Türk öğrencilerin azımsanmayacak kadar büyük bir bölümü, dersleri izleyecek kadar bile
Almanca öğrenemeden ilkokula
başlamaktadırlar.

Aile desteği
PISA araştırmalarının sonuçlarından biri de çocuğa aile desteğiğinin olamayışıdır vaya yeteri
kadar olamayışıdır. Türk ailelerinde bu destekten fazla söz edilemez, yoktur veya yok denecek
kadar azdır. Ailenin ekonomik seviyesi de başarıyı etkileyen nedenler arasındadır.
Durum böyle olunca Almanca’yı iyi bilmeyen, konuşamayan ve yazamayan bir öğrencinin
Almanya’da orta dereceli okullardan iyi bir diploma alarak ayrıl-

ması ve iyi bir meslek eğitimi yeri
bulması düşünülemez.
Yüksek
öğrenim ise hiç düşünülemez.
Neler yapılmalıdır
Türk çocuklarının başarısı isteniyorsa önce başarıyı etkileyen bu
olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda gerekli olan
olumlu adımlar atılmalıdır:
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1- Türk çocukları okul öncesi
eğitimden mutlaka geçirilmelidir.
Bu konuda fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumları, „Anaokulları“ birer eğitim
kurumu olarak tanınmalı ve gerekli reformlar buna göre yapılmalıdır.
2- Alman kökenli olmayan öğrencilerin, kendi kökenlerinden
getirdikleri „öz değerler“i korunmalı ve „var olan değer“ olarak ele
alınıp, çocuğun başarısı için okul
yaşamında bu değerlere yer verilebilmelidir.
Kişiliği gelişmiş ve bilinç düzeyi
yüksek olan ve öz kültürüyle de
donanmış olan öğrenciler hem çok
çabuk Almanca öğrenecekler hem
de derslerinde başarılı olacaklardır.
Bunu daha iyi anlayabilmek için
şöyle düşünebiliriz: Türkiye’de yetişmiş birçok öğrenci yıllardır
ABD’ye gitmekte ve orada çok kısa
zamanda dili kavrayıp, yüksek öğretimini de yapıp yaşama atılabilmektedir.

Almanya’da ise durum
üzüntü vericidir. Burada
doğup, okula gitmiş onbinlerce çocuk başarılı
bir eğitim alamadan, tam
bir meslek öğrenimi göremeden yaşama atılmışlardır. Bu da hem
Türk çocukları için hem
de Alman toplumu için
çok büyük bir kayıp olmuştur.
Önlem paketleri
Genç içsizler için alınan önlem
paketleri çok geç kalınmış bir çalışmadır. Bu paketler pek bir işe
yaramayan destek yardımları olmaktan öteye geçememiştir. Bu
harcamalar çok erken yaşlarda o

Eğitim
çocukların temeldeki esas sorunlarını çözümlemede harcanmış olsa
idi, sonuç çok daha iyi olurdu.
3-Öğretmen yetiştiren üniversiteler günümüzün göçmen gerçeğini

göz önünde bulundurarak öğretmenlerini yetiştirmelidirler. Bir öğretmen aldığı öğretim sırasında
göçmenlerin kültürel durumlarını tanıma olanağı da bulmalıdır.
Öğretmen yetiştiren kurumlar
„çok kültürlü bir toplumun“ gerektirdiği “kültürler arası eğitim ilkelerini“
göz önünde bulundurmalıdırlar. Hatta onların kültür değerlerini kendi sınıfı içindeki derslerinde örnek olarak
kullanabilmelidirler.
4-Anadil öğretimi yeniden başlatılmalıdır. „Türkler Türkiye’ye dönmeyeceklerine göre çocukları, „Almanya’ da“ başarılı olmalıdırlar.
Onlara artık Türkçe dersleri değil,
„yalnızca Almanca“ gereklidir. Türkçe neye yarar ki... „ gibi düşünceler
yanlıştır. Anadil öğretimi konusunda
bilhassa veliler ısrarcı olmalıdırlar.
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Eğitim
4-Türkçe haftalık ders çizelgesinin içinde birinci sınıfından itibaren yer almalıdır. Sınıf geçmeye
etkisi olan olan bir ders olmalıdır.
Dilini bilmeyen çocuklarımız
kendi kültür değerlerini öğrenemeyeceklerdir. Mesela, Türk müziği, Türk yazını, Türk folkloru,
İslam dini... gibi değerlere yamancı olarak yetişeceklerdir. Bu
durumda çocuklar öz kültürlerinden boşalan bu boşluğu dolduramayacaklardır.
Çünkü bir dil yalnızca „ ailede
konuşulan dil „ olarak ele alınamaz. Onunla kültür dünyasına girilir. Eğer çocukta anadili yoksa o
dil o kültür dünyası da yoktur.
Türkçe dili „insanlık hakkı“ olarak
algılanmalıdır.
„Dil“ bir amaç değil bir
araçtır. Yani okullarda „Türkçe
dersi olsun“ derken bunu
amaç değil, çocuklarımızın kişiliklerine olumlu etkileri olacak „araç“ olarak düşünmeliyiz.
Son birkaç yıldır Türkiye’ye
geri dönüş başlamıştır. Bu nedenle de çocuklarımızın anadillerini öğrenmeleri gelecek açısından
faydalı olacaktır.
5- Özellikle öğrenme güçlüğü
çeken çocuklara yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Derslerinde zayıf olan
çocuklar desteklenmelidir.
6- Okul sistemindeki, haksızlığa ve eleyiciliğe sebep olan mantığa son verilmelidir.
7-Anne ve babaların okula olan
ilgileri bir şekilde artırılmalıdır.
„Tam gün okul“ uygulaması
eğitimdeki başarının artırılması
açısından faydalı olacaktır. Bu durumda ekonomik durumu kötü
olan aileler korunmalıdı, desteklenmelidir.
Unutulmamalıdır ki, kişiliği ve
toplumsal sorumluluk duygusu
güçlü olan, Türkçe ve Almanca konuşan kuşaklar Almanya’nın barışına ve iç huzuruna daha fazla
katkıda bulunacaklardır.
Okulda anadili dersi alan çocuklar kendi ailesi ve akrabaları ile
çok daha iyi bir iletişim kuracaktır.
Daha sevecen ve birbirini daha iyi
anlayan bir aile ortamında yetişen
bu çocuklar sınıflarında daha başarılı olacaklardır.
Onların suça itilme oranları diğerlerinden daha az olacaktır. Tüm
bunlar hem çocuk için, hem ailesi,
hem de tüm toplum için bir kazanım olacaktır.
En korkunç olanı, her iki dile de
hakim olamayan „yarım dilli“ ku-

memezlikten gelinen sorunlar ve
çözümsüzlükler sonunda artık hiç
düzeltilemez
hale
gelecektir.
Büyük üzüntüler ve düş kırıklıkları
yaşanacaktır.
9-Aşırı uçlara ve suça itilmeye
karşı önlemler alınmalıdır. Göçmen
çocuklarının çağdaş, demokrat,
laik bir eğitim alabilmeleri için harcanacak her Euro, geleceğe yapılan ve misliyle geri gelecek olan
bir yatırımdır.

şakların yetişmesidir.
Asimile olmak
Çocuklarımızın Türkçe’yi bir
ders olarak almadan büyümeleri
aileleri ile onların arasında büyük
bir kültür boşluğu doğuracaktır.
Kendi kültür değerleriyle yetişmeyen çocuklar ve onların çocukları
sadece günlük konuşma dilinde
kalırlarsa, bunun ileri boyutları
göçmenlerin Almanya’ya uyum
sağlamış olduğunu göstermez,
tam tersine asimile olduğunu gösterir.
Aile içinde „Türkçe konuşulma-

sın“ demek yaşamın gerçeklerine
terstir.
Türk ailelerin büyük bir çoğunluğu çocuklarının hep „yüksek tahsil“ yapmalarını ister. Onların okuyup birer doktor ya da avukat,
mühendis falan olmalarını isterler.
Çocuklarının bir kariyer yapmasına
yönelik istemleri diğer ortalama
Alman ailelerinden çok daha yüksektir. İstek böyle olmasına rağmen araştırmalar göstermiştir ki
çocuklarımız okulu ortalama bir
derece ile bitirmektedir.
8-Türk anne ve babalar eğitim
ve öğretim sorunlarının çözümüne
yeterli ölçüde destek vermelidirler.
Okul yaşamına ve eğitim politikalarına etki yapabilecek yönde örgütlenmeleri çok yararlı olacaktır.
Veli toplantıları önemlidir
Okuldan gelen uyarılara çok
çabuk ve büyük bir duyarlılıkla
yanıt vermeli ve de gereken önlemler hemen alınmalıdır.
Üzerine gidilmezse yıllarca gör-
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Her anne ve baba kendi çocuğu için en iyi eğitimin yollarını aramalıdır
PISA araştırmalarının değerlendirmelerinde öğrencilerin aileleri, anne ve babaları da göz
önüne alınmıştır. Elde edilen bilimsel veriler şunu göstermiştir: Bir
ailede anne ve babanın okur yazarlığı, evde bulunan kitaplıkları,
edinilen meslekler, eğitim düzeyleri... çocukların başarısını kesin
etkileyen veriler olarak görülmüştür.
Sonuç
Sonuç olarak bize düşeni kısaca söylemek gerekirse o şudur:
Önce anne ve baba olarak kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz ve sorumluluklarımızın
farkında
olmalıyız ki; çocuklarımızı çok
daha iyi yönlendirebilelim.
Gelecek yılların PISA araştırmalarında Türk çocuklarının daha
iyi yerlerde olduğunu görmek istiyorsak, aileler de kendi üzerine
düşeni fazlasıyla yapmalıdır.

Gönen ÇIBIKCI
Öğretmen

Eğitim

Richtigstellung
Wir haben in der Mocca-Ausgabe Nr. 12/2011 das Interview mit dem Vorsitzenden der Sehitlik-Moschee,
Herrn Yavuz Selim Akgül, verbreitet, in dem es heißt: „Der Bürgermeister von Neukölln, Herr Buschkowsky,
sagt ohne Scheu, dass „die Moscheen in Neukölln Terroristen großziehen“.“ Dazu hat Herr Akgül später geltend gemacht, dass er Herrn Buschkowsky nicht habe wörtlich zitieren wollen. Er habe lediglich folgende
Äußerungen von Herrn Buschkowsky sinngemäß wiedergeben wollen:
„Wir haben auch Moscheen in Neukölln, die mir Sorgen machen. Wo wir wissen, dass Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wo wir sehr im Zweifel sind, ob da Glaube gepredigt wird oder Gotteskrieger
ausgebildet werden.“
Die Redaktion von Mocca
Düzeltme
Mocca dergimizin 12. Sayısında ( 12/2011) Şehitlik Camii başkanı sayın Yavuz Selim Akgül ile yaptığımız
röportajı yayımladık, orada şöyle yazıyordu:
„Neukölln Belediye başkanı, Sayın Buschkowsky, hiç çekinmeden, tereddüt bile etmeden,„ Neuköln’deki camiler terörist yetiştiriyor.“
Daha sonra sayın Akgül sayın Buschkowsky´ì harfiyen alıntı yapmak istemediğini ileri sürdü. O sadece sayın
Buschkowsky’nin şu sözlerini mealen aktarmak istediğini söyledi:
„Neukölln’de beni endişeye düşüren camilerimiz de var. Cocukların bir beyin yıkamasına tabi tutulduğunu
biliyoruz. Orada din mi vaaz ediliyor yoksa Allah savaşçıları mı yetiştiriliyor onun şüphesindeyiz.“
Mocca Redaksiyonu
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Tarih

Osmanlı, Çadırdayken de Devletti
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı İle arkadaşımız Bahattin Omurcan kısa bir Tarih yolculuğuna çıktı. Ortaylı,
„Bırakın bu yazmayı, çizmeyi. Bizi davet edin de gelip oralarda konuşalım.“ diye söze esprili bir şekilde başladı.

M

occa:2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’u en iyi tanıyan
ve bu alanda söz söylemeye ehil kişilerden birisi olarak bu mirasa
sahip çıkabildiğimizi düşünüyor musunuz.?
Ortaylı: Kültür Başkenti olduğumuza göre demek ki sahip çıkmışız. Her devirde ufak tefek noksanlıklar olsa da, Türk milleti
daima atalarının bıraktığı miraslara sahip çıkmayı bilmiştir. Bunu
bir görev olarak görmüş ve tarihine ihanet etmemiştir. Restorasyon
çalışmalarında da belki ihmalkarlıklar ve gecikmeler olmuş olabilir. Ancak İstanbul sözkonusu olunca akan sular durur.
Mocca: Efendim Topkapı Sarayı’nın depo olarak kullanılan bazı
bölümlerinin Kültür Bakanlığı’na devri ile ilgili, sayın Bakan Günay’ın bir açıklaması olmuştu. Son durum nedir?
Ortaylı: Görüşmeler devam ediyor. Gelişmelerin neticesini şimdiden söylemek biraz acelecilik olur. Şu kadarını söyleyebilirim. En
kısa sürede her şey rayına oturacaktır.
Mocca: Her yıl Nisan ayında temcit pilavı gibi ısıtılıp, ısıtılıp önümüze konulan ve tekrar gündeme gelmesi muhtemel olan 1915
olayları var, bo konuda neler söyleyeceksiniz?
Ortaylı: Ben Tarihçiyim. Tarihi sorumluluklarım var. Bu konuda
bir görüş belirtmek benim işim değildir. Böylesine sorumluluk gerektiren konularda açıklama yapmak, devletin ve siyasetçilerin işidir. Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Bu konuda bazı güçlü
devletlerin arşivlerinin açılması konunun netleşmesinde koz olarak
kullanılabilir.
Mocca: Osmanlı Devleti bugüne kadar bize hep “Çadır’dan koca
imparatorluğa cümlesiyle” tanıtıldı. Siz bu tespite ne kadar katılırsınız ? Osmanlılar Bursa’dayken de çadırda mıydı? Ne zaman devlet olmaya başladı? Bir Milletin devlet olabilmesi için ne gerekir?
Ortaylı: Bu soruların altına imzamı atarım, güzel sorular. Lakin
cevabı kolay sorular değil. Evet Osmanlı o günkü şartlarda öyle bir
isimle yazıldı tanıtıldı, doğru tarafı çoktur. Şu kadarını söyleyeyim,
zamanın teknolojisini o şartlarda Osmanlı çok iyi kullanmıştır. Osmanlı saraylarıyla ünlü bir imparatorluktur. Bursa‘da veya başka
bir şehirde olması fark etmez. Çadır en kolay kullanılan ve taşınılabilen bir konuttur. Osmanlı çadırı kolaylık açısından ve de stratejik açıdan uygun bulmuş olsa gerektir. Osmanlı çadırdayken de
devletti. Bunu böyle bilmek lazım.
Bir miletin devlet olmasına gelince. Önce o milletin hür olması ve
hürriyeti benimsemesi gerekir. Zaten hür olmazsanız ibadetinizi de
yapamassınız. Türk milleti daima düzenli bir orduya sahip olmayı
bilmiştir. 19. Asırda Türkler muasır medeniyetin üstünde bir medeniyete sahipti. Bu üstünlüğünü korumayı da bilmiştir. İnsanlara iyi
muamele ederseniz kazanırsınız, kötü muamele ederseniz yok olur
gidersiniz, erirsiniz. Biz Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısıyız. Zamanında İran’ı bile biz idare etmişiz. İşte Rusya yıkıldı gitti. Gördük
ki içi bomboşmuş. Türkiye Devleti başka ülke ve devletlere benzemez. Türkiye daima bir ceht içindedir. Taviz vermez. Mesela, Kıbrıs
gibi.
Türkiye inşaatçıdır. Toprağı zengindir. Nüfusu genç bir ülkedir
Türkiye. En önemli meselemiz tabi ki eğitim meselemizdir. Eğitim
seviyemiz yükseldiğinde ve zekalı insanların sayısı çoğaldığında ve
iş başına geldiğinde, Türkiye sıçramaya hazırdır.

İlber Ortaylı Kimdir?
21 May s 1947 tarihinde Avusturya/Bregenz'deki bir sürgün kamp nda, Stalin'in uygulamalar ndan kaçan bir K r m Tatar
ailenin çocu u olarak dünyaya geldi. 2 yanda ailesiyle beraber Türkiye'ye döndü.
lk ve orta ö renimini Ankara'da tamamlad . 1965 y l nda Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
1969 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve Ankara Üniversitesi Dil,
Tarih ve Co rafya Fakültesi'nin tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve
Orientalistik Bölümü'nde ö renim gördü.
Yüksek lisans çal
mas n Chicago Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil nalc k ile yapt .
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonras Mahallî dareler" adl tezi ile
1974 y l nda doktor, "Osmanl
mparatorlu u'nda Alman Nüfûzu" adl çal
mas yla 1979'da doçent oldu. 1989'da profesör
oldu. 1989-2002 y llar aras nda Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde
dare Tarihi Bilim Dal Ba kan olarak
görev yapt .
2005 y l ndan bu yana Topkap Saray Müzesi ba kanl
görevini yürütmektedir.
Ortayl ; Türkçe; ileri seviyede Almanca, Frans zca, ngilizce, talyanca ve Rusça; orta se-

Mocca: Bu güzel söyleşiden dolayı teşekkür ederim.
Ortaylı: Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza selam götürün.

Bahattin OMURCAN
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Hasan Amca’nın Tarihi?
Bugünlerde de Ortadoğu’da devlet başkanları tek tek yıkılırken aklıma ilk Hasan Amca geldi. Acaba bugün kim var arkada?

S

on zamanlarda Afrika’nın kuzeyinde meydana gelen
gelişmeler nedense bana Osmanlı İmparatorluğu’nun
da son dönemlerinde meydana gelen bazı olayları hatırlattı. Şöyle ki:
Babıâli baskınında Nâzım Paşa öldürülüp Kamil
Paşa hükümeti istifa etmek zorunda bırakılınca, sadaret mührü Mahmut Şevket Paşa’ya geçiverir. Enver Paşa gibi,
Mahmut Şevket Paşa’nın da Alman Genelkurmayı’yla yakınlığı
ileri derecede olduğundan, hatta Babıâli baskınından iki gün
önce Paşa’nın Alman Sefiri Wangenheim’la iki saat başbaşa görüştükleri bilindiğinden, bu darbenin Almanların marifetiyle gerçekleştiği söylenir. (Bütün olup bitenlerin I. Dünya Harbi’nin
arefesinde vukû bulduğunu hatırda tutmak gerek!)
Her neyse, Mahmut Şevket Paşa’nın da sadareti pek uzun
sürmez ve bir suikast sonucu öldürülür. Bu suikasttan sonradır
ki devletin idaresi mutlak olarak Enver, Talât ve Cemal üçlüsünün eline geçer.
Size bu noktada bir alıntı yaparak, bugunkü olaylara farklı bir
bakış açısı olabileceğini tahmin ettiğim değerli ilim adamı Dücane Cündioğlu’nun ‘Arasokakların Tarihi’ kitabından bir anektod aktarmak istiyorum:”
“Çoğu kimsenin ilgisini çekmeyeceğini bile bile tarihin bu
tozlu sayfalarını karıştırmamın nedeni, sözü Hasan Amca’ya getirmek... Hasan Amca ya da nâm-ı diğeri Çerkes Hasan...

„

Evlât, bugün ne buldum biliyor musun?
Biz, Mahmut Şevket
Paşa hükümetini devirmeye kalkışmıştık.
Meğer bizi o tarihte
İngiliz Büyükelçisi
kullanmış.
Çok çarpıcı bir belge
buldum,
herşeyim yıkıldı.
Onu yayımlarsam,
yaşadığım bütün kavgaların anlamı kalmaz

„

Kim bu zât?
Prens Sabahattin ekibi içerisinde yer almış genç bir yurtsever... heyecanlı bir militan... heveskâr bir ihtilalci... yaşlı... bıkkın ve fakat her halukârda geçmişiyle hesaplaşmaktan
kaçınmayan yüreği yaralı bir Babıâli eskisi...
Kitapları da var... Hâtıralarını yazmış, silahıyla deviremediklerini kalemiyle devirmeye çalışmış... Bence muvaffak da
olmuş... Sahada mağlup, hükmen galip... Gençlerimizin bu zâtı
tanımalarını, yazdıklarını okumalarını isterim. Günümüze ışık tutacak birçok uyarıyı içeriyor yazdıkları; tabii ki ibret almaya niyeti olanlar için...
Bakınız, gençliğinde İttihatçıların ve bu arada Mahmut Şevket Paşa’nın da muhalifleri arasında yer alan bu genç, yıllar geçip
defter kapandıktan sonra neler söylemiş?
— Oktay Ekşi’nin anlattığına göre, Hasan Amca 1956-58’de
bir kitabı için Milli Kütüphane’de ve TBMM Kütüphanesi’nde araştırmalarda bulunmak üzere Ankara’ya gider. Çalışmaları sırasında, birgün sayın Ekşi’ye şunları söyler:
“Evlât, bugün ne buldum biliyor musun? Biz, Mahmut Şevket Paşa hükümetini devirmeye kalkışmıştık. Meğer bizi o
tarihte İngiliz Büyükelçisi kullanmış. Çok çarpıcı bir belge
buldum, herşeyim yıkıldı. Onu yayımlarsam, yaşadığım
bütün kavgaların anlamı kalmaz.”*
İhanetinin belgesini buluyor ve diyor ki: “Bu belgeyi yayımlarsam, yaptığım kavgaların hiçbir anlamı kalmaz!”
Bugünlerde de Ortadoğu’da devlet başkanları tek tek
yıkılırken aklıma ilk Hasan Amca geldi. Acaba
bugün kim var arkada?

Çerkes Hasan

*(Alpay Kabacalı, Bir İhtilâlcinin Serüvenleri, s. 50, İstabul, tsz.)
Dücane Cündioğlu, Arasokakların Tarihi.s.104, 2004/İstanbul
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Zülfikar KAM

Edebiyat

SEVGİ ŞİFADIR

D

„

Sevgi eşit bölününce acı
alır başını gider.
Kalpler karşılıklı aynı
sevgi ile dolunca dert
hafifler sevinç çoğalır.
Kulların rızkını paylaştıran Allah sevgiyi de onlar
arasında eşit paylaştırmıştır

„

erler ki:
„Sevgi ruhlar arasındaki benzeşmeden dolayı oluşan imtizac ve kaynaşmadan ibarettir.
Nitekim bir suyu diğer bir suya karıştırınca birbirinden ayıklamak imkansızdır. Bu nedenle iki
şahıs arasındaki sevgi öyle bir noktaya varmaktadır ki birisi
diğerinin acısını duyar olur; onun haberi olmadan yakalandığı
hastalığa yakalanır.“
Sevgi aynı kaderi paylaşmaktır. Öyle bir paylaşma ki iki tarafın kalbine huzur ve ferahlık getirsin; hastalıklara deva
olsun.
Çünki paylaşılmayan sevgi yalnızca bir dert ve acıdan ibarettir.
Eğer eşit bölünmezse gönlü sevginin diğer yarısı olan dert
istila eder.
Bu yüzden tek taraflı sevgi acı; karşılıklı sevgi de sevinç
verir.
Birbirini seven iki kişi arasında sevgileri derecesinde bir
benzerlik vardır.
Menfaatlerde karakterde veya amaçlardaki benzerlikler
gibi.
Bunlardan en etkin olan sevgi karakterdeki benzerlik sonucu doğan sevgidir. Bunda karşılık beklenmez ve insan sevgisini izhar için daima kendisinin ruh ve ulviyet yönünden
benzerini eşini arar ve ancak ruhun eşi ile sükunet bulur.
Hani ayet-i kerimede buyurulduğu gibi: „Sizi bir tek
nefisten yarattı ve kendisiyle durulup yatışması için
ondan da eşini var etti (A’raf 189)“
Sevenin ruhu sevilene meyilli yaratılmış olup kendisini ona
yakın hisseder. Sevilen bu yakınlığı duymuyorsa eğer arada
sevgiyi perdeleyen maddî yahut manevî engeller var demektir. Engeller sevenin yüreğine sevginin ikizi olan acı biçiminde
yansır.
Sevilenin bu sevgiye karşılık vermesi; ancak engellerin ortadan kalkmasıyla mümkündür ve o vakit acı da birden bire
sevgiye dönüşür. Diğer bir ifade ile sevgi eşit bölününce acı
alır başını gider. Kalpler karşılıklı aynı sevgi ile dolunca dert
hafifler sevinç çoğalır. Kulların rızkını paylaştıran Allah sevgiyi
de onlar arasında eşit paylaştırmıştır; çünki.
Seven iki kişiden birinin başına gelen hastalık veya esenlik diğerinin de başına gelmeyince aradaki gerçek sevgi anlaşılamaz acı kendini gösterir. Hani eski bir şairin dediği gibi:
„Rabbim! Şayet aramızdaki sevgiyi bölüştürmeyeceksen
bari onun yokluğuna dayanabilecek katı bir yürek nasip et
bana.“
Eğer sevgili hasta iken hasta olmuyorsak gerçek sevgiyi
ve sevinci tadamayız.
Sevgilinin hastalığına ziyarete gidince hastalanan âşık elbette sevgilisi ziyaretine gelince onu görür görmez iyileşecektir.

Prof.Dr.İskender PALA
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Çocuklarınızla arkadaş olmayın!
Kuzey Almanya muhabirimiz Bahattin Omurcan Prof. Dr. Üstün Dökmen ile anne- baba ve çocuk ilişkileri üzerine konuştu…

Kültürlü ve bilgili nesiller, nerede olurlarsa olsunlar; kimliklerini
kaybetmezler ve bulundukları ülkeyi iyi yerlere
taşırlar

M

occa: Avrupa’da yaşayan insanlarımızın büyük sıkıntıları var. Eğitim konusu, sıkıntıların başında geliyor. İki
kültür arasında kaldık. Entegrasyon
sorunu var. Ruhsal problemler var. Boşanma, uyuşturucu. ve son zamanlarda siyasi baskılar ve parasal sorunlar var…Neler
yapmalıyız, tavsiyeleriniz neler olacak?

„

Dökmen: Çocuklarınızla arkadaş olmayın!
Anne ve baba ilişkilerinde, bugüne kadar uygulanan bazı
yanlışlar var. Mesela; anne ve babalar, çocuklarıyla arkadaş olmamalıdır, ana-baba olmalıdır. Arkadaşlıkta eşitlik
vardır. Oysa anne ve babalar çocuklarıyla eşit değildir.
Onlar ana-babadır. Etkili anne- baba olmak gerekir. Çocuklar dinlenilmelidir. Çocuklara karşı nasihatçı değil, refakatçi olunmalıdır. Çocukların hayatı boyunca pek çok
arkadaşı olacaktır. Bırakın da bir tane de ana-babası
olsun.

„

Yaşa uygun sorumluluk verilmelidir
Okul ve meslek seçerken çocukların kişilik özellikleri ve
akademik becerileri ile kabiliyetlerinin dikkate alınması
gerekir. Çocukların duygularına saygı göstermek gerekir,
çocuklara yaşına uygun sorumluluk verilmesi gerekir.
Yanlış düşünceye saygı duyulmaz
Örneğin; „Birbirimizin düşüncelerine saygılı olmalıyız“ anlayışı yanlıştır. Karşı tarafın söyledikleri yanlış ise bu onun
düşüncesidir ve yanlıştır. Yanlış şeye saygı duyulmaz. Sadece onun kişiliğine saygı duyulur. Çocuğunuzun, eşinizin
ve arkadaşlarınızın tasvip etmediğiniz davranışlarını eleştirmelisiniz. Çocukların yanlış görülen düşüncelerine ve
davranışlarına mutlaka itiraz edilmelidir, ancak duygularına saygı duyulmalıdır.
Alime ve muallime saygılı olmak gerekir
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Oysa günümüz
insanlarında az bilgi, çok fikir var. Okumak için iki eli bir
araya gelmeyen insanların ve ülkelerin iki yakası da bir
araya gelmez. Alimine ve muallimine saygı göstermeyen
toplumların geleceği olmaz.
Dengeli olmak gerekir
Hayat belirli dengeler üzerine kurulmuştur, hayatı dengeli olmayan anne-babalar çocuklarının üstüne çok fazla
düşerler. Çocuğun üstüne düşülmemelidir, onunla ilgilenilmelidir. Hayatın her alanında dengeli yaşamak gerekir.
Aksi takdirde harcanmayan enerjiyi çocuğa yöneltmiş
olursunuz. İş çok önemli olabilir ama hayatın geri kalan
alanları da çok önemlidir.
Çocuklara sorumluluk verilmelidir
Aileler çocuklarına küçük yaşta sorumluluk vermelidir. Ço-

Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
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Bamteli
cuklara giyinme sorumluluğu verilmeli, yemek yeme
sorumluluğu verilmelidir. Bir kaşığı ağzına yerleştiremeyen çocuk hayatta ne yapacak? Bazı konularda da
seçim hürriyeti verilmelidir. Seçim yapmak zordur.
Çocuğun bazı şeyleri yaşayarak öğrenmesine izin verilmelidir. Çocuğa yapacağı şeyler sufle edilmemelidir.
Çocuğa istediğiniz kadar karışın. Ama bilmelisiniz
ki en önemli anlarda yanında olamayacaksınız. Sınavlara girerken, evlilik gecesinde ya da doğum sırasında isteseniz de yanında olamayacaksınız.
’Nereye gittiğini bilen insanlara dünya çekilip
yol verir’ diye bir söz vardır. Bizler nereye gittiğini
bilen çocuklar yetiştirmeliyiz.

Ev ve arsa almanın yerine çoçuklarımızın eğitimine yatırım yapılmalıdır
İnsanların olduğu yerde güzelliklerin var oluşu yanında, sıkıntılar da muhakkak olacaktır. Almanya’da
yaşayan insanlarımız da bizim insanımızdır. Orada
yaşayan Ailelerin en çok şikayet ettikleri şeylerin başında çoçuklarının eğitiminin geldiğini biliyorum. İki
ileri, bir geri mantığını unutmalıyız. Ev Arsa, alma-

nın yerine çoçuklarımızın eğitimine yatırım
yapmalıyız. İnsana yapılan yatırımın en karlı
yatırım olduğunu asla unutmamalıyız.
Faydalı şeyler okumalıyız, eğitici filmler izlemeliyiz
Konferanslara katılmalıyız.
Herkes üzerine düşen görevi iyi yaparsa problemler azalacaktır. Unutmayalım’ki, KÜLTÜRLÜ VE BİLGİLİ NESİLLER NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR
KİMLİKLERİNİ KAYBETMEZLER VE BULUNDUKLARI
ÜLKEYİ İYİ YERLERE TAŞIRLAR.
Mocca: Efendim bu röportaj için sizlere teşekkür
ederiz.
Dökmen: Asıl ben teşekkür ederim. Böyle samimi
söyleşilerden bizler de faydalanıyoruz, başarılar diliyorum.

Bahattin OMURCAN
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Yahya Kemal ve Kültürel Bilinç
Şair, şiir icad eyle / Dil mülkünü abad eyle

Gazi Âşık Hasan Dede

ir milleti millet yapan kültürel değerler, yaşam tarzı, vatan, devlet, dil,
inanç gibi unsurlardan ve o toplumu
birleştirip bütünleştiren, tarih boyunca sürüp giden ortak paydalardan
oluşur.
Bu açıdan Yahya Kemal Beyatlı’nın Türk Edebiyatının geçmişinden, günümüze uzanan engin
coğrafyasına bıraktığı izler incelendiğinde, kendi
uygarlık köklerinin bilincine varmış bir şair, düşünce adamı ve gelecek kuşaklara miras bıraktığı
edebi eserlerin terkibiyle karşılaşırız. Vefatının
50.yılına denk gelen 2008 yılında, onun Türk
Edebiyatı ve şiirine kazandırdığı açılımlar hakkında yazılıp konuşulması, kuşkusuz şairin bilinen bilinmeyen birçok özelliğinin yeniden
keşfedilmesi, Türk şiiri adına önemli bir kazanım
olarak değerlendirilmelidir.
Yahya Kemal sadece bir şair değil aynı zamanda değişen topluma neyi sürdürmemiz, neyi
değiştirmemiz gerektiğini söyleyen bir düşünürdür de. Tarihimiz, musikimiz, mimarimiz, dilimiz,
bütün kültür ve medeniyet varlıklarımız onun düşüncesinde ve yorumunda arkeolojik malzeme
olmaktan çıkar, yaşayan ve yaşatan değerler
olurlar. Bunun için de kültür ve edebiyat hayatımızda, şiirimizde hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir Yahya Kemal vakası vardır ve
var olmaya da devam edecektir. Türk insanının
dün ne olduğunu, yarın ne olması gerektiğini
söyleyip en sağlıklı yolu gösterenlerin başında
Yahya Kemal gelir (1)

B

Yahya KEMAL

Gümüş Sır
kalbimin geniş düzlüklerinde koşan atlar
hayatın dar geçitlerine sığmıyor
giderek
biraz daha evcilleşiyor, ruhumdaki deli kan
içimi kasıp kavuran ateş çarkı
üçüncü gözümün ufuklarında su gibi serin
giderek biraz daha berraklaşıyor ömür
başımdaki duman günbegün dağılıyor mecburen
kimi zaman
itiraf etmeliyim ki çoğu zaman
seni de alıp götürsem
düşlerimin engin zirvesine kaçırsam mı diyorum
ne bileyim işte
sözgelimi, ışıklı bir dal kırıp göğün aynasından
ve hiçbir şeye aldırmadan
meselâ
deh diyebilir miydik içimizdeki safkan doruya
bilmem ki o zaman
aynı kıbleye eğilir miydi başımız
Fatih Yavuz ÇİÇEK

„
18

“Bir ulusun kültürü,
o ulusun sanat üslubu ile hayatın bütün alanlarındaki birliğidir”
Nietzsche
Bu noktada öncelikle kültür kavramı nedir ve
Yahya Kemal’in düşünce yapısında nasıl karşılık
bulmuştur sorusunu irdelemekte fayda vardır.
Kültür kavramı, Türkçe de farklı anlamlarda kullanılmaktadır:
1.Milleti millet yapan ve onu başka milletlerden ayıran değer yargılarının bütünü. Bu tanım,
kültürü mana değerlerinin toplamı olarak ele alır.
Maddi değerleri ayırarak, onu, “medeniyet” olarak isimlendirir. Türk kültürü, İsveç kültürü İngiliz kültürü, Alman kültürü gibi.
2.Bir milletin ortaya koyduğu maddi ve manevi değerlerin toplamı. Bu tanımda milletin
maddi değerleriyle mana değerleri birbirinden
ayrılmaz; medeniyet, kültürün özel bir hâli olarak kabul edilir. Daha çok antropologlar tarafından temsil edilen bu görüşe göre kültür, maddi

13/2011

„

Edebiyat
ve manevi değerlerin şekil aldığı bir kalıptır. Doğu
Kültürü, İslam kültürü gibi.
3.Eğitim yoluyla kazanılan gelişme ve ilerleme.
Kültürlü aile, kültürlü öğrenci gibi.
4.Sözlük anlamıyla toprağı sürme, ekip biçme.
Boğaz kültürü, kültür mantarı. Bu tanımlamanın dışında kalan kültür, düşünme, hissetme ve davranış
tarzıdır. Daha önce yaşanmış şeylerden, yaşanması
mümkün olaylara karşı bir tavır almadır. Bu tavırlar
belli bir zamanda oluşturulmuş, nesilden nesile aktarılmış birtakım kurallarla da belirlenebilir. Buna
göre kültür, doğada olmayan, ama doğaya insan tarafından eklenen her şeydir (2)
Kültürel bilinç ve düşünce değişimi Yahya Kemal’in
Fransa’da geçirdiği yıllarda şekillenir. Paris’te öğrenim gördüğü Ecole Libre de Science Politique’teki (Siyasal Bilgiler Okulu) tarih profesörü Albert Sorel’den
duyduğu “Dünyada daha keşf olunmamış iki bilinmeyen var: bunlardan biri, coğrafyada kutup; öteki de
tarih içinde Türklük” sözü, onu derinden sarstı. Bu
Yahya Kemal’in kendi kültürel kimliğini bulmasında
yakılan ilk kıvılcımdır. Ancak bu söz onun “ kafasındaki “biz kimiz” ve dolayısıyla “bizim şiirimiz nasıl olmalıdır” sorusunun yanıtını verecek derinlikte
görülmüyordu. Kafasında ikinci ve asıl kıvılcımı yakan
söz, Camille Julian’ın “Fransa toprağı, bin yılda Fransız ulusunu yarattı” sözü oldu. Bu sözle o zamana
değin öğrendiği, ulus, din, kültür, sanat, şiir, dil gibi
kişileri insan yapan kavramları yeniden gözden geçirdi.(…) Osmanlı ve Turan görüşlerinin yalnızca birer
düşlem ve yanılsama olduğunu; kültür dünyasını,
dini, dili, şiiri, görenekleri eskilerin “iklim” dedikleri
“kültür ve toprak” bütününün, uzun bir süreçte yarattığını düşündü ve böylece aradığı ilk kavramı
buldu:
Ulusu, ulusal kültürü, dini, dili ve şiiri insan
topluluğunda verili olarak bulunduğu varsayılan özellikler değil, uzun bir süreçte, “vatan
toprağı” yaratır
Bu sürecin sonunda vardığı ikinci neticeye göre
Türk ulusunun kültür, dil ve şiirinin asıl 1071 Malazgirt savaşından sonra ulusal kimliğini bulduğu, Anadolu rengi ve kokusu taşıyan bu kültüre Balkan
topraklarının renginin de katıldığıdır. Türk Ulusunu
olduğu gibi, Türk kültür ve şiirini de bin yılda
Anadolu toprağı yaratmıştır .(3)
Yahya Kemal şiirinde dönüşüm noktalarından biri
de Mallarmé, nin „Fransız gençleri şiir sanatını öğrenmek istiyorlarsa Paul Verlaine’in Fêtes Galantes’ını
ezberlesinler“ sözüdür. Bu söz üzerine kendi ulusunun şiir köklerini ve kimliğini öğrenmeye başlayan
şairin şiirdeki yenilenmeyi anlatırken önemseyip kullandığı iki sözcük “terkîp” (bireşim) ve “imtidât” (süreklilik) tir.(4)
XX. Yüzyıl Türk Edebiyat’ının en önemli isimlerinden olan Yahya Kemal bu nedenle hem eski şiiri noktalayan Divan biçimi şiirleri, hem de yeni dil ve
biçimdeki şiirleri yazmıştır. Bunların arasındaki (aruz
ölçüsü bir yana) tek ortak nokta, kendi tarih ve kültürümüzün insanının çerçevesini çizme özlemidir. Her
iki tarz şiirlerinde de dilde, ölçüde, uyakta yetkinlikçilik anlayışıyla bir yandan dilin musikisini yakalamaya çalışırken, bir yandan da bu düşünsel çekirdeği
yeşertmeye çalışmıştır.(5)
Birinci Dünya Savaşı içinde kazanılan Çanakkale
Zaferi için, kimilerine göre Sultan Reşad tarafından,
kimilerine göreyse Abdülhak Hamid Tarhan’ın yazıl-
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dığı söylenen gazelin beytinin üstüne, üçer mısra ekleyerek Divan Edebiyatı’nda bile eşine rastlanılmayacak şekilde yaptığı “tahmis”, onun sürekli gelişen ve
derinleşip zenginleşen bir şiir anlayışını yakaladığının
en güzel örneklerindendir.

Cepheden topları ejder gibi bârû-efken
Arkasında gemiler bir sürü div-i âhen
Gökte tayyârelerden saçarak nâr ü fiten
Savlet etmişti Çanakkaleye bahr ü berden
Ehl-i islâmın iki hasm-ı kavisi birden
Kadın erkek anadan tâ süt emen yavrumuza
Hepimiz canla sarıldık tâ vatan duygumuza
İntizâr eyledi gafletle adû korkumuza
Lâkin imda-i ilahi yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kala-yı pulâd-beden
Şükür Allaha ki gördüm bu mübarek sinde
Kahraman ordumu serhadde muzaffer zinde
Müjde İran ile Turan ve Çin ü Hinde
Asker evlâtlarımın pişgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihayet düşmen
Allah Allah nidasıyla muhacim ahrar
Tepelerden boşalıp saikavâri kahhar
Ettiler düşmeni bir öyle ki iclâ-yi kenar
Kadr ü haysiyeti pâymal olarak etti firar
Kalb-i islâma nüfûz eylemeye gelmişken
Ruh-i Peygamberi tebşire giderken şüheda
Millet arkada bugün vecd ile tekbir-sera
Sende mihrâb-i hilâfette cebin-sâyi sena
Kapanıp secde-i şükrana Reşad eyle dua
Mülkü islâmı Hudâ eyleye dâim me’men (6)
Yahya Kemal’in kendi gök kubbesini bulduktan
sonra yazdığı şiirler Egülgazi Bahadır Han’ın o çok
bilinen sözünü doğrular niteliktedir.
“Türke Türkâne söylemek gerek”
Kaynaklar
(1) www.yahyakemalenstitusu.org.tr/2008.asp
(2) Dil Kültür İletişim ve Medya-Doç.Dr.Şerife YILDIZ s.98
(3) Şiirden Eleştiriye-Kemal BEK s.76-77
(4) a.g.s 79
(5) a.g.s 61-62
(6) Edebiyat Bilgileri Batı’da ve Bizde Edebî
Akımlar-Kemal GARİBOĞLU s.67-68

Fatih Yavuz ÇİÇEK
13/2011
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BİR ŞEHR-İ ŞİİR…
“Çıkalım sayd ü şikâre
ski bir İstanbul şarkısındaki gibi eskinin
seyrine çıkmak özlemi zaman zaman
hasıl olur.
Belki de hakkında en
çok yazılıp, söylenen bir şehir olmuştur hep İstanbul.
Toynbee “geleceğin dünya
şehri” olarak tanımlamıştı onu. İnsanı, doğası, tarihi dokusuyla
bütün zamanların tanımlamalarının daima yetersiz kaldığı/kalacağı
şehirdir.
“Eskilerin deyimiyle “şerefü’lmekân bi’l-mekin”. “Bir beldenin
kıymet ve şerefi orada oturanlara
bağlı”dır.
İstanbul’da zamanda ve mekânda büyük emeği olan şahsiyetlerin izlerini her yanda görebilmek
mümkün.
Osmanlı, Türk ve Müslüman
mimarlarla birlikte Avrupalı mimarlarla da yardımlaşarak şehri
güzelleştirme çabasına gitmiş,
Türkler de, Boğaziçi kültürünün
oluşmasında suyla uyum sağlayan
yalıları, kayıkları, sandalları, çeşmeleri, şadırvanları ile kültürün
gelişmesine büyük katkıda bulunmuşlardır.
Pek çok ressam ve minyatür
sanatçısı da eserlerinde işleyip
canlı tutulmasını sağlamışlar.
Coğrafî konumu, ticarî ve kültürel özellikleri dolayısıyla Bizans
ve Osmanlı dönemlerinde Doğu ve
Batı dünyasının geçişlerini sağlayıp tanışmalarına vesile olan nokta
olması sebebiyle de ayrıcalıklıdır
İstanbul.
Tarih boyunca camiler, kiliseler,
sinagoglar bu şehrin ikliminde dinî
ve kültürel değerleriyle birlikte
varlıklarını sürdürmüşlerdir. Halen
de sürdürmektedirler.
Asırlardır farklı dil ve dinlerden
insanları misafir etmiş, ruhunu
tüm güzellikleriyle paylaşmış olan
bu “hayat dolu” şehrin dokusunun
daima canlı kalabilmesi için bugünün insanları, modern çağın bütün
keşmekeşi ve dağdağasına rağmen, eskilerin yaşattığı lezzetleri
çocuklarına taşıma arzusunu içlerinde ne kadar hissediyorlar
acaba?
Belki de şehrin içinde yaşayanlardan çok şehrin dışından gelen-

E

Çatarız belki o yâre”

ler bunu daha iyi görüp farkedebiliyorlardır.
Bazen bir vapur güvertesinden
Boğaz’ı seyre dalarken, bazen en
yüksek bir tepeden temaşa ederken zamana sığdırabilmek zordur
İstanbul’u…
Hayatın inceliklerini, zarafetini
yaşatır, yaşatırken düşündürür…
Şairane bir perspektife sahip
olan Galata Kulesi Haliç ağzının en
güzel görülebildiği yerlerden biridir.

Eyüp her zaman geleneksel
kültürün vazgeçilmez konaklama
yerlerinden biri olarak mistik havasını, Fatih dinî dokusunu muhafaza etmiştir.
Rumeli yakasında Gümüşsuyu
ve Yıldız Parkı, karşıda Fethi Paşa
Korusu, Kandilli’de Hidiv Kasrı ve
Beykoz Koruları en çok ziyaret ettiğimiz yerlerden yalnızca birkaçı.
İstanbul’da çok fazla gerilere
gitmeden dahi, eski sokaklar ve
bir zamanların cumbalı, ahşap evlerinden, o eski dokudan pek eser
kalmadı artık. Tek bir tanesine
rastladığımızda dahi durup seyre
daldığımız anlar çok olmuştur.
Suriçi’nde tek tük Süleymaniye
konakları, Eyüp, Üsküdar ve Sultanahmet’te, eski Türk evlerinin
izlerine rastlamak mümkün. Boğaziçi’nde Çengelköy, Kandilli tarafları ile, Göksu civarındaki eski
sokaklar ve evler her zaman görülmeye değer güzellikte.
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Mesela evlerin süslemelerinde
kültürümüzde sözlü kaynaklara ne
kadar değer verildiği hemen gözümüze çarpabilir. Mânidar sözler,
hemen hemen her yerde duvarlarda levhalara, kapı girişleri gibi
yerlere estetik bir değer kazandırılarak yazılıp, asılmış.
Eski İstanbul’da yaşayan ve bilinen bir musikîden söz edilir her
zaman. Bizim toplumumuzda musikînin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Musikîye olan aşinalığımızın
izlerini de dinî, cami ve tekke musikîsi olarak ayrı safhalarda görebilmek mümkündür.
Özellikle Ramazan ayında teravih sonrası fasılları halk arasında
sıklıkla yapılan faaliyetlerden biri
olmuştur.
O dönemdeki uygulamaların
günümüzde de farklı şekillerde
halen devamlılığını koruduğunu
görmekteyiz. Bu da Ramazan ve
musikî kültürümüzün yokolmadığına işarettir.
Artık büyük bir metropol haline
dönüşen İstanbul için de, tarih boyunca durmadan değişim ve gelişim bir zorunluluktur. Bütün sahip
olduğu tarihî mirası ile İstanbul
gelecek tarihin de kültür terkibidir.
Her gün binlerce hüznün, binlerce neşenin ve umudun yaşandığı bir şehirdir İstanbul.
Kadimdir bilgeliği, bildirmeye
çalışmazsınız, bilir. Onunla aynı
zaman ve mekânsınızdır.
Yüreğinde hep bir tevazu gizlidir İstanbul’un…
Yalnızca temaşa edilmekle kalınmaz, onun gizemine ermek, sırrını kavramak gelir ardından.
Şairin dediği gibi, asırlık gölgeler altında;
“İnce bir yağmur altında gezeceksin bu şehri.
Ama yine de bin yıllık gölgeler
düşecek üzerine.
Siyah beyaz bir fotoğraf gibi
duran bu ıslak sokaklarda, su gibi
akacaksın.
Kalbinin ritmini
şehrinkine uyarlayıp yürüyeceksin.”

Semiha KAVAK

Edebiyat

AĞLAMA BACIM
Zehir zemberek oldu yediğim
Acı oldu, zehir oldu içtiğim
Dikenli yol oldu hep geçtiğim
Göz yaşına gurbanım ağlama
Ağlayıpda yüğreğimi dağlama
Dedi kodu, fitne fücur yaraladı beni
Kızgın demir gibi dağladı beni
Bacım duydu da teselli etti beni
Göz yaşına gurbanım ağlama
Ağlayıpda yüğreğimi dağlama

Dipl.-Kfm. Bekir Yılmaz

Sanma ki, gardaş bacıdan geçer
Ana, kuzusunu sürüden seçer
Sen geçsende benden, ben geçemem senden
Göz yaşına gurbanım ağlama
Ağlayıpda yüğreğimi dağlama
Dost bir güvencedir insan olana
Bulan varsa böyle dost getirsin bana
Ben sevdiklerim için geldim anavatana
Göz yaşına gurbanım ağlama
Ağlayıpda yüğreğimi dağlama

-Geschäftsführer-

GEBÄUDEREINIGUNG
›UNTERHALTSREINIGUNG
›GLASREINIGUNG
›HOTELSERVICE

YARALIYIM

Sachsendamm 68 - 70
10829 Berlin

Yemenden mi geliyorsun
Çayır çimen mi biçiyorsun
Kahve bulamadın da
Kenger mi içiyorsun
Canımdan can alma benim
Yaralıyım...Yaralı...

Tel.: 030- 695 99 150
Fax: 030- 695 99 151
Funk: 0172- 990 82 72

Çölde deryaya mı daldın
Ayak yalın yol mu aldın
Sırtı açık, aç mı kaldın
Ben gittimse gurbete senin için
Neden beni anlamadın
Canımdan can alma benim
Yaralıyım...Yaralı

e-Mail:bey-services@beyline.de

Hak Yaradan bilir beni
Dost Muhammed bilir beni
Size olan hasretimi
Bir ben bilirim, bir de ben
Canımdan can alma benim
Yaralıyım...Yaralı

Halil DOĞAN
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SİRKECİ’DEN

MÜNİH’E
3 Mayıs 1961 günü saat 15.00´de Sirkeci´den kalkan trenin hedefi 3
günde Münih´e varmak idi. Yolcularının nerede ise hepsi kravatlı ve
siyah takım elbiseli idi. İstasyonda yapılan törende acı bir heyecan vardı.
Kimileri bırakın Almanya´yı İstanbul´a ilk defa gelen insanlar, kimileri de
sadece askere gidince köyünden kasabasından çıkan yağız delikanlılar
idi. Kolay değildi elbet, tarım ülkesinin işsizlerinin hakkında hiç bir şey
bilmedikleri sanayi ülkesine iş aramak üzere gitmek. Orada kendilerini
neyin beklediğini bilmiyorlardı. Çalışma şartlarının ağırlığı ile ilgili kimse
de kendilerine bir şey söylememişti. Gittikleri diyarın Alamanya olduğu
dışında hiç bir şey bilmeyerek binmişlerdi “kara tren” lere. İşlerin zorluğu
kolaylığı onlar için o kadar da önemli değildi. Anadolu´daki zor hayat
şartlarını bir damla olsun hafifletmek uğruna adı sanı duyulmadık ellere
böyle başladı Türk İnsanının hüzün dolu yolculuğu

„
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Göçün 50.Yılında
Almanya Türkleri
slında bu göç 20.
asrın en büyük insani göçlerinden biridir. Bu göçe evet
diyenler için anadan
yardan ve çocuklardan ayrılmak kolay değil di ama,
başka çare de yoktu 60´lı yılların
Türkiyesi´nde. Köyün kahvesinde
oturmak ile 2 dönüm tarladan 20
gülek buğday beklentisi arasında
saklı idi bir çoğunun küçük Anadolu köylerindeki hayatı. Şehirden
gelen bir gazeteden ya da akşam
saat 7´de “Burası Türkiye Radyoları“ diye başlayan ajanslardan öğrenmişlerdi uzak diyarlarda iş
imkanı olduğunu. Adamı olanlar
haberi erken alınca İş ve İşçi
Bulma Kurumu’nun yolunu tutmuşlardı. Köye gelen postacı bir
mektup getirse tüm köylü koşardı
Çukurova’nın, Konya´nın Ege´nin
ve Karadeniz´in köylerinde ve sorarlardı; “Kimin kağıdı çıktı Almanya´ya?“ diye. İş ve İşçi Bulma
Kurumları’nın „Şu gün evrakların
ile gel“ demesi bile bir anda adı
geçen şahsın köyde zengin sayılması için yeterliydi.
Almanya yolu görünen ailelerde sevinç ve hüzün birarada yaşanırdı. Evin erkeği fakirliğin belini
kırdım diye sevinirken, her türlü
yoksulluğun kıskacındaki anne ailedeki tüm sorumluluğu üzerine
almanın korkusu ile ürkerdi. Hele
bir de Almanya´ya gidenlerin geride kalanları unuttukları yakıştırmaları yok mu, işte bunlar
Anadolu kadınını içten içe kemiren
kahrolası garip vesvese duyguları
idi. Bu havayı üç aşağı beş yukarı
kocası Almanya’ya giden Anadolu
kadını teneffüs ediyordu.

A

Soyun deyince soyundular
Ankara ve İstanbul’daki kontrol
merkezlerine gidenlerin heyacanı
ise tarif edilmeyecek derecede üst
düzeyde idi. Ya bir de kaybederse,
işte o zaman mahvoldu demekti

ümitleri ile. Hepsinin aklından
geçen, sapasağlam olduklarını
mutlaka ve yüksek sesle söylemek
ti. Tepeden tırnağa kontrolden
geçtiler, soyun deyince soyundular
sıra ile, dişlerine kadar bakıldı. Üç
dişi eksik olan gelemezdi Almanya´ya. Bu muayenelere, 20.
Asrın insan pazarıydı demek için
pek düşünmeye gerek bile yok,
gerçekten öyle idi.
Dişsiz Ali
Kontrolleri geçip Almanya’ya
kapağı attıkdan sonra 40 yıl gurbette yaşayan Samsun’lu Mehmet
dün gibi hatılıyor; “Soğuk bir Mart

günü idi hiç unutmam. Erzurum´
lu Ali´ye dişten taktılar. „Çayı hep
kıtlama içtik kahrolsun„ derdi
zaten içeri girmeden. Korktuğu da
başına geldi ve Ali´ye eksik dişten
hayır dedi Alman yetkililer. Büktü
boynunu ve çıktı gitti dışarıya
kimse ile vedalaşmadan. Akşam
saat 5 te daire kapanınca Ali´yi
kontrol eden Alman yetkili onu binanın dış tarafında yerde çömelmiş ağlar görünce tercümanı
bekleyip sordu neden böyle üzgün
ve ağlamaklı olduğunu. Ali olduğu
gibi anlattı, “Ben buraya zaten
komşuların verdiği borç para ile
geldim, şimdi nasıl geriye gideyim,
cebimde sadece 3 lira var“ deyince, Alman yetkili Ali´ye yarın
yine gelmesini söyler. Bize anlatıldığına göre Ali´nin samimiyetine
ve imkansızlığına inanıp durumuna üzülen Alman doktor onun
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dosyasına -gidince 3 ay içerisinde
dişlerini yaptırması- kaydı ile diye
bir not düşer. Sonra gelir Bremen’e ve yıllarca takıldık biz ona
dişsiz Ali diye.“
İlk yıllarda Almanca’nın
öğrenilmesi desteklenmedi
O yıllarda gelen ilk kafileler
yarım asırı devirdi Almanya´da.
Dayanamayıp ilk yıllarda geri gidenler oldu. Dil bilmemek çok kötüydü,
derdini
anlatamamak
ölümden beterdi bazıları için. Hem
ilk yıllarda Almancanın öneminden
bahseden, şuralarda şu kurslar
var diyen de yok idi. Pekiyi ya işverenler hiç mi düşünmediler işçilerinin Almanca öğrenmelerinin
önemini? Demek ki gerek görmediler. Sadece Ford Fabrikasında
30 binden fazla yapabancı işçinin çalıştığını ama bu insanlar
için en basit bir Almanca kursunun olmadığını söylemek
bile 60´lı yılların zor şartlarını
göz önüne fazlası ile koymaktadır.
Alman işadamları ne kadar
sorumluluk aldılar diye kimse
sormuyor
Yarım asır insan ömründe
nerde ise 4 nesil demek. Dede,
oğul, torun ve son yıllarda torunun
çocuğu var artık kayıtlarda. Hâlâ
uyumdan uyumsuzlukdan bahsedilirken tarihe kaydı düşülen bu 4
nesil için Alman işadamları ne
kadar sorumluluk aldılar diye
kimse sormuyor. Neden öğrenmedin diye herkes soruyor ama,
onlar hala neden bize öğretmediniz diye sorma hakkına sahip değiller. İntegrasyon kargaşasında
sorular doğru sorulmayıp cevaplar
yanlış yerlerden baskı yaparak istendiği için sonuç alınamıyor.
Türkler sadece traktör alıp
geriye gideceklerdi
Aslında Almanlar boş bulundu,
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gelenler bir kaç yıl çalışırlar ve geri
dönerler diye beklediler. Türkler
de aslında bir traktör ya da bir ev
parası için gelmişlerdi buraya. Gel
zaman git zaman bir 10 yıl devrilince Almanya Türkleri 750´bini
aştı. Türkiye´nin bozuk ekonomisi
ve giderek artan işsizliğe siyasi istikrarsızlık da eklenince Almanya
gurbeti, sürekli olarak cazibesini
korudu. İkinci Dünya Savaşı’nın
yıktığı soğuk Alman şehirlerinin
yalnız akşamlarında sevdalarını,
hüzünlerini ve sevinçlerini 15
günde bir gelen mektuplara aktardı bu insanlar.
Önce Ausländer=Yabancılar, sonra Fremdarbeiter=yabancı işçiler, daha sonraki
yıllarda Gastarbeiter=Misafir
işçiler, Einwanderer=Göçenler
biraz daha ileriki yıllarda Migranten=Göçmenler
oldular
ama Alman toplumu onları
hala Mitbürger=vatandaşlar
olarak kabul etmekte zorlanıyor.
Birinci nesil 15 sene sonra
yok olacak
Göç olgusunun tarihi çok zor
yazılır. Çünkü sürekli bir hareket
ve degişkenlik ile devam eder bu
süreç. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmenin üzerinden elli
yılın geçmesinin elbette sosyal, siyasal, ekonomik ve sağlık yönlerinde çok değişik mânâlar vardır.
Onlarca tiyatro yüzlerce filme ve
binlerce kitablara konu olacak yaşanmış güzellikler çok yakında yaşayanlar ile yok olup gidecek.
Birinci neslin 15 yıl sonra biteceğini düşünürsek Almanya Türklerinin yaşanmış serüvenlerini kayıt
altına alan kurumların önemi daha
iyi anlaşılacaktır. Almanya´ya Türk
işçi göçünün ne kadarı hangi açılardan mercek altına alındı, onu
zaman gösterecek ama bu zor ve
karmaşık sürece gereken önemi
Alman ve Türk bürokrasisi hiç bir
zaman vermedi.

leri işsizler ordusunu eritmek ve
delik bütçelere yama yapan kahramanlar olarak görürken, Alman
siyaseti Türk işçilere Almanca öğretilmesi gerektiğini ancak 30 yıl
sonra kavrayabildi. Her iki ülkenin
yöneticileri de sayıları zaman

içinde milyonları bulan bu topluluğa sadece yüzeysel bir siyasal
ilgi gösterdiler.
Bunalıma düşenler, intihar
edenler oldu
Göçenler degiştiler, çünkü geldikleri yerden etkilendiler. Anadolu´dan getirdiklerinin çoğu
aşındı. Bunun yerine yenilerini koyarak yaşamaya devam ettiler. Bu
değişimi sindiremeyenler büyük
zorluklar ile kartşılaştılar Almanya´nın sanayi toplumunda. Bunalıma düşenler ve intihar edenler
eğer medyada fazla yer almadıysa
burada Türk insanının ahlaki karakterinden gelen sabırtaşı çok
önemli rol oynadı. Eskiden daha
kötü idi durumumuz diyerek şükrettiler.
Almanlar karpuzu, patlıcanı… tanımıyorlardı
Geçmiş zamanın bilimsel kayıtları olan tarihler ve bahsettiği
olaylar ancak insan unsuru ile
anlam kazanır. Almanya´nın yakın
geçmişindeki 50 yıllık Türk tarihi
sadece işçi Türklerin değil, Alman
şehirlerinin, fabrikalarının ve in-

Türk ve Alman devleti Türklere gereken ilgiyi göstermedi
Türk işçilerinin gönderdiği dövizler Ankara için çok önemli idi.
İşçi dövizleri uzun yıllar bütçe
açıklarını kapatan önemli unsurların başında geldi. 1970 yılında
Türkiye´nin
yıllık
bütçesinin
%23´ü işçi dövizleri beklentisi ile
yapıldığı göz önüne alındığında Almanya´da çalısanların önemi
hemen ortaya çıkar. Ankara siyaseti kara trenler ile gurbete giden-

sanlarının da yazılı ve yaşanmış
kayıtlarıdır. 1965 yılında karpuzun ilk defa Würzburg´a geldiğini söyleyen Almanlar hala
hayatta ve bu karpuzun Alman
komşusuna nasıl yendiğini anlatan Türkler de şu an emekliliğinin
6
ayını
Almanya,
kalanını da Türkiye´de geçiriyor. Patlıcanı, yeşil biberi ve birçok Akdeniz ikliminde yetişen
sebze ve meyve türü ile 1960 sonrası tanışan Almanlar, yeni misafirlerinden öğrendiklerini zamanla
yaşamlarının bir parçası olarak
görmeye başladılar. Türk iş göçünün 50. yılına her hangi bir anlam
yüklemeyen milyonlarca Alman
kendi ülkelerinin de yakın tarihini
bilmiyorlar demektedir. Zaten bilimsel tarih, ayrım yapmadan olup
bitenleri kayıt altına almak demektir. Türkiye ve Almanya birlikte, yakın gelecekte kaybolacak
olan böyle bir hazineye el atmalılar.
Almanya Türkleri dolgu
malzemesi yapıldı
Anadolu’nun en ücra köşelerinden kalkıp rızık için yollara düşen
milyonlaraca insanın harekete
geçmesine sebep olan anlaşma ile
ilgili, maalesef çok az şey biliniyor.
İşçi göçüne imza atanların geriye
bıraktıkları hiç bir şey yok Türkiye´de. Almanya zaten bunları ilk
andan itibaren Yabancı = Ausländer olarak gördüğü için pek de
gerek duymadı bir kütük oluşturmaya. Onun için iki tarafın da
siyasetinde oy verip etki-baskı
grubu oluşturamayınca politik
oportunizm dişlilerine dolgu
malzemesi oldu Almanya Türkleri. Sayıları giderek artan Türk
işçileri zaman içinde iki ülke arasında rekabet platformu olmaya
başladı. 1961 yılında işçi anlaşması için imzaları atanlar 50 yıl
sonra 3 milyondan fazla insanın
Almanya´da Türkçe konuşacağını
herhalde hiç düşünmemişlerdi.
Resmi makamlar ellinci yılda yaldızlı cümleler kuracak
yine
Bu yıl her yerde tören yapılıyor.
Alman ve Türk siyasiler 50. yılı
kutlayacak. Başbakanlar ve cumhurbaşkanları birbirine ve topluma
karşı süslü kelimeler ile yaldızlı
sözler sarf edecek. Eminim ki mikrofonlara Türkler’in Almanya’nın
son 50 yılda yaşadığı gelişmesinde çok ama çok büyük katkılarının olduğunu vurgulayıp içten-
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likle teşekkür edecekler. Pekiyi ertesi yıl 51. yılda ne olacak? Yine
uyumsuzluk ve integrasyon kelimeleri ile kaynayan kazan kaynatılarak seçimlerin samar oğlanı
olmaya devam edecek Almanya
Türkleri.
1500 Osmanishe Mitbürger/ 1500 Osmanlı geldi
„Geçmiş zaman olur ki hayali
cihan değer.“ Türk hayranlığının
dorukta olduğu yıllarda Baden
Württemberg´deki
Wieslocher
Zeitung adlı gazete ilk Türk işçileri
şehre geldiğinde yukarıdaki ilginç
başlığı atmıştı. 60’lı yılların başında bu ülkeye geldiğimizde, işçilerimiz adeta yere bastırılmıyor el
üstünde tutuluyorlardı. Onlar `Almanya’nın kurtarıcıları´ iktisadi savaşçılarıydı. Mannheim
bölgesinde Almanya´ya ilk ayak
basan Türk işçilerini ağırlamak isteyen Alman gazeteleri 3 Ekim
1962 günü şu ilginç başlığı attı
“1500 Osmanlı şehrimizde…“
Alman aşığı politikacılar
Almanlar ve Türkler her ne
kadar birbirlerini bazı dönemlerde
kıracak, yıpratacak kadar eleştirmiş olsalar da, bir çok konuda
kader ve menfaat birliği yapmayı
da becerebilmişlerdir. 19 yy.´ın ortalarından sonra Balkanlar’dan çekilen Osmanlı İmparatorluğu´nun
son döneminde belki sebebini hiç
kimse tam olarak izah edemez
ama, müthiş bir Alman sevgisi
başlamıştır. Hatta o kadar ileri gidilmiştir ki, Almanlar uğruna devletin geleceği üzerine kumar
oynayacak kadar ´Alman aşığı´
politikacılar bile çıkmıştır tarihimizde. Bizde Alman hayranlığı
devlet adamlarımızda iken, Alman
tarafındaki Türk sevgisinin daha
çok halk tabakasında olduğunu
görürüz tarihimizde. Türk kültür
izleri konusunda son derece
önemli belgelerden biri olan bu ülkedeki 2,5 milyona yakın insanımızın Almanya´da olmasında da,
Osmanlı-Alman ilişkilerinin mutlaka etkisi vardır. Bu yüzyılın başındaki Alman aşkımızın devleti
tehlikeye atacak kadar riske attığını hepimiz biliyoruz.
Almanların başı sıkışınca
Türkler yardımına koştu
Dostlarının başı sıkışsa onların
yardımına koşmayı milli bir gelenek haline getiren Türkler bunun
karşılığını görebilmiş midir, o ayrı
bir konu. İkinci Dünya Savaşı’nda

yerle bir olan Almanya´daki enkazı toplamak için bu ülkeye getirilmesi düşünülen milletlerden
birinin de Türkler olduğunu daha
1954 yılında Alman başbakanı
Konrad Adenauer bile belirtmişti.
Menderes hükümeti ile yapılan
uzun görüşmelerin ardından Türk
ve Alman yetkililer arasında anlaşma sağlandı. Çok geçmeden
diğer bazı Balkan ve Akdeniz ülkelerinin insanları ile birlikte bizimkiler de bu ülkeye ayak bastılar.
Sirkeci’den kalkan trenler
için ağıtlar yakıldı
Sirkeci´den kalkan trenler için
ağıtlar yakıldı. Öyle ki, Türk insanı
son Balkan bozgunundan sonra
hiç bir zaman sınırları dışına çıkmamıştı. Türkiye´den getirilen işçi
Türkler, en mahrem noktalarına
kadar kontrol edilerek bu ülkeye
getirildiler. Mannheim ve Waldorf
şehirlerindeki sanayi tesislerinde
çalışmak üzere Almanya´ya getirilen işçiler için son derece önemli
bir karşılama töreni düzenlendi.
İlk yıllarda gerçekten samimiyet
vardı iki tarafta da. Ama durumlar
bozulunca, ekonomik krizler kapıya dayanınca, en fazla etkilenenlerin başında da Türkler geldi.
Konu zamanla hem Almanya hem
de Türkiye `de iç politikaya alet
edildi.
Tabii ihtiyaçlar unutuldu
Gurbete gönderilen insanlara o
yıllarda Alman kamuoyunun gösterdiği ilgiyi maalesef Türk resmi
makamları çok geç gösterebildiler.
Öyle ki, bu insanlar için çok
gerekli olan öğretmen, imam,
ve diğer sosyal ateşelerin ancak 70´li yılların başına doğru
Almanya´ ya gönderilmesi akıl
edildi. Yıllarca Türkiye bütçelerinin önemli bir deliğini kapatan birinci nesil Türkler maalesef hem
Almanya, hem de Türkiye tarafından hâlâ anlaşılamadılar. Öyle ki,
o nesil her iki ülkeye de hâlâ kahır
etmektedir. Kullanıldıkları ve haklarının verilmediği fikri hemen
hepsinde yerleşmiştir. Bu insanlar, “Almanya bize muhtaç idi
ve bizi davet etti, geldik“ demektedirler. Birileri çıkıp bu
insanlara, “Evet biz sizi davet
ettik, sağolun geldiniz, ama siz
de ekonomik olarak bize muhtaçtınız“ demelidir.
Binlerce kitap yazılabilir
Konumuzu, bu sefer neden
daha gerilerden değil de yakın ta-
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rihimizden seçtiğimizi farketmişsinizdir. Türk insanının bu ülkeye
göçü çok önemli bir olaydır. Dünya
tarihinde kavimler göçü olarak
adlandırılan tarihi kayıtlara konu
olan insan topluluklarının çoğunun
nüfusu Almanya Türklerin’den
daha azdır. 40 yıldır edebiyat,
sanat ve politik çevreler tarafından
alabildiğine kullanılan Almanya
Türkleri´nin geçmişi ile ilgili binlerce kitap yazılmalı, yüzlerce film
çevrilmeli idi. Türk yetkililerin bu
konuda ne yaptıklarını bilmiyoruz
ama, samimi olarak söylemek gerekirse, bu konuda Almanlar biraz
daha kadirşinas gibi. Kuzey Ren
Westfalya eyaletindeki DOMIT dışında başka bir çalışmayı şu an
göremiyoruz. DOMIT Müzesi’nde
Türklerin göçü ile ilgili son derece
önemli belgeler bulabilmek imkanına sahibiz.
Baden Württemberg´de Wiesloch adlı gazetenin Türklerle ilgili
yazısının giriş kısmı. Hiç bir ön

yargının olmadığı o yıllarda
‘demek basın da bizim hakkımızı
veriyormuş’ demekten kendimizi
alamıyoruz. Türklerin bu ülkedeki
tarihini yazanlar için son derece
önemli bir belge olsa gerek. Son
derece temiz giyimli ve bakımlı
görünen birinci nesil Türkler, genelde çarşı içinde ve hafta sonu
gezintilerinde hep beraberdiler.
Sosyal yaşamda ve iş yerinden dayanışma halindeki ilk Türk işçilerinin en büyük problemi tahmin
edebileceğiniz gibi Almanca bilememeleriydi. Gazete arşivinde
kalan bu insanların çoğu bugün
hayatta olmasa da, özellikle
Mannheim ve Waldorf bölgelerinde
adlarından saygı ile bahsettirmeyi
başarmışlar.
Viyana kuşatmasına kadar geri
giden Alman gazetesi kahveden ve
hilalden söz ederek geçmişe de bir
selam göndermeyi ihmal etmemiş.
Türk işcilerinin şehre ilk gelişlerinden sonraki 3-4 ay içinde 50´den
fazla makale Wieslocher Zeitung
adlı Alman gazetesinde yer almış.
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Toplumuna, Türklerin kendilerine
yardımcı olmak için geldikleri belirtilmiş. Türklerin çalışkanlığı ve
mert karakterli olmalarının da
okuyucuya duyurulması ihmal
edilmemiş.
Binlerce delikanlı İstanbul´da
sağlık kontrollerinden geçtikten
sonra Almanya´nın yolunu tuttu.
Anadolu´nun en ücra köşelerinden
kalkıp batının endüstri toplumuna
işçi olarak gelen Türkler ilk başlarda çok bocaladılar. Ama sabır
onların en yakın arkadaşı, dayanmak ise tek yapacakları idi. Kısa
zamanda kadınlar tekstilde, er-

kekler ise tornada en yetişmiş eleman olarak ortaya çıktılar. Öyle ki,
Alman işverenler Türk çalışanları
öve öve bitiremiyorlar, hatta yeni
işçi grupları için davetiye çıkarıyorlardı. Sosyal yönü fazla düşünülmeyen göçün çok önemli
yanları vardı. Mesela, Öğretmen
ve İmamı olmayan bu insanlar
için ilk görevlilerin gönderilmesi tam sekiz yıl sonra devletin aklına gelecekti. Bu insanların sosyal ve dini inançları onları
gönderenlerin demek ki aklına
gelmemişti…
Ellerinde Sadece Valizleri
vardı
Ellerinde sadece bir valizleri
vardı çoğunun yola şıktığında. Sirkeci trenine bindiklerinde vagonlarda hele bir de hemşeri bul

muşlarsa keyiflerine diyecek
yokdu. Kimi evli
kimi nişanlı idi,
kimi de askerden daha yeni
gelmişdi. Hepsinin ortak özelliği
ise fakirlik idi.
Memleketten bir
kaç
yıllığına
uzak kalmak isteyen delikanlıların içinde en yaşlısı 25 yaşında idi ilk gelenlerin.
Genç de olsa İstanbul´da Alman
doktorların kontrolünden geçer
not almayanlara Almanya kapısı
kapatı- lıyordu. Kontrolü merak
ettiniz değil mi? Ağır hastalığı bırakın, bir dişi eksik olan bile Alman
doktorların “Nein - Hayır“ demesi
için yeterli idi. Seçerek alınan Anadolu yiğitleri, deyim yerinde ise
“demiri sıkacak kadar“ sağlam ve
sağlıklı idi buraya geldiğinde.

altyapı, ne de moral vardı. Bütün
bunlardan önemlisi ülkenin en
önemli kaynağı olan genç insanları
ya Sibirya, ya Kuzey Afrika, yada
Normandiya kıyılarında harcanmışlardı. İktidardaki Alman politikacılar için en önemli konu kaynak
bulmaktı. Amerika önce bomba ile
yerle bir ettiği yerlerin inşaası için
bu sefer kesenin ağzını açtı. Müttefikler Almanya´yı tarım ülkesi
olarak mı kalkındıralım, sanayi ülkesi mi diye çok düşündüler. Sonunda Amerika`nın isteği ile
Almanya için özel bir kalkınma
planı hazırlandı. Gerçekten Amerika meşhur Marshall yardımları ile
Almanya´ya milyarlarca dolar
para akıttı. Çok geçmeden paranın
her şey olmadığı anlaşıldı.

Ankara

Schweinfurt´ta Türklerin
hatırasını taşıyan cadde
İkinci Dünya Savaşı Alman şehirlerini yerle bir etti. Savaş´ın
ağır izleri özellikle endüstri ve fabrikaların olduğu şehirlerdeydi.

Caddesi ve Türk Meydanı
Tarih, 17 Nisan 1945… 1939 yılında Polonya´ya saldırdığında
dünyanın en güçlü ordusu olan
Alman askerleri, Berlin sokaklarında kaçacak delik arıyorlardı. Tarihin kaydettiği en şiddetli savaş
olan ve o güne kadar geliştirilen
son derece tehlikeli silahların denendiği İkinci Dünya Savaşı’nın
son günleri, burada yazdığımızdan
belki binlerce kat daha fazla şiddetli olarak devam etmişti. Konumuz elbetteki savaş değil ama,
savaşın sonunda, savaşın geri bıraktıkları ile başlayacak. Müttefikler Mayıs´ın ilk haftasında sadece
Berlin’e değil ülkenin tamamına
hakim oldular. Savaştan sonra iktidara gelenleri düşündüren en
önemli konu ise Almanya´nın tekrar imarıydı. Ortada ne para, ne

Kuzey Bavyera üzerinden uçan
Amerikan savaş uçakları Schweinfurt şehri üzerine yüzlerce ton
bomba bıraktılar. 1945 Mayıs ayı
başında silahlar sustu ama savaşın enkazının nasıl kaldırılacağı ilginçtir hem galibi hem mağlubu
düşündürmeye başladı. Özellikle
savaşa girmemiş ülkelerden insanlar Almanya´ya işçi olarak
davet edildiler. 1949 yılına kadar
işgal güçleri komutanlığınca yönetilen Almanya´da savaş sonrası
yapılan ilk demokratik seçimle
Hristiyan Demokrat Konrad Adenauer iktidara geldi. 1952 sonlarında İtalyan işçiler, 1954´te ise
Yugoslavlar törenle Almanya´nın
yeni baştan imarı için getirildiler. 7
Ocak 1957´de Bonn´a tarihi bir
ziyaret yapan Adnan Menderes ise
dışa açılma sancıları yaşayan Türk

Schweinfurt´ta
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ekonomisi için taze para arayışı
içindeydi. DP´li yetkililer Alman iş
piyasasının yabancılara olan ihtiyacını o zamana kadar farketmemişlerdi. Ertesi yıl Dışişleri Bakanı
Fatin Rüştü Zorlu tekrar Almanya´ya gelerek işçi göçü hakkında esaslı bilgi aldı. Devletler
arası hiç bir anlaşma olmamasına
rağmen 6.000 civarında Türk´ün
Almanya´da fiilen çalıştığının da
Türk yetkililer ancak o zaman farkına vardılar.
Türkiye ve Almanya devletleri
Türk işçilerinin emeğinden çok
yönlü faydalanacaklardı. Menderes
hükümeti binlerce işsize iş bulmanın sinyallerini almıştı. Cumhuriyet
tarihinde 1952´deki Kore´ye
asker göndermenin ardından bu
defa Almanya´ya işçi gönderilecekti. Türkler ilk defa bir ülkeye
çalışmak için resmi yoldan hem de
törenle gönderiliyordu. Ama Almanlar´ın bir şartı vardı : “Almanya´da çalışmak isteyen Türk
işçileri bulundukları şehrin yetkili
İş ve İşçi Bulma Kurumu yurtdışı
servisine yazılacak, Alman işveren
tarafından ihtiyaç belirtilecek, 35
yaşından büyük olmayacaklar, en
fazla iki çocuklu olacak, ve tepeden tırnağa Alman doktorlar tarafından
İstanbul´da
kurulan
‘Arbeitsamt’ birimlerinde sağlık
kontrolünden geçirileceklerdi.
Türk İşçileri’nin Almanya tarihlerinin başlangıcı böyle idi. İlk
etapta İstanbul, ardından da Ankara ve İzmir´de kabul büroları
kuruldu. Buralarda görev
yapan Alman uzmanlar
Türk çalışma ajansının
kendilerine önerdiği işçileri
sıkı bir sağlık kontrolünden
geçiriyorlardı. Genelde İstanbul Sirkeci İstasyonu’ndan
Pazartesi,
Çarşamba ve Cuma günü
kalkan trenler birçoğunun
sadece ismini duyduğu
uzak “Alamanya“ diyarına
umuda yolculuk dercesine
götürüyordu. 5 günlük yolculuk sonunda ilk durak
Münih idi. Buradan şehirlere ayrılan işçiler çeşitli
firmaların temsilcilerine de
burada teslim edilirdi.
Gelen ilk kafileler daha çok endüstri
bölgelerine
yerleştirildiler.
Adana dolaylarından gelenler
tekstil endüstri- sine, Karadeniz’liler Bremen ve Hamburg tarafına,
Zonguldak’lılar ise daha çok Ruhr
bölgesine yerleştirildiler. 60´lı yıl-

ların başında Sirkeci Garı´ndan
yola çıkan binlerce Türk´ten 45
kişi 16 Ağustos 1961 günü Schweinfurt şehrine geldi. Gelenleri bizzat
şehrin
resmi
yetkilileri
karşıladı. Zamanın Münih Türk

Konsolosluğu temsilcileri de hazır
bulundu.
O yıllar Almanya´nın yabancı
işgücüne gerçekten şiddetle ihtiyacı olduğu yıllardı. İlk etapta
Fenster und Vogel adlı Alman firması çok sayıda Türk´ü Schweinfurt´a getirdi. Türklerin başarı ve
çalışkanlığı görüldükçe Glöckle ile
Riedl adlı Alman firmaları da yüzlerce Türk işçisi için yeni istekte

bulundular. Gelen Türkler barakalarda yatıp kalkıyor, Alman yetkililerden de fazla bir istekte de
bulunmuyorlardı. Üstelik hem
ucuz, hemde çalışkan idiler. Şehirdeki Türklerin sayısı arttıkça Almanların bu insanlara karşı ilgisi
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de arttı.1963 yılındaki bir konuşmasında Ludwig Erhard, “Türkler
ve Almanlar tarih içinde dost olarak yaşamışlardır. İşte şimdi ülkemizin imarı için buraya geldiler.
Kendilerinin her ihtiyacı en kısa
zamanda karşlanacaktır. Türk işcilerin sayısını artıracağız. Bize
böyle çalışkan insanlar gereklidir“
dedi. Türkler’den önce gelen İtalyanlar’ ın önemli bir bölümü nerde
ise dönüş yolunda ve sayıları da
inişe geçmiş idi.
Türk işçilerin sayısı giderek
artıyor
Schweinfurt´ta Türklerin sayısı
1970 yılına doğru Fichtel und
Sachs fabrikasında 3 bini aştı.
Tüm şehirdeki Türk işçi sayısı ise
5 binden fazla idi. Sadece endüstri
değil, sağlık, taşıma, boya ve otomobil sanayiinde de Türklerin sayısı çok arttı. Şehrin esnafı bu
insanların satın alacağı malları bulundurmaya,
kasaplar
vitrine
Türkçe tabela ve levhalar asmaya
başlamışlardı. Hatta Türkçe, Almanya´da 1 milyondan fazla insan
tarafından konuşulur duruma geldiği için bazı resmi evraklarda
Türkçe´ye de yer verilmeye başlandı. Öyle ki Türk işçileri hem kazanıyor hem kalkındırıyorlardı.
Firmalar onlardan çok memnundu.
Türklerin Alman toplumuna fazla
karışmayıp kendi kültürlerini ve
adetlerini yaşamaya çalışmaları
Sachs yetkilileri tarafından da saygıyla karşılanıyorlardı. Hafta sonlarında saz çalanlardan halay
çekenlere, güreş tutanlardan hikaye anlatanlara kadar her türlü
aktiviteleri de karınca
kaderince canlı tutmaya çalışıyorlardı. Transistörlü radyolarından
güç bela Türkçe bir
haber bulabilirlerse o
akşam keyiflerine diyecek yok idi. Anadolu´nun en ücra köşelerinden kalkıp batının
endüstri
toplumuna
işçi olarak gelen Türkler ilk başlarda çok bocaladılar. Ama sabır
onların en yakın arkadaşı, dayanmak ise tek
yapacakları idi. Kadınlar tekstilde,
erkekler ise tornada en yetişmiş
eleman olarak ortaya çıktılar.
Öğretmen ve imamları 8 yıl
sonra geldi
Türk işçilerinin öğretmenleri ve
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imamları ise kendilerinden 8 yıl
sonra gelecekti. Bu insanların sos-

bin işçi önünde yaptığı konuşmada, “Türkler´i biz davet ettik.
Çünkü o yıllarda onların yaptığı işi
yapacak Alman işçi yoktu. Türkler
çalışkandır ve başarılıdır. Türk per-

Sıla hasretini
Türkler o yılların
şarkıcısı
Yüksel
ÖZKASAP
ile giderirdi.

yal, eğitim ve dini ihtiyaçları ne
gönderenlerin ne de davet edenlerin aklına gelmemiş olacak ki uzun
yıllar Alman toplumunu tanıyamadan ve istedikleri hayatı yaşayamadan monoton bir hayat sürdüler Almanya´da. Türklerin integrasyon tarihi yazılırken burada
çok büyük bir paragraf açılmalıdır.
Almanya ve Türkiye´nin 1964 göçünü yaşayanlara karşı ortak manevi sorumluluğu vardır. Başarıları
Alman medyasına da konu olan
Türkler en güzel sürprizi onları çok
seven Türk dostu Dr. Schneider
yapacaktı. Firma yetkilisi Dr. Herrmann Schneider 1982 yılında 7

sonelimiz ile gurur duyuyor, kendilerine
teşekkür
ediyoruz“
diyerek Alman ekonomisinin yabancılara olan ihtiyacını birinci
elden belirtiyordu.
Ankara Straße ve Türken
Platz
Bu ülkeye gelen Türkler temizlik ve efendilikleriyle de kısa zamanda dikkat çektiler. Sachs
fabrikası yetkililerinin Türklere
yaptıkları jest ise unutulacak cinsten değildi. Fabrikanın bahçesindeki meydana Türkenplatz, giriş
caddesine ise Ankara Straße adını
verdiler. 1987 yılında firma yetkilileri aldıkları bir kararla Türklerin
uzun yıllar yaşadığı barakaların
yerindeki hatıralarının kaybolmaması gerektiğini belirterek şehir

idaresi ile birlikte Türken Platz ve
Ankara Straße tabelalarını astılar.
Tarihi ölümsüzleştirmek de bu olsa
gerek.
Uzun yıllar Türk ve Yugoslav işçilerinin tercümanlığını yapan Fadıl
Yeniay, “Almanya´nın gelecekte
yazılacak tarihinde Türklerin altın
sayfaları olacak“ diyor. Bunun yanında Türk işçilerinin geçmişi ile ilgili çeşitli sergiler de açan Yeniay,
“Bizzat yaşadığım yüzlerce anı ve
dokümana sahibim, bunların değerlendirilmesine yardımcı olacak
kurum ve kuruluş arıyorum. Türk
İşçileri’nin tarihi kaybolmamalı“
dedi.
Schweinfurt´a gelen Türk İşçileri’nin çok önemli bir kısmı Fichtel
und Sachs fabrikasında çalıştı.
Kimi döndü kimi de bu dünyadan
göçüp gitti. Ne yazıktır ki toplamı
5 milyona yaklaşan bu insanların
tarihinin doğru dürüst bir filmi bile
çekilmedi. Tek hatıraları Ankara
Straße ve Türken Platz.

Dr.Latif ÇELİK
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Aktuell

Die Deutschlandtürken
im 50. Jahr ihrer Auswanderung
m 3. Mai 1961 startete ein Zug von Sirkeci zu einer drei
tägigen Fahrt mit
dem Ziel München.
Nahezu alle Fahrgäste trugen Anzug und Krawatte.
Die
Abschiedszeremonie
am
Bahnhof war geprägt von Heiterkeit und Bitterkeit zugleich.
Manche der Reisenden hatten in
ihrem Leben kaum ihr Dorf verlassen. Die Entscheidung in ein Land
zu ziehen, welches man überhaupt nicht kennt, um dort Arbeit zu
suchen, war sicherlich keine leichte gewesen. Sie wussten nicht,
was sie dort erwartet. Niemand
hatte ihnen etwas über die Umstände und Beschwernisse erzählt,
die sie in ihrer neuen Heimat erwarteten. Sie wussten nichts,
außer, dass sie in ein Land mit
dem Namen “Deutschland” fahren. Ob die Arbeit, die sie verrichten würden leicht oder schwer

A

werden würde, kümmerte sie
nicht besonders. Sie zogen in unbekannte Ferne mit der Absicht
die beschwerlichen Lebensumstände in ihrer Heimat etwas zu
verbessern.
Im Grunde ist dieser Zug die
größte Auswanderungsbewegung
des 20. Jh. Es war zwar kein Leichtes sich von seiner Familie und
Freunden zu trennen, um diesen
Weg anzutreten, jedoch hatte
man in der Türkei der 60’er Jahre
auch keine Alternative. Die Zukunft in den Dörfern Anatoliens
war zwischen den Kaffeestuben
und der Arbeit auf dem Acker eingesperrt. Sie lasen in den Zeitungen, die aus den großen Städten
zu ihnen kamen und hörten in den
Abendnachrichten im Radio, von
der Rede, dass es Arbeitsmöglichkeiten im Ausland gab. Diejenigen, die von der Nachricht hörten
meldeten sich sogleich in der Ar-
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beitsvermittlung und dann verkündete der Postbote in den Dörfern, wer das Visum bekommen
hatte. Allein diese Kunde reichte
aus, um im Dorf als gemachter
Mann zu gelten. Die Zusage löste
in den Häusern Freude und Trauer
zugleich aus. Während sich der
Mann über eine glückliche Zukunft
freute, war die Frau besorgt. Denn
auf ihren Schultern lag nun die
ganze Verantwortung über das
Haus und die Kinder. Und dann
kam noch die Angst dazu, vergessen zu werden, sobald der Mann in
Deutschland ist.
Es wurde befohlen und sie
zogen sich aus
Die Aufregung der Männer, die
zur Kontrolle nach Ankara und Istanbul fuhren, war unbeschreiblich
groß. Fällt er durch, so sind zugleich auch alle seine Hoffnungen zu
nichte. Sie wurden alle bis auf die
Zähne kontrolliert. Sie zogen sich

Aktuell
aus, wenn es ihnen befohlen
wurde. Fehlten drei Zähne im Gebiss, so bedeutete das die Ablehnung. Dies war der Sklavenmarkt
des 20. Jahrhunderts.
Ali ohne Gebiss
Mehmet, der vor 40 Jahren
durch die Kontrollen passierte
erinnert sich: “Ich vergesse es
nie. Es war ein kalter Tag im März.
Ali, der aus Erzurum kam, hatte
Angst, weil seine Zähne nicht gesund waren. Und tatsächlich fiel er
aufgrund seiner Zähne durch die
Kontrolle. Er war niedergeschlagen und ging ohne sich von irgendjemandem zu verabschieden.
Der deutsche Inspektor, der Ali
untersuchte, fand Ali weinend am
Boden an der Aussenfassade des
Gebäudes sitzen. Er bat den Dolmetscher und Ali erzählte:
‘Das Geld für die Anreise hatte
ich mir von meinen Nachbarn geborgt. Wie soll ich jetzt zurückkehren, ohne Geld in der Tasche.’
Der Inspektor sagte, Ali möge
doch am nächsten Tag nochmal
kommen und gab ihm dann die
Erlaubnis unter der Bedingung
seine Zähne innerhalb drei Monaten behandeln zu lassen. Ali ging
dann nach Bremen.
Die Erlernung der deutschen Sprache wurde in der
ersten Zeit nicht unterstützt.
Die Ersten, die damals kamen,
haben bereits ein halbes Jahrhundert in Deutschland hinter sich. Es
gab auch welche, die es nicht ausgehalten haben und zurückgekehrt sind, weil sie es nicht
ertragen konnten in einem Land
zu leben, deren Sprache sie nicht
mächtig waren und sich darum
nicht ausdrücken konnten. Denn
in den ersten Jahren gab es Niemanden, der sich um ihre
Sprachprobleme kümmerte. Und
die Arbeitgeber? Haben sie sich
nicht dafür eingesetzt, dass ihre
Arbeitnehmer deutsch lernen? Sie
haben es anscheinend nicht für
nötig erachtet. Um die beschwerlichen Umstände in den 60’er Jahren vor Augen zu führen, reicht
es, zu erwähnen, dass allein in der
Ford-Fabrik über 30.000 ausländische Arbeiter beschäftigt waren
und ihnen keinerlei Sprachkurse
angeboten wurden.
Niemand fragt danach wieviel Verantwortung die Arbeitgeber übernommen haben

Ein halbes Jahrhundert bedeutet im Leben eines Menschen nahezu vier Generationen. Großvater, Sohn, Enkel und die Enkelskinder sind mittlerweile in den
Büchern gelistet. Während immer
noch über Integration diskutiert
wird, fragt niemand danach wieviel Verantwortung die deutschen
Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer
übernommen haben. Jeder fragt
den Arbeitnehmer warum er die
Sprache nicht gelernt hat, aber er
darf immer noch nicht fragen,
weshalb man es ihm nicht anbot.
In dem Integrationschaos gewinnt
man kaum Boden, weil die falschen Fragen gestellt werden.
Die Türken wollten lediglich
einen Traktor kaufen und zurückkehren

Im Grunde hat man erwartet,
dass die Türken ein paar Jahre arbeiten un dann wieder zurückkehren. Und die Türken kamen auch
im Grunde nur mit der Absicht
genug Geld für einen Traktor oder
ein Haus zu verdienen, um dann
zurückzukehren. Doch schon nach
10 Jahren stieg die Zahl der Türken in Deutschland auf 750.000
an. Die schlechte Wirtschaft in der
Türkei, die steigende Arbeitslo-
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senzahl, die politische Instabilität
und die mittlerweile entstandene
Unverzichtbarkeit als Arbeitskräfte
für Deutschland führte dazu, dass
Deutschland seine Attraktivität
wahrte. Um ihre Sehnsucht zu stillen blieben diesen Menschen in
dem kalten Nachkriegsdeutschland allein die Briefe, die alle 15
Tage von der Heimat kamen. Zuerst waren sie die “Ausländer”,
dann “Fremdarbeiter”, später
“Gastarbeiter”, “Einwanderer” und
in noch späterer Zeit wurden sie
“Migranten” genannt. Aber die deutsche Gesellschaft tut sich immer
noch schwer diese Menschen als
“Mitbürger” anzuerkennen.
Die erste Generation wird in
15 Jahren nicht mehr sein
Es ist schwer die Geschichte
des Phänomens zu schreiben, das
man Migration nennt. Denn dieser
Prozess ist in einem ständigem
Wandel. Migration hat natürlich in
sozialer, politischer, wirtschaftlicher und medizinischer Hinsicht
einen sehr großen Einfluss auf die
Menschen, vor allem, wenn man
auf 50 Jahre Migrationsgeschichte
zurückblickt. Erlebte und gelebte
Eindrücke, die Stoff für unzählige
Theaterstücke, Filme und Bücher
bieten könnten, geraten in Vergessenheit mit den Menschen, die
sie lebten. Wenn wir bedenken,
dass die erste Generation in 15
Jahren Geschichte sein wird, wird
man die Bedeutung der Institutionen, die die Geschichte dieser
Menschen dokumentieren, besser
beurteilen können. Es ist fraglich
wieviel an bodenständiger Forschung bezüglich der türkischen
Migration nach Deutschland in Zukunft dokumentiert sein wird.
Aber es ist sicher, dass sowohl die
türkische, als auch die deutsche
Bürokratie diesem beschwerlichen
und komplexen Prozess nicht viel
Beachtung geschenkt hat.
Beide Staaten haben die
Türken in Deutschland nicht
beachtet
Das Fremdkapital, das von den
in Deutschland lebenden Türken in
die Türkei floss, war äußerst wichtig für Ankara. Es war eines der
wichtigsten Faktoren, die dazu
beigetragen haben, die finanziellen Defizite des Landes zu mindern. Um das zu zeigen, reicht es
aus zu erwähnen, dass die Türkei
1970 23% ihres Jahreseinkommens jenem Fremdkapital zu ver-
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danken hatte. Während die Türkei
immer mehr Arbeiter nach Deutschland schickte, um ihre Finanzen auszugleichen, sah der
deutsche Staat erst nach 30 Jahren ein, dass man diesen Menschen Möglichkeiten bieten muss,
Deutsch zu lernen. Beide Staaten
haben diese Menschen, deren Zahl
mit den Jahren mehrere Millionen
erreicht hat, nur oberflächliche
Beachtung geschenkt.
Depressionen und Suizid
Die Migranten haben sich geändert. Denn die neue Lage übte
immensen Einfluss auf sie aus.
Das, was sie aus Anatolien mitgebracht haben, wurde abgenutzt
und sie ersetzten es mit Neuem.
Diejenigen, die mit diesen Veränderungen nicht umgehen konnten,
sahen sich in ihrem neuen Umfeld
mit großen Problemen konfrontiert. Wenn in den Medien wenig
von Depressionen und Suizidfällen
berichtet wurde, so ist das auch
der eingeborenen antolischen Geduld und Beständigkeit zu verdanken, die diese Menschen immer
noch in sich trugen. Sie sagten
sich: Früher ging es uns noch
schlechter.
Die Deutschen kannten
weder Wassermelonen, noch
Auberginen
Geschichtsschreibung hat erst
mit dem Menschen einen Sinn. Die
letzten 50 Jahre veränderten nicht
nur die türkischen Arbeiter, sondern auch die Städte und die
Menschen in Deutschland. Die Deutschen, die Zeugen waren wie
Würzburg 1965 zum ersten Mal
eine Wassermelone sah, sind och
am leben. Und die Türken, die
ihnen zeigten, wie man diese isst,
verbringen nun die Hälfte des Jahres in der Türkei und die andere
Hälfte hier in Deutschland. Die
Deutschen, die in den 60er Jahren
zum ersten Mal mit Auberginen,
grünen Peperoni und anderem
Obst und Gemüse aus dem Mittelmeerraum bekannt wurden, sehen
das alles mittlerweile als Teil ihres
täglichen Lebens an. Ein deutscher, der dem Umstand keine Bedeutung beimisst, dass nun
mittlerweile 50 Jahre vergangen
sind, seit der erste türkische Gastarbeiter nach Deutschland kam,
hat keinen Sinn für die Geschichte
seines Landes. Hier muss sowohl
der türkische, als auch der deutsche Staat eingreifen, um diese

historischen Schätze zu bergen,
die sonst dem Vergessen geweiht
sind.
Deutschlandtürken als Futter für die Politik
Man weiß leider herzlich wenig
über die Hintergründe des Anwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland. Jene, die
Verträge unterschrieben haben,
haben in der Türkei nichts hinterlassen. Deutschland sammelte
ebenfalls keine Daten, da sie die
Neuankömmlinge damals sowieso
als Ausländer ansah, die kurzweilig in Deutschland sind. Das führte
dazu, dass sich keine Lobbys bilden konnten, die die Interessen
dieser Menschen verfolgten. Mit
der Zeit jedoch stieg die Zahl dieser Menschen und wurde somit
zur Plattform für einen Konkur-

renzkampf zwischen beiden Staaten. 1961 konnte man anscheinend noch nicht abschätzen, dass
innerhalb weniger Jahrzehnte
mehrere Millionen Menschen in
Deutschland leben werden, die
türkisch sprechen.
Offizielle Stellen werden
geschwungene Worte sprechen
Dieses Jahr werden überall in
Deutschland Festlichkeiten veranstaltet. Deutsche und türkische
Politiker werden das 50. Jahr feiern. Die Staatsoberhäupter werden
geschwungene
Worte
sprechen. Ich bin mir sicher, dass
auch viel über den türkischen Beitrag am Fortschritt Deutschlands
gesagt werden wird. Doch was
passiert dann im 51. Jahr? Es werden wieder alte Fässer wie “Integration” usw. Aufgemacht und
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damit Wahlkampf getrieben werden.
1500 Osmanische Mitbürger
Die Baden-Württembergische
Wieslocher Zeitung hatte die ersten türkischen Arbeiter mit diesen
Worten begrüßt. Die ersten Arbeiter, die in den 60’er Jahren in Deutschland ankamen, wurden wie
Könige behandelt. Sie waren “die
Retter” der deutschen Wirtschaft.
Am 3. Oktober 1962 empfingen
die Mannheimer Zeitungen die
Türken mit den Worten: “1500
Osmanen sind in unserer Stadt...”

Deutschlandverliebte Politiker
Wie sehr sich Türken und Deutsche im Lauf der Zeit auch gegenseitig kritisiert und gekränkt
haben mögen, so gab es viele Bereiche, wo sie zusammengearbeitet haben. Mit dem Rückzug der
Osmanen aus dem Balkan im 19.
Jhr. ergriff die Osmanen eine Welle
der Bewunderung Deutschlands.
Diese Bewunderung ging sogar
soweit, dass es Politiker gab, die
so sehr in die Deutschen verliebt
waren, dass sie deutsche Interessen vor die eigenen stellten. Während bei uns die Bewunderung von
der Elite ausging, zeigt die Geschichte, dass die Bewunderung für
die Türken bei den Deutschen
vom Volk ausging. Das heute nahezu drei Millionen Türken in Deutschland leben, haben wir mit
Sicherheit auch den osmanischdeutschen Beziehungen zu verdanken.
Türken halfen, als Deutsche
um Hilfe baten
Dem Freund in Not zu Hilfe
kommen, ist eingefeischte anatolische Kultur. Dass die Türken
eines der Völker sein würden, die
bei der Räumung der Trümmer
des zweiten Weltkrieges mit anpacken würden, hatte Konrad
Adenauer schon 1954 ausgesprochen. Nach langen Verhandlungen
mit der türkischen Regierung
wurde letztlich eine Einigung erzielt. Kurze Zeit später kamen viele
Völker aus dem Balkan und dem
Mittelmeer in Deutschland an. Darunter auch die Türken.

Dr.Latif ÇELİK
Tercüme:Hureyre KAM

www.han-bau.de
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Interview mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit

Wowereit:

„Berlin braucht dich!“
„
„
34

Fühlen Sie sich wohl
in Ihrer
Heimatstadt Berlin!

„

Berlin sizin de şehriniz,
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kendinizi
evinizde hissedin!

„
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Integration ist für uns gesellschaftspolitische Notwendigkeit, und da
liegt auch meine besondere Verantwortung. Die neue gesellschaftliche
Vielfalt ist Bereicherung und zugleich Herausforderung. Aufgabe der
Politik ist dabei, Chancengleichheit und Rechtssicherheit zu schaffen.

„

M

occa: Wie Sie wissen, ist Berlin die Stadt außerhalb der Türkei, in der die meisten Türken
leben. Sie sind somit in einem weiteren Sinne auch der Bürgermeister der Türken. Empfinden Sie das als eine zusätzliche Verantwortung?
Wowereit: Berlin ist international orientiert, nicht
nur was die hier lebenden Türken betrifft. Rund ein
Viertel der Berlinerinnen und Berliner hat einen Migrationshintergrund. Ihre Wurzeln liegen in Polen, Russland, der Türkei, im Nahen Osten, auf dem Balkan, am
Mittelmeer oder in Ostasien. Die Einwanderungsgesellschaft ist in unserer Stadt längst Realität. Integration
ist für uns gesellschaftspolitische Notwendigkeit, und
da liegt auch meine besondere Verantwortung. Die
neue gesellschaftliche Vielfalt ist Bereicherung und zugleich Herausforderung. Aufgabe der Politik ist dabei,
Chancengleichheit und Rechtssicherheit zu schaffen
und allen Berlinerinnen und Berlinern – gleich welcher
Herkunft – die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Fähigkeiten, ihre Kreativität und ihre Kompetenzen in das Zusammenleben einzubringen. Das ist der Kern der
Berliner Integrationspolitik. Sie basiert darauf, allen
gleiche Rechte und Chancen einzuräumen, und allen
Lebensentwürfen, seien sie so unterschiedlich, wie sie
wollen, tolerant und respektvoll gegenüberzutreten.
Mocca: Vor einigen Monaten reisten Sie in die Türkei, wobei Sie ein volles Programm verfolgten. Diese
Gelegenheit ermöglichte es Ihnen auch die türkische
Kultur aus der Nähe kennenzulernen. Was hat Sie am
stärksten beeindruckt? Oder anders gefragt: Hat Sie
etwas besonders beeinflusst?

Klaus WOWEREİT
Regierender Bürgermeister von Berlin

Wowereit: Insbesondere Istanbul hat mich beeindruckt. Istanbul ist eine quirlige und weltoffene Metropole. Sie war mit sehr guten Gründen eine der
europäischen Kulturhauptstädte 2010. Kaum eine andere europäische Stadt hat eine so lange zurückreichende und an Kultur so reiche Geschichte wie die
Metropole am Bosporus. Ein ganz besonderes Merkmal
ihrer historischen Rolle ist ihre Brückenfunktion zwischen den europäischen und asiatischen Kulturen. Bis
heute nimmt Istanbul eine wichtige Funktion als Drehscheibe für den internationalen Austausch wahr. Das
Kulturjahr 2010 war für Istanbul und damit für die Türkei besonders erfolgreich, und ich hoffe, dass Europa
auch weiterhin nicht nur die türkische Kunst und Kultur sondern ebenso die türkischen Menschen schätzen
lernt. Istanbul als aufgeklärte, moderne und tolerante
Metropole ist ein herausragender Botschafter für den
Beitritt der Türkei in die Europäische Union.
Mocca: Mit dem Jahr 2011 markieren wir die 50Jahre Marke. Es ist also nun ein halbes Jahrhundert
vergangen, seitdem die ersten türkischen Gastarbeiter
Deutschland betreten haben. Auch wenn viele Politiker
es nicht wahrhaben wollen, ist Deutschland ein Einwanderungsland. Wie beurteilen Sie den Umstand,

35

13/2011

„

Aktuell
dass die türkischen Mitbürger nach all den Jahren immer noch nicht
als ein integraler Teil der
Gesellschaft verinnerlicht werden konnten
und worauf führen Sie
es zurück?
Wowereit:
Wenn
das so ist, dann ist es
auf Unkenntnis zurückzuführen.
Wir haben in Berlin gute Erfahrungen mit unseren türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürgern
gemacht. Sie sind ein wichtiger
Teil unserer Berliner Business
Community. Rund 5.800 Berliner
Unternehmen mit knapp 30.000
Beschäftigten werden von türkischstämmigen Gewerbetreibenden geführt. Sie erwirtschaften
rund 3,5 Mrd. Euro Umsatz und
bieten vielen Auszubildenden eine
berufliche Perspektive. Viele Geschäftsleute sind in der türkischen
ebenso wie in der deutschen Kultur zuhause, somit wichtige Mittler zwischen Berlin und der Türkei.
Erfreulich ist die Eröffnung des
Hauptstadtbüros der Türkischdeutschen Industrie- und Handelskammer in Berlin, die die
deutsche Hauptstadt nachhaltig
als türkisch-deutsche Drehscheibe
stärkt und zum Katalysator für erfolgreiche wirtschaftliche Kooperationen werden kann.
Mocca: Es wird behauptet,
dass das Bildungsniveau der türkischen Jugendlichen niedrig ist,
weshalb sie auch beschränkten
Zugang zu Arbeitsplätzen hätten.
Sehen Sie das auch als gegeben
an? Und wenn ja: Welche Projekte
verfolgt Ihre Regierung, um diesem Problem entgegenzuwirken?
Wowereit: Unsere Erfahrungen zeigen: Zuwanderer integrieren sich dann relativ zügig in die
deutsche Gesellschaft, wenn sie
die deutsche Sprache beherrschen
und über eine Berufsausbildung
verfügen. Wo diese Bedingungen
nicht erfüllt sind, treten Probleme
auf. Wir unternehmen erhebliche
Anstrengungen, um zu Lösungen
zu kommen. Ich nenne Beispiele:
Deutschkurse für Erwachsene, kostenfreier Besuch von Kindertagesstätten, Besuch zweisprachiger
Europaschulen und Maßnahmen
der außerbetrieblichen nachschulischen Berufsausbildung von Jugendlichen. Die Stadt geht mit

Mocca: Bald stehen
wieder Wahlen an. Die
Kandidatin der Grünen
Partei ist Frau Künast.
Glauben Sie es wird ein
schwieriger Kampf, oder
wie sehen Sie Ihre Chancen bei den kommenden
Wahlen?
gutem Beispiel voran. Mit der
Kampagne „Berlin braucht dich!“
werben wir bei jungen Menschen
mit Zuwanderungshintergrund für
eine Ausbildung und anschließend

für eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst und landeseigenen
Betrieben, damit Migrantinnen
und Migranten auch im öffentlichen Dienst Aufnahme finden.

Wowereit: Frau Künast und ich kennen uns seit vielen Jahren, und wir schätzen uns.
Politisch liegen wir auseinander.
Sie verkennt die wirtschaftlichen
Realitäten und Notwendigkeiten
in dieser Stadt. Gesellschaftliche
Stabilität ist ohne ökonomischen
Fortschritt und ohne Investitionen
in Infrastrukturprojekte nicht zu
haben. Wir brauchen beispielsweise einen modernen Großstadtflughafen und wir brauchen auch
leistungsfähige Stadtautobahnen.
Wir brauchen Spielraum für die
Innovationskraft unserer Ingenieure beispielsweise bei der Elektromobilität. Was nützen uns die
sparsamsten Elektrofahrzeuge,
wenn es für sie keine Straßen
mehr gibt. Realitätssinn ist gefragt
– und den habe ich. Das werden
die Wählerinnen und Wähler honorieren, da bin ich mir sicher.
Mocca: Herr Bürgermeister,
wir bedanken uns nochmals für
dieses aufschlussreiche Gespräch.
Gibt es eine letzte Botschaft Ihrerseits, die Sie den Lesern der
MOCCA hiermit überbringen wollen?
Wowereit: Fühlen Sie sich
wohl in Ihrer Heimatstadt Berlin!

Darüber hinaus unterstützten Integrationsbeiräte und Integrationsbeauftragte in den Stadtteilen
Integrationsprozesse in Vierteln

Hureyre KAM
mit besonders schwierigen sozialen Konstellationen.
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Wowereit:

”Berlin’in Size İhtiyacı Var!”
Berlin Eyalet Başbakanı Wowereit ile Türklerin Almanya’ya gelişinin 50. yılı münasebetiyle konuştuk...

M

occa- Bilindiği üzere Berlin, Türklerin Türkiye dışında en fazla birarada yaşadığı
şehir. Bir anlamda siz de yurtdışında yaşayan Türklerin başbakanısınız. Bu sırtınıza
ek bir sorumluluk yüklüyor mu ?
Wowereit- Berlin uluslararası bir şehir.
Bunu sadece Türkler bağlamında söylemiyorum, neredeyse her üç Berlin’liden biri göçmen kökenli. Kökenleri
Rusya’da, Polonya’da, Türkiye’de, Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Akdeniz’de veya Uzak Doğu’da. Göçmen toplumu
bizim şehrimiz için çoktandır bir gerçek. Bunu kabul etmemiz gerek. Uyum bizim için sosyalpolitik bir gereklilik,
bundan dolayı da özellikle benim sorumluluğumun burada
olduğunu düşünüyorum. Bu yeni sosyal çeşitlilik ve
zenginlik aynı zamanda zorlukları da beraberinde
getirir. Bu arada siyasetin görevi ise, fırsat eşitliğini ve
hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Tüm Berlinliler için,
hangi kökenden gelirse gelsin, onlara yeteneklerini geliştirebilecekleri, yaratıcılıkla- rını gösterecekleri yeteneklerini ve ortak hayata aktarabilecekleri bir ortam
oluşturmaktır. Bu siyasetin temelinde herkese eşit hak ve
fırsat sunmak vardır, ne kadar farklı olursa olsun karşındakine hoşgörülü olmak vardır. Berlin uyum politikasının
belkemiğini bu oluşturuyor.

Mocca- Birkaç ay önce bir Türkiye seyahatiniz oldu,
bayağı yüklü bir programdı sanırım. Türk kültürünü tanıma imkanı buldunuz belki de, soruyu şöyle sorarsak;
sizi en çok ne etkiledi?
Wowereit- Özellikle İstanbul etkiledi beni. İstanbul
ele avuca sığmaz ve dünyaya açık bir metropol. Gayet
haklı sebeplerle 2010 Avrupa kültür başkenti olmuştu.
Çok az Avrupa şehri Boğaz’daki metropol kadar gerilere
giden bir tarihe ve kültüre sahip. Bu şehrin en bariz özelliği bence, Avrupa ve Asya kültürleri arasında köprü vazifesi yapması. İstanbul bu güne kadar uluslararası kültür
alışverişi için çok önemli bir platform rolünü oynadı. 2010
kültür yılı İstanbul ve Türkiye için gerçekten başarılı geçti,
umarım bundan sonra Avrupa sadece Türkiye’nin sanat
ve kültürüne değil insanına da değer ve saygı göstermeyi

„

Biz Berlin’de Türk
kökenli göçmenlerle iyi
tecrübelere sahibiz.
Berlin iş piyasasının
vazgeçilmez parçalarından birini oluşturuyorlar. Yaklaşık 30 bin
çalışanıyla 5.800 işletme 3,5 milyar € civarında ciro yapıyorlar.
Meslek yeri imkanı
sağlıyorlar. Birçok işadamının hem Türk hem
Alman kültüründen olması Berlin ve Türkiye
arasındaki bağı da
kuvvetlendiriyor.

„
37

13/2011

Güncel
öğrenir. İstanbul, aydınlamış, modern, hoşgörülü bir şehir olarak
Türkiye’nin AB’ye giriş yolunda
mükemmel bir elçi kanımca.
Mocca- 2011 yılı Türklerin Almanya’ya işçi olarak gelişinin 50.
yılı. Birçok siyasetçi kabul etmese
de Almanya bir göç ülkesi. Siz
Türk göçmenlerin hâlâ buralı olarak görülmemesini ve içselleştirilememesini nasıl yorumluyorsunuz?
Wowereit- Eğer böyle söyleniyorsa cehalettendir. Biz Berlin’de
Türk kökenli göçmenlerle iyi tecrübelere sahibiz. Berlin iş piyasasının vazgeçilmez parçalarından
birini oluşturuyorlar. Yaklaşık 30
bin çalışanıyla 5.800 işletme 3,5
milyar € civarında ciro yapıyorlar.
Meslek yeri imkanı sağlıyorlar. Birçok işadamının hem Türk hem
Alman kültüründen olması Berlin
ve Türkiye arasındaki bağı da kuvvetlendiriyor. Türk-Alman Ticaret
ve Sanayi Odası başkent bürosunun açılışından duyduğum memnuniyeti
de
burada
ifade
etmeliyim; ki ileride Türk-Alman
platformunu güçlendirebilir ve başarılı ekonomik işbirliklerinin katalizatörü olabilir.
Mocca- Türk öğrencilerinin
eğitim seviyesinin düşük olduğu
ve bunun da iş piyasasına katılımlarını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Siz
de böyle olduğunu düşünüyor musunuz, mevcut durumu veri kabul
ediyor musuz? Eğer cevabınız
evetse bu durumu değiştirmek iyileştirmek için hükümetinizin ne
gibi projeleri var?
Wowereit-Tecrübelerimiz gösteriyor ki, göçmenler Almanca bilir

Wowereit- Bayan Künast ve
ben birbirimizi yıllardır tanırız ve
karşılıklı saygı duyarız. Siyasi olarak ayrıştığımız yerler var. Kendisi
bu şehrin ekonomik gerçeklerini
gözden kaçırıyor. Toplumsal istikrar ekonomik gelişme ve altyapıya
yatırım olmaksızın elde edilemez.
Mesela bizim modern bir büyükşehir havaalanına ihtiyacımız var, işleyen otoyollara da ihtiyacımız var.
Mühendislerimizin icat edecekleri
elektro mobillere de yol açacak
düşünce gücüne ihtiyacımız var.
Dünyanın en tasarruflu arabaları
onlar. Sürecek yollar yoksa neye
yarar? Burada gerçekçilik devreye
giriyor işte...Bu da bende var.
Bunu da seçmen takdir edecektir,
bundan eminim.

ve mesleki eğitimleri olursa topluma uyum sağlamaları daha
çabuk oluyor. Bu şartlar sağlanmadığı taktirde büyük problemler
doğuyor. Bu sorunların çözümüne
katkı olması için büyük çaba sarfediyoruz. Bir iki örnek vereyim:
Yetişkinler için Almanca kursları,
Bedava Çocuk Yuvaları, iki dilli Avrupa okulları ve gençler için okul
ve iş dışı meslek eğitimi. Şehrimiz
aynı zamanda güzel bir örnek oluyor: ”Berlin’in Sana İhtiyacı Var!”
kampanyasıyla göçmen kökenli
gençlere çağrı yaparak, onları
önce bir eğitim sürecinden geçiriyor sonrasında resmi dairelerde ve
eyalet işletmelerinde istihdam edi-

Mocca-Sayın Başbakan bir kez
daha bu röportaj için teşekkür
ederiz. Mocca dergisi aracılığıyla
Berlin’li hemşehrilerinize iletmek
istediğiniz bir mesajınız olacak mı?
Wowereit- Berlin sizin de şehriniz, kendinizi burada evinizde
hissedin!

yoruz. Dahası ilçelerdeki uyum kurullarımız ve uyum sorumlularımız
uyum sürecini çok zor sosyal şartlar altında desteklemeye devam
ediyorlar.
Mocca-Yakında seçimler var.
Yeşiller Partisi’nin adayı Sayın
Bayan Künast. Bu zor bir seçim mi
olacak sizce? Şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Hureyre KAM
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DER KORAN
“O, und merkt es euch gut: Weder wurde der Koran herabgesandt damit
es auf Friedhöfen rezitiert werde, noch damit man daraus sein Horoskop lese.”
Mehmet Akif ERSOY

D

er Koran wurde mittels eines vertrauenswürdigen Boten
dem Propheten Mohammad als Gottes
Wort in einer klar verständlichen
menschlichen Sprache als eine Offenbarung herabgesandt, als ein
Wegweiser und Erretter für die
Menschen. Die Frage ist nur: wie
gut kennen wir seine Botschaft?
„Bewege deine Zunge nicht damit
(d.h. mit dem Koran, bzw. dem
Vortrag eines Korantextes), so
daß du dich damit übereilst! Es ist
unsere (und nicht deine) Aufgabe,
ihn zusammenzubringen und zu
rezitieren. Und erst wenn wir ihn
(dir vor)rezitiert haben, dann
folge seiner Rezitierung!„ 1

Der Koran: Der Prophet Mohammad empfing die Koranischen
Verse in arabisch, seiner Mutters-

prache. Es wurde zunächst mündlich weitergegeben und später
schriflich kodifiziert. Die schriftlich
festgehaltene und gebundene
Form des Korans nennt man Mushaf. Es beginnt in dieser Form mit
der Sura al-Fatiha und endet mit
der Sura al-Nas. Es beinhaltet insgesamt 114 Suren und 6236
Verse.
Die Sure al-Fatiha ist die erste
Sure, die komplett herabgesandt
wurde. Die letzte als ganzes offenbarte Sure ist die Sure al-Nasr.
Von den insgesamt 114 Suren
wurden 93 in Mekka und 21 in Medina geoffenbart. Die Anzahl der
Verse insgesamt ist nach Nafia:
6217, nach Shayba: 6214, nach
den Kufaer Gelehrten: 6236, nach
den Kairoern: 6219, nach den Gelehrten von Damaskus: 6226 und
nach Zamahshari: 6666.
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Die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der Zahl der
Verse rührt nicht etwa von einem
Fehlen, oder einem Kennen und
Nichtkennen bestimmter Verse
her. Sie beruht vielmehr auf verschiedenen Methoden oder Prinzipien die Verse zu zählen. Während
mancher Gelehrte einen langen
Vers immer noch als einen Vers
auffasste, zählten andere es,
aufgrund der Pausen innerhalb
des Satzes, als zwei Verse. Jenach
dem wo die Verse offenbart wurden, wurden sie entweder als
“Mekki” (in der Stadt Mekka geoffenbart), oder als “Madani” (in
Madina geoffenbart) bezeichnet.
Der ganze Koran wurde in 23 Jahren Stückweise geoffenbart.
Der erste geoffenbarte Vers
ist dies: „Trag vor im Namen deines Herren, der erschaffen hat,
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den Menschen aus einem Embryo
erschaffen hat! Dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der den
Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat (oder der durch das
Schreibrohr gelehrt hat, den
Menschen gelehrt hat, was er
zuvor nicht wußte.”2
Der letzte geoffenbarte
Vers ist dies: „Verboten ist euch
(der Genuß von) Fleisch von verendeten Tieren, Blut, Schweinefleisch und (von) Fleisch (wie das),
worüber (beim Schlachten) ein
anderes Wesen als Gott angerufen
worden ist, und was erstickt, (zu
Tod) geschlagen, (zu Tod) gestürzt
oder (von einem anderen Tier zu
Tod) gestoßen ist, und was ein wildes Tier (an)gefressen hat – es sei
denn, ihr schächtet es (indem ihr
es nachträglich ausbluten laßt) -,
und was auf einem (heidnischen)
Opferstein geschlagen worden ist,
und (ferner ist euch verboten) mit
Pfeilen zu losen.„3
Der Koran ist arabisch: „Wir
haben sie (d.h. die Schrift) als
einen arabischen Koran hinabgesandt. Vielleicht würdet ihr verständig sein.„4
Wie wir den Koran lesen
sollen, wird uns wieder im
Koran beschrieben: „Wenn du
nun den Koran vorträgst, dann
such (zuvor) bei Gott Zuflucht vor
dem gesteinigten (oder:verfluchten) Satan!”5
Die Verschriftlichung
des Koran:
Die Koranverse wurden von
den persönlichen Sekretären des
Propheten auf verschiedensten
Utensilien niedergeschrieben, wie
z.B. auf Papyrus, Leder, Steine
oder Schulterknochen der Kamele.
Die Berühmtesten sind: Abu Bakr,
Omar b. Hattab, Osman b. Affan,
Ali b. Ebi Talib, Zubayr b. Avvam,
Ubayy b. Ka’b, Zayd b. Sabit, Mohammad b. Maslama, Eban b.
Sa’d und Abdallah b. Sa’d.
Der Prophet ordnete, nachdem
er einen neuen Vers empfangen
hatte, seinen begleitenden,dafür
berufenen Schreibern an, diese
niederzuschreiben und gab auch
die Reihenfolge an, in der der
neue Verse stehen sollte. Jedes
Jahr im Monat Ramadan rezitierte
der Prophet den ganzen Koran,
wie er es bis Dato empfangen
hatte vor dem Erzengel Gabriel.

Da die arabische Wissenskultur zu
jenen Zeiten eine mündliche Kultur war, also das Wissen immer
mündlich wiedergegeben wurde,
wurden die Verse von vielen Gläubigen auswendig gelernt.
Die Bindung des Koran
zu einem Buch:
Da die Offenbarung bis zum
Tod des Propheten nicht abgechlossen war, konnten die einzelnen
Verse noch nicht zusammengebunden werden, die bereits auf
verschiedenen Utensilien schriftlich festgehalten wurden. (Buharî
Tecrid-i Sarih, XI, 228)
Dass aber eine Großzahl der
Menschen, die den Koran auswendig kannten, während einer
Schlacht starben, stürzte Omar in

ängstliches Bedenken, dass der
Koran verloren gehen könne und
er teilte seine Bedenken Abu Bakr
mit. So wurde unter Anleitung
Zayd b. Sabits ein Kommitee zur
Sammlung und Bindung der einzelnen Koranverse gegründet, worunter sich auch Abdallah b.
Zubayr, Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdarrahman b. Haris b. Hisham befanden. Dabei wurde, nach Befehl
des Kalifen Abu Bakr, der mekkanische Dialekt als Standart gesetzt. 6
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Zayd b. Sâbit ließ ausrufen,
dass jeder, der ein schritliches
Exemplar eines Koranverses bei
sich habe, es bei seinem Kommitee einzureichen habe. Dabei
musste jeder mindestens zwei
Zeugen angeben können, die bestätigen mussten, dass die eingereichten
Schriftstücke
auch
tatsächlich vom Propheten abgesegnete Schriftstücke waren. Dies
geschah und das Buch wurde dem
Kalifen übergeben. Man suchte
nach einem passenden Namen für
das Buch. Abdallah b. Mas’ud
sagte, er habe gehört, dass die
Äthiopier auch ein Buch hätten,
welches sie “Mushaf” nannten.
Der Vorschlag wurde angenommen und das Buch, in welchem
die Koranverse zum ersten Mal
gesammelt wurden, wurde also
Mushaf genannt. 7
Der Mushaf wurde nach dem
Tode Abu Bakrs an Omar und nach
ihm an seine Tochter Hafsa weitergegeben.
Die Vervielfältigung des
Mushaf zu Zeiten Uthmans:
Die Grenzen des islamischen
Reiches erweiterten sich rasant,
so dass sie zu Zeiten des dritten
Kalifen Uthman weit über die arabischen Territorien hinausreichten.
Dadurch ergaben sich neue Probleme. Jeder Korangelehrte hatte
seinen eigenen Dialekt und seine
eigene Lesart, welches zu Auseinandersetzungen der Muslime untereinander führte.
Nachdem diese Probleme dem
Kalifen berichtet wurden, befahl
Uthman erneut die Gründung
eines Kommitees unter der Leitung Zayd b. Sabits, welcher beauftragt war, sich den Mushaf von
Hafsa auszuleihen und es zu vervielfältigen. In dem Kommitee befanden sich: Abdallah b. Zubayr,
Said b. As und Abdarrahman
b.Haris. Uthman befahl sieben Kopien vom Mushaf anzufertigen.
Die Exemplare wurden in jeweils
eine Region gesandt. Es wurde
ferner befohlen, um jede weitere
Auseinandersetzung zu vermeiden, alle anderen Exemplare zu
vernichten.8
Die Arbeit wurde in fünf Jahren
beendet. Ein Exemplar blieb in
Medina. Die restlichen gingen
nach Kufa, Basra, Damaskus,
Mekka, Jemen und Bahrayn. Das
Original wurde nach Beendigung
der Arbeit an Hafsa zurückgegeben. Die Exemplare, die wir heute

Focus
lesen, sind demnach eins zu eins Kopien
des original Mushafs bei Hafsa. 9 Eines
dieser Originalexemplare befindet sich
heute im Topkapi Museum in Istanbul und
ein weiteres in Tashkent. Es gibt erwiesenermaßen keinerlei Abweichungen zwischen einem beliebigen Koranexemplar und
jenem historischen in Tashkent. 10
Die Entwicklung der diakritischen
Zeichen:
Die Exemplare, welche zu Zeiten Uthmans vervielfältigt wurden, besaßen
keine diakritischen Zeichen, wie Punkte
und Striche über und unter den Buchstaben zur besseren Lesbarkeit.
Da sich die Grenzen jedoch rasant erweiterten und immer mehr nicht Araber
zum Islam konvertierten, ergaben sich
Probleme beim Lesen der Schriftzeichen.
Also musste die Schrift optimiert werden.
Abu’l-Aswad al-Duali (69/688) wurde
beauftragt die Schriftzeichen weiter zu
entwickeln. Er kennzeichnete die Lesung
der Buchstaben, indem er sie mit einem
Punkt in einer anderen Farbe über, unter
oder neben dem Buchstaben versah. Das
reichte aber noch nicht aus und der Schüler al-Dualis Nasr b. Asım (89/708) wurde
mit der Fortsetzung der Arbeit betraut.
Dieser versah zudem die einzelnen
Buchstaben an sich mit Punkten. Obwohl
sich viele Gelehrte zuerst gegen diese Erweiterung empörten, erkannten sie es
später doch an.
Massenpublikation
Bis zum Ende des 4.Jh. wurde der
Koran in kufischer handschrift geschrieben. Dieses änderte sich im 5.Jh., wo nun
vorwiegend Nash verwendet wurde, die
alle diakritischen Zeichen enthält. Als der
Druck des Koran in Auftrag gegeben werden sollte, wurde der berühmte Kalligraph
Halid b. Ebi’l-Heyyac’ mit der Festsetzung
des passenden Schriftzuges betraut. Der
Koran wurde seitens der Muslime zum
ersten Mal im Jahre 1787 in St. Petersburg von Mevlay Osman gedruckt.
Bezüglich der diakritischen Zeichen
wurden viele Bücher geschrieben. Das
Buch von Al-Dani (444/1053) “Al-Muhkem fi Nakti’l-Mesahif” ist eines der berühmtesten.1
.................
el-Kıyâme, 75/1618
el-Alâk, 96/1-5
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
Celâleddin es-Süyûtî, el-İtkân f F Ulûmi’l-Kur’ân, terc.
Sakıp Yıldız, H.Avni Çelik, İstanbul 1987, I, 124
8
Muhammed Hamidullah, a.g.e., II, s.763
9
Buhari, Sahih: 6/99; Müslim, Sahih: 1/560-562; El-İtkan:
1/59-60; Mebahis: 124-129
1
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YAVUZ
HOMEDESIGN
& BAUELEMENTE
aBeratung
aPlanung

aVerkauf
aMontage

aMassivholztreppen
aFenster, Türen
aZaunanlagen
aGaragentore
Askanierring 155- 156
13585 Berlin- Spandau

1
2
3

İlahiyatçılar Derneği
42

Tel.: 030 / 37 58 17 11-12
Fax: 030 / 37 58 17 14

e-Mail: info@fensterberlin.de
www.fensterberlin.de
13/2011

1

10/2010

Toplum

50 Yıl Sonra Uyumsuzluk
ve Psikolojik Nedenleri

A

radan geçen 50 yıla
rağmen biz göçmenler sürekli uyumsuzlukla suçlanıyoruz.
Her yerde az veya
çok dışlanma ve ayırımcılık söz konusu.
Bu olayın psikolojik sonuçlarını hiç
düşündük mü? İşte biz bu konuyu
biraz araştırdık. İlginç sonuçlar
elde ettik. Bunları sizinle de paylaşmak istedik.
Beklentilerimiz ve önyargılarımız karşımızdaki insanlara karşı
olan davranışlarımızı ciddi bir şekilde etkiliyor. Hem de biz hiç farkında olmadan.
Karşımızdaki insana olan davranışımız, ondan beklediğimiz gibi
davranmasına neden olabiliyor.
Yani o insan hakkındaki fikrimiz

Kendi kendini doğrulayan
kehanet
Paul Watzlawick’e göre, her
davranış bir mesaj fonksiyonu taşır.
Karşımızdaki insana
davranışımızla, onun hakkında ne düşündüğümüzü, onu sevip sevmediğimizi
belli edebiliriz. Bu „KENDİNİ DOĞRULAYAN KEHANET“ adlı bir çok
araştırmada ispat edilmiştir. Bunlardan biri 1968 yılında Rosenthal
ve arkadaşlarının yaptığı deneydir
ve psikolojide çok önemli bir yeri
vardır.
Şöyle ki: ABD’de araştırmacılar
bir ilkokula gelip, öğretmenlere,
öğrencileriyle IQ testi yapmak istediklerini söylerler. Testten sonra da
öğretmenlere, hangi öğrencilerin
bu testte yüksek puan aldığını ve
bu sonuç doğrultusunda ileride

olma ihtimaliniz daha yüksektir. Ya
da bir hastalıkta, eğer bu hastalığı
yeneceğinizi düşünürseniz, iyileşme ihtimaliniz daha yüksektir.
Her alanda bu deneyi yapmak benzer sonuçları ortaya koymaktadır.
Şimdi tekrar uyumsuzluk
konusuna geri dönelim:
„Bu göçmenler uyumsuzdur“
önyargısına mahkum olduklarını
bilen göçmenler, uyum konusunda
fazla çaba sarfetme ihtiyacını duymazlar. Dolayısıyla buradaki uyumsuzluğa neden olanlar göçmenler
değil, onlar hakkında bu önyargıyı
taşıyanlardır. Sürekli negatif önyargılarla suçlananlar, bu olaya negatif cevap vereceklerdir. Psikolojik
araştırmalar bunu göstermektedir.
Bunun tersini düşünelim: “Göç-

Uyumun olumlu sonuçlar vermesi için sadece göçmenlere yüklenmek
doğru sonuçlar vermeyecektir. Karşı tarafın da bu konuya olumlu yaklaşması ve olumlu tedbirler alması gerekmektedir.
çoğu zaman kendini doğruluyor.
Psikolojide buna „KENDİNİ DOĞRULAYAN KEHANET“ deniliyor.
Bunu şu şekilde gözümüzün önünde canlandırabiliriz:
Birisine karşı ön yargıya sahip
olduğumuzu farz edelim: „X bey
kendini beğenmiş biri“ diyelim.
Buna göre o insana karşı farketmeden, otomatikman daha mesafeli
ve soğuk davranırız. Onu sokakta
görmezlikten gelebiliriz. Karşımızdaki insan da bizim bu davranışımıza aynı şekilde karşılık verebilir.
O da bizi görmezlikten gelebilir.
Selam
vermeden
yanımızdan
geçip gidebilir.
Burada yapılan hata şudur: Biz
karşımızdaki insanın davranışının
kendinden kaynaklandığını sanırız.
“Kendini beğenmiş bir insan olduğunu zaten biliyordum, bunu bir
kez daha anlamış oldum“ diye düşünürüz. O insanın davranışının
bizim ona olan tavrımızdan kaynaklanmış olabileceğini düşünmeyiz bile.

büyük başarılar gösterebileceğini
söylerler. Yıl sonunda bu “sözde
zeki öğrenciler“ asıl zeki öğrencilere oranla gerçekten de daha başarılı olurlar. Bunun sebebi şudur:
Öğretmenler farkında olmadan IQ
testinde yüksek puan aldıklarını
zannettikleri sözde zeki öğrencilere
gerçekten zeki olan diğer öğrencilerden çok farklı davranmışlardır.
Asıl zeki olan öğrencilere ise
fazla ilgi göstermemişler destek olmamışlardır. „Bu kendini doğrulayan kehanet“ adlı efekt kendi
hayatımız ve diğer insanlarla olan
ilişkilerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Senelerdir yapılan
çeşitli deneylerde beklentilerimizin,
düşüncelerimiz ve önyargılarımızın
kendi hayatımız ve diğer insanlarla
olan ilişkilerimiz üzerindeki inanılmaz etkisi ispat edilmiştir.
Yine bir örnek daha verecek
olursak, bir işe atılırken, o işi başaracağınızı düşünürseniz o işte, baştan beri başarılı olamayacaklarını
düşünen insanlara göre, başarılı
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menler, bütün zor şartlara rağmen uyum konusunda gerekli
çabayı sarfetmektedirler, tam
olmasa bile büyük ölçüde başarılı olmuşlardır” sözüne muhatap
olsalar, uyum konusunda daha çok
çaba sarfedecekler ve bunu seve
seve yapacaklardır. Alınan sonuç da
o oranda olumlu olacaktır.
O yüzden her ağzını açıp konuşmak isteyenler bu bilimsel prensiplere dikkat etmelidirler. Göçmenleri
uyumsuzlukla suçlamayı adet haline getirenler ve bunun üzerinden
politika yürütenler daha çok dikkatli olmak zorundadırlar. Uyumun
olumlu sonuçlar vermesi için sadece göçmenlere yüklenmek doğru
sonuçlar vermeyecektir. Karşı tarafın da bu konuya olumlu yaklaşması ve olumlu tedbirler alması
gerekmektedir.

Gülay ÖZCAN
Dusseldorf Uni. Psikoloji öğrencisi

Geselschaft

Psychologische Gründe
der Integrationsdefizite nach 50 Jahren

T

rotz vergangener 50 Jahre werden wir
Migranten weiterhin mit fehlendem Integrationswillen beschuldigt. Immer
wieder sind wir in diesem Zusammenhang von Ausgrenzung und Diskriminierung betroffen. Wir möchten in diesem
Beitrag kurz auf die psychologischen
Folgen dieser Entwicklung eingehen.
Unsere Erwartungen und Vorurteile beeinflussen
nämlich unbemerkt unser Verhalten zu anderen Menschen. Unser Verhalten jemandem gegenüber bewirkt daher oftmals auch ein erwartetes Verhalten
uns gegenüber.
Nehmen wir an, wir haben gegen Herrn X ein Vorurteil, indem wir ihn als arrogant einschätzen. Entsprechend werden wir auch unser Verhalten ihm
gegenüber distanzierter gestalten. So kann es sein,
dass wir ihn bei einer Begegnung ignorieren, worauf
er auf die gleiche weise reagiert und uns ignoriert.
Daraus kann für uns dann seine Arroganz und somit
die Bestätigung unserer Annahme abgeleitet wer-

Die Bedeutung dieses Effektes wird im alltäglichen Leben oftmals verkannt. Wissenschaftlich wird
jedoch seit Jahren dieser Effekt immer wieder bestätigt. Die Rolle unserer Erwartungen, Erfahrungen und
Annahmen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen ist daher von größter Wichtigkeit und darf
nicht unterschätzt werden. Ein weiteres Beispiel für
diese Bedeutung ist die Einstellung vor Herausforderungen. Optimistische Überzeugungen zur Bewältigung einer Herausforderung führen oft zu
erfolgreicheren Ergebnissen als der Glaube, dieses
Hindernis nicht bewältigen zu können. Auch bei
Krankheiten spielt die Einstellung eine wichtige Rolle.
Der Glaube an einen Sieg über die Krankheit bewirkt
tatsächlich eine höhere Genesungswahrscheinlichkeit.
Kommen wir aber zurück zu den Integrationsproblemen.
Sicherlich werden sich Migranten, die dem Vorurteil, sich nicht integrieren zu wollen, ausgesetzt
sind, weniger um Integration bemühen. Folglich sind

Sicherlich werden sich Migranten, die dem Vorurteil, sich nicht integrieren zu wollen, ausgesetzt sind, weniger um Integration bemühen.
Folglich sind für die Probleme der Integration nicht nur die Migranten
sondern ebenso die Träger der Vorurteile verantwortlich
den. Der Fehler liegt dabei in der Überzeugung, dass
sein Verhalten in ihm selbst begründet ist. Vielmehr
übersehen wir, dass wir es sind, die den Ursprung
seines Verhaltens darstellen.
Sich selbst bestätigende Prophezeiungen:
Laut Paul Watzlawick enthalten Handlungen
immer Botschaften. So teilen wir beispielsweise in
unseren Handlungen unserem Gegenüber mit, ob wir
ihn mögen oder nicht. Eine für die Psychologie bedeutende Studie aus dem Jahr 1968 an einer Grundschule hat diese Theorie bestätigt. Eine Gruppe von
Wissenschaftlern hat an dieser Schule mit den Schülern IQ Tests durchgeführt und den Lehrkräften nach
dem Test mitgeteilt, welche Schüler erfolgreich
waren und dass man von diesen Schülern in Zukunft
hohe Leistungen erwarten kann. Allerdings handelte
es sich keinesfalls um die erfolgreichen Probanten
des Tests. Diese angeblich intelligenten Schüler wiesen aber am Jahresende tatsächlich bemerkenswerte
Erfolge auf. Der Grund dafür war die besondere Behandlung dieser Schüler durch die Lehrer. Unbewusst
hatten sich die Lehrer um besagte Schüler viel intensiver und geduldiger gekümmert. Zudem wurden
sie von ihnen im Gegensatz zu den übrigen Schülern
stets gefördert und motiviert.
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für die Probleme der Integration nicht nur die Migranten sondern ebenso die Träger der Vorurteile verantwortlich. Menschen die ständig mit negativen
Vorurteilen konfrontiert sind, werden entsprechend
negativ reagieren.
Eine weitaus positivere Sichtweise wäre das Gegenteil.
„Die Migranten sind trotz aller Schwierigkeiten
sehr darum bemüht, die Integration voranzutreiben.
Im Großen und Ganzen sind sie sehr erfolgreich.“ So
könnte eine Stellungnahme aussehen, die die Migranten in ihrem Integrationsstreben stärkt und letztlich bessere Ergebnisse hervorruft.
Daher sollten sich besonders Personen die sich
den Vorwurf der Integrationsunwilligkeit zur Gewohnheit gemacht haben, dieser wissenschaftlichen
Kenntnisse bewusst machen. Sie sind daher mindestens so sehr wie die Migranten selbst in der Verantwortung durch ihre positive Einstellung ihren Beitrag
für eine bessere Integration zu leisten.

Gülay ÖZCAN
Düsseldorf Uni. Psychologiestudentin
Übersetzer: Önder COŞTAN

13/2011

Ne Yapmalı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ KUR’AN KURSU
ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ ALDILAR
İslâm’da din adamı yoktur, dininin
adamı vardır. Şekilcilik takva
değildir. Amelin fetvaya göre, takvaya göre diye bir ayırımı da
olmaz, böyle bir anlayış yanlıştır

„

T

ürk Eğitim Derneği öğrencileri yapılan
bir törenle öğretmenlerinin elinden karnelerini aldılar.
Kurs öğretmenlerinden Rüştü Kam
törende velilere hitaben yaptığı konuşmada; „Kur’an’ı Arapça olarak okumak
elbette önemlidir. Ben müslümanım diyen herkes
mutlaka inandığı kitabı Arapça olarak okumalıdır.
Kendisine inandığımız zaman, ancak iman sahibi
olabileceğimiz bir Kitab’ı okuyamamak hoş bir şey
değildir. Beş vakit namazını kılan bir müslümanın;
baş örtüsü takan bir bayanın ben Kur’an’ı okumayı
bilmiyorum demesi kadar abes birşey olamaz.
Sadece yüzünden Arapça olarak okumak yeterli
midir derseniz? Elbette ki hayır deriz. O’nu anlamak
da gerekir. O’nun hayatımıza yön vermesini istiyorsak, O’nun ne dediğini mutlaka anlamamız gerekir. O
bizim el kitabımız olmalıdır. Baş ucu kitabımız
olmalıdır. Otobüste, trende, uçakta hep elimiz de O
olmalıdır. O bize ışık olacaktır, yolumuzu aydınlatacaktır.“ dedi.
Kam konuşmasını, Hikmet Zeyveli’ye atıf yaparak
şöyle sürdürdü: „Bazıları Kur’an’ı insanlara korku
kitabı olarak takdim ederler. Oysa, Kur’an korku
kitabı değildir. Kur’an öncelikli olarak adalet ilkesini
hayata geçirmeyi önerir. Kur’an önce suçluyu değil
suçu mahkum eder. Kur’an kötüye değil kötülüğe
tavır koyar. Önce temelin atılması, binanın yapılması
gerekir. Çatı daha sonra çatılır.
Kur’an fıtrat dinini tavsiye eder: Kur’an dininin
kırmızı çizgileri vardır. Kur’an dininde aracı olmaz.
Dinde karizmatik şahsiyetler yoktur. Mesela; abi
olmaz, efendi olmaz, seyyit olmaz, şeyh olmaz. Allah
Peygamber2ine der ki; “ Sen aradan çık, ben kuluma
şah damarından daha yakınım(2/186). İslâm’da
din adamı da yoktur, dininin adamı vardır.
Şekilcilik takva değildir. Amelin fetvaya göre,
takvaya göre diye bir ayırımı olmaz, böyle bir
anlayış yanlıştır. Bu gibi anlayışlar Kur’an’ın fıtrat
dinine zarar verirler. Bu gibi anlayışlar belirli mihraklar tarafından
pompalanır. Müslüman uyanık
olmak zorundadır. İşte bu ve
bunun gibi konuları anlamak için
Kur’an’ı anlama zorunluluğumuz
vardır.“

Yunus İNCİ
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Ne Yapmalı

MÜSLÜMANLAR ALMANYA’DA NİÇİN
VAKIF KURMUYORLAR?

İ

slâm hukuçuları bir
terim olarak vakfı şöyle
tanımlamışlardır:
„Menfaati Allah’ın kullarına ait olmak üzere bir
malı, bir parayı, Allah’ın
mülkü hükmünde bırakarak, kullanmaktan ebedi olarak vazgeçmektir.“ Bu tanıma göre, bir malın
satılmamak şartı ile hayır işlerine
bırakılmasına vakıf denir.
Vakıf, kurum haline gelmiş, bir
yardım anlayışını ifade eder. İslam’a göre her şey fani olup sadece Allah bakidir. Mutlak hakim
O’dur. Mülk aslında O’nundur. Tüm
mal, mülk, servet insanlara geçici
bir süre için emanet edilmiştir.
Yani, can da mal da Allah’ın geçici
bir süre için verdiği birer emanettir. İkisi de bir süre sonra Allah tarafından geri alınacaktır.
İslam sevgi dinidir. Önce yara-

bilimsel çalışmalar yapacak enstitüler kurulabilir.
Vakıf çalışması, Peygamber
Efendimiz zamanında başlamış

Bugün bile Osmanlı vakıf sistemi,
tüm dünyanın hayranlıkla incelemeye devam ettiği çok önemli bir
kurum olmaya devam etmektedir.
Vakıflar konusunda günümüz
müslümanları oldukça duyarsız
davranmaktadırlar. Hele hele Avrupa’da vakıf niteliğinde hayır kurumları yok denecek kadar azdır.
Eğer kimliğimizi korumak ve gelecek nesillere sahip çıkmak istiyorsak, öncelikle bu vakıf anlayışını kavramak ve bulunduğumuz
şehirlerde yaygınlaştırmak zorundayız. Bu cümleden olarak belki ilk
kez bir kütüphanenin Berlin’de
açılışına şahit olduk. Değerli eğitimci Rüştü Kam öncülüğünde
açılan „Hikmet Kütüphanesi“
vakıf anlayışına uygun ilk eğitim
kurumu olsa gerektir. Bu kurumun
desteklenmesi gerekir. Sayılarının
artırılması ve diğer şehirlerde de

Vakıf aracılığıyla bazı temel müesseseler desteklenebilir, borç alıp verme
gibi unutulmuş bir müessese “Karzulhasen” canlandırılabilir. Düşkün ve yetimlerin ihtiyaç duydukları müesseseler kurulabilir, desteklenebilir.
tanı sevmek, sonra da tüm yaratılmışları sevmek; Allah’ın istediği
sevgi böyle oluşur. Sevmek fedakarlığı gerektirir. Sevdiğimiz şeylerden ihtiyaç sahiplerinin lehine
yapacağımız fedakarlığı da Allah
istemektedir. İşte vakıf kurmak,
bu yüce inanç ve yüce duygudan
doğmuş çok önemli bir ibadettir.
Bir hadiste bu konu şu şekilde
ifade edilmiştir:“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır.”
Malın en hayırlısı da Allah yolunda
harcanan maldır.
Vakıf aracılığıyla bazı temel
müesseseler desteklenebilir, borç
alıp verme gibi unutulmuş bir müessese “Karzı-hasen” canlandırılabilir. Düşkün ve yetimlerin ihtiyaç duydukları müesseseler kurulabilir, desteklenebilir. Gayrimüslimleri İslâm’a ısındırma amacına
yönelik olarak yapılacak çalışmalar desteklenebilir, aynı amaçla
dergi, gazete, radyo gibi kurumlar
kurulabilir. Eğitim amaçlı kurumlar
kurulabilir. İbadet yerleri inşa edilebilir, ilim adamları yetiştirilebilir,

olan bir çalışmadır. Daha sonra
vakıf çalışması İslam medeniyetinin en önemli kuruluşlarından biri
haline gelmiştir.
Ebu Talha’nın, „Beyraha“ adındaki çok sevdiği hurma bahçesini
yakın akrabalarına tahsis etmesi ,
Hz. Ömer’in Hayber ganimetinden
payına düşen araziyi, Allah yolunda cihad edenlere vakfetmesi,
Hz. Ali’nin bir arazisini ve Hz. Osman’ın Rüme kuyusunu vakfetmeleri, vakfın ilk uygulamalarıdır.
Daha sonraki dönemlerde hayvanları koruma vakıfları da kurulmuştur. Bu cümleden olarak
camiler, mescitler, namazgahlar,
mektepler, medreseler, kütüphaneler, tekkeler, zaviyeler, darülacezeler, imaretler, kervansaraylar,
hanlar, hamamlar, hastaneler,
çeşme ve sebiller, yollar, köprüler,
su yolları, deniz fenerleri, kale ve
istihkamlar, insanlara faydalı olacak her türlü vakıf müesseseleri
kurulmuştur.
Anadolu’nun İslamlaşmasında
vakıfların büyük rolü olmuştur.
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benzerlerinin açılması gerekir.
Evet, para, altın, gümüş, ev,
arsa ve dükkan gibi taşınır ve taşınmaz mallara sahip olanlar, bunların bir kısmını veya duruma göre
tamamını bu vakıf kurumuna bağışlayabilirler. Daha doğrusu bağışlamalıdırlar.
Bırakılan miras, varisler arasında kavga konusu olacağına,
ahirette kurtuluşumuza vesile olacak şekilde değerlendirilmesi daha
akıllıca bir iş olacaktır. Çünkü
Yüce allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: „ Sevdiğiniz şeylerden
(Allah yolunda) harcamadıkca „iyi“
ye eremezsiniz.“ Al-i İmran: 92.
Vakıf kurarak gelecek nesillere hayırlı bir miras bırakmak, müslümanları cennete götüren en doğru
bir yoldur. Selam ve dua ile..

Fikri EMANET

Ne Yapmalı

MOCCA DERGİSİ HEM DERT DİNLEDİ,
HEM DE HEDİYE DAĞITTI/ŞİLT VERDİ
En çok ağırımıza giden cümle şudur. „Vardır onun
bir çıkarı, bir menfaatı olmasa bu kadar koşturur
mu...“Bu dedikoduları duyduktan sonra elimizin
ayağımızın bağı çözülüyor. Biz onları Allah’a havale
ediyoruz.
Başkanları dinledikten sonra Mocca Dergisi
olarka tavsiyelerimiz olacak:
Ön yargıları kırmak lazım. Hizmete talip olmak
isteyen genç arkadaşlarımızın
şevkini artırmak
lazım. Hizmet vermiş başkanlarımızı onore etmek
lazım. Cemiyetlerimizde güzel ve sıcak bir hava yaratmak lazım. Birlik ve beraberlik havası estirmek
lazım. Ve bunları Almanya’da varlığını sürdüren
bütün sivil toplum örgütlerinde yapmak lazım. En
önemlisi ön yargılarla, dedikodularla hareket etmemek lazım. Çalışan insanlara saygılı olmak lazım, onlara değer vermek lazım. Fahri çalışan insanların ise
ellerini öpmek lazım…

Mocca dergisi, uzun yıllar Lübecke cemiyetlerinde görev yapan başkanlara
üstün hizmet şilti verdi. Mocca Dergisi böylece bir ilke daha imza attı.

Y

öneticilik konusunda bir eğitim almayan
fedakar başkanlar, dertliydiler. İnsanlarımızın isteklerini karşılamakta oldukça zorlanan başkanlar, hoşgörü ve
saygı konusunda hiç de hak etmedikleri
halde, hakaretlere ve uygun olmayan
dedikodulara maruz kaldıklarından yakındılar.
Başkanlar dertli
Hele, hele değişik dini kuruluşlarda hizmet yapan
başkanlar, hepten dertliydiler. İçlerinde depresyona
girenler bile varmış.
Zaman zaman benzin parasını bile ceplerinden
ödeyen dernek başkanları, yaptıkları hizmetlerin takdir edilmemesinden muzdaripler: „Küçücük de olsa
bir teşekkürü esirgiyor insanlar bizden. Oysa biz
halkımızın çocuklarının dini konulardaki eksikliklerini
gidermek için çalışıyoruz. Bazen kendi çocuklarımızı
ihmal ederek bu çalışmaları yapıyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek insanımızın bir araya gelmelerine
vesile oluyoruz. Kur’an okumasını bilmeyen erkeklere ve kadınlara Kur’an eğitimi veriyoruz. Sonunda
bir de bakıyoruz ki, teşekkür beklerken değişik iftiralarla karşılaşıyoruz. İşte bu şekildeki iftiralar kahrediyor bizleri.“
Ve devam ediyorlar başkanlar dertlerini anlatmaya:“Bu memlekette işci olarak çalışıyoruz, bizim
de özel işlerimiz var. İstirahata ihtiyacımız var. Bizim
de ailemiz var. Buna rağmen, madem böyle kutsal
bir görev verdiler bize diye, gecemizi gündüzümüze
katıyoruz.
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Biz Mocca dergisi olarak bir ilke imza attık.
Başkanlarımızı onore etmeye çalıştık. Hizmetlerini
takdir ettik. Üç din görevlisi ve dokuz cemiyet
başkanına hediyeler takdim ettik.
Hem vatandaşlarımız hem de başkanlarımız
memnun oldular…Biz Mocca Dergisi olarak onlara
bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Bahattin OMURCAN
13/2011

Bamteli

Deccal, mehdi ve
Hz. İsa’nın ineceği inancı zokadır
Türk Eğitim Derneği ve Berlin İlahiyatçılar Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri eğitim kampı oldukça verimli geçti

Eğitim kampına konuşmacı
olarak Üstad Hikmet
Zeyveli davet edildi.
Üç oturum yapıldı:
1-Kur’an ve Sünnet İlişkisi
2-Kur’an’ın Evrenselliği ve
Tarihselliği
3-Kur’an’la Öngörülen
Dinin Temel Esasları
ve Bu Esaslardan Sapmalar

H
„

ikmet Zeyveli bu üç sunumunda özet
olarak şu mesajları verdi:
Kur’an Sünnet ilişkisinde Kur’an’dan
ziyade sünnetten bahsetmek daha doğru
olacaktır.
İslâm’da Kur’an ve Sünnet ilişkisi diye
bir ilişkiden bahsedilemez. Allah’ın Sünneti vardır,
geçmiş ümmetlerin sünneti vardır.
Sünnet Kur’an düsturlarının Peygamber uygulamasıdır. Kur’an’ın hayata geçirilişidir. Sünnet, Kur’an’ın
te’vilidir. Allah’ın koyduğu hükümler gelecek düşünülerek konulmuştur.
Peygamber’in koyduğu hükümler şartlara göre
Kur’an çerçevesinde konulmuştur. Bu hükümler geleceği kapsamaz.

Bu yasamada Kur’an dışılık olmaz, olamaz
Peygamber’in tebliğ görevi vardır, tefsir eder, yasama görevi vardır, hüküm koyar. Ancak yasama görevi içtihadîdir. Peygamber Rasüldür; vahiy alır.
İmamdır; bu vahiyleri tatbik eder, hayata geçirir. Bu
yasamada Kur’an dışılık olmaz, olamaz.
Yasamalarda gerekçe biliniyorsa bu gibi konularda
yeni tanımlar gerekir. Seferî namaz konusu, miras konusu gibi konular bu türdendir. Miras konusu aynıyla
bugün tatbik edilirse bu tatbikat adalet ilkesine ters
düşer. Bu kuralın değişmesi, aile yapısının değişmesiyle
alakalıdır. Miras konusunda Nisa suresini esas alanlar,
Bakara suresinin 180’inci ayetini yok sayarlar.
Gerekçe bilinmiyorsa o zaman aynen uymak gerekir. Namazların rekatları ve vakitleri böyledir, aynen
uyulması gerekir.
Peygamberimizi ancak Kur’anla yola çıkarsak
tanıyabiliriz
Sünnetle hadisi karıştırmamak gerekir. Hadis söz
demektir. Sünnet ise uygulamadır. Hadis kitapları siret
kitaplarıyla birlikte okunmalıdır. Ancak o zaman hadisin
doğruluğunu tespit edebiliriz. Peygamberimiz iki tercih
arasında kalırsa kolayını seçerdi.
Ebu Hanife akla daha çok önem verirdi
Ebu Hanife her hadisi kabul etmezdi. Seçiciydi. Akla
daha çok önem verirdi. Bundan dolayı hadisçiler Ebu
Hanife’ye kızarlar. Hatta vefat ettiği zaman “Bugüne
kadar Ebu Hanife gibi uğursuz biri gelmemiştir” diye
sevinmişlerdir.
Peygamber’e inisiyatif alanı bırakılmalıdır. Peygamber’in her sözü hadistir demek yanlıştır. Böyle bir anlayış Peygamber’e saygısızlık olur. Onu örnek almak
demek, O’nun mesajını doğru kavramak demektir. Uygulamaya saygılı olmak demek, şablon olarak ne varsa
almak demek değildir.

Hikmet ZEYVELİ
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Sağlıklı düşünmek lazımdır
Elimizde Kur’an vardır, o bize
yeter demek de doğru değildir.
Sağlıklı
düşünmek
lazımdır.
Kur’an doğrudan yazıya geçirilmiştir. Hadislerde böyle birşey yoktur.
Hadisleri derleyip kitap haline getirenler Arap olmayanlardır. Bundan dolayı gramer hataları oldukça
fazladır. Süfyan Sevrî bu konuda
şöyle der:” Bizim size naklettiğimiz anlayışımızdır. Hadisler aynen
aktarılmamıştır. “
Zaman değişiyorsa hükümler de değişir
İslâm teoriyi de pratiği de beraber getirmiştir. İnanç esasları
değişken değildir. Beşerî münasebetlerle ilgili meseleler değişebilir.
Zaman değişiyorsa hükümler de
değişir. Dinî hükümlerin bulunduğu yerde içtihada gerek yoktur.
Kur’an korku kitabı değildir
Kur’an öncelikli olarak adalet ilkesini hayata geçirmeyi önerir.
Kur’an önce suçluyu değil suçu
mahkum eder.
Kur’an kötüye
değil kötülüğe tavır koyar. Önce
temelin atılması, binanın yapılması
gerekir. Çatı daha sonra çatılır.
Kur’an fıtrat dinini bize tavsiye eder
Fıtrat dininin kırmızı çizgileri
vardır. Fıtrat dininde aracı olmaz.
Dinde karizmatik şahsiyetler yok-

tur. Mesela; abi olmaz, efendi
olmaz, seyyit olmaz, şeyh olmaz.
Allah peygamberine der ki; “ Sen
aradan çık, ben kuluma şah damarından daha yakınım(2/186).
İslâm’da din adamı da yoktur,
dininin adamı vardır. Şekilcilik
takva değildir. Amelin fetvaya
göre, takvaya göre diye bir ayırımı
olmaz, böyle bir anlayış yanlıştır.
Bu gibi anlayışlar fıtrat dinine
zarar verirler. Bu gibi anlayışlar
belirli mihraklar tarafından pompalanır. Müslüman uyanık olmak
zorundadır.
Yaratıcıyı bir olarak kabul
etmek gerekir
Bu anlayışla hareket ederek bir
tek ümmet olmaya çalışmak gerekir.
Peygamberin ilmi sınırlıdır,
kudreti sınırlıdır, yetkisi sınırlıdır,
şefaat edemez. Böyle bir yetkisi
de yoktur. Peygamberlerin görevi
ihtilafları kaldırmaktır. İhtilaflarda
rahmet olmaz, bu konuda var olduğu söylenen hadis uydurmadır,
peygamberin
misyonuna ters
düşer. İhtilaf çelişkiyi doğurur.
Hurafeler zokadır
Eşyada asıl olan ibahedir, helallıktır. Helalların neler olduğu da
Kur’an’da belirlenmiştir. Hurafeler zokadır. Deccal, Mehdi, Hz.
İsa’nın ineceği inancı bu zokalardandır. Bu din hurafesiz bir
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dindir. Kur’an insanı aklını kullanmaya davet eder. Akıl veri değildir,
verilen bilgileri değerlendiren bir
makanizmadır.
Yapılacaklar yapıldıktan sonra
karar verilmelidir. Yapılacakların
başında da aklı çalıştırmak vardır.
Aklını çalıştırmayanları Allah pislik
içinde bırakacaktır.
Akılla nakil çelişmez
Akıl ile nakil ilişkisi, göz ile ışık
ilişkisi gibidir. Bir yerde çelişki
varsa oradaki veriler yanlıştır. Mesela, din değiştiren öldürülmez,
Kur’an bunu onaylamaz. Hayatıyla, duruşuyla, idealleriyle dinini
hatırlatan kişi o dinin şehididir. Şehitlerin cesetlerinin çürümeyeceği
şeklindeki söylem de aynı şekilde
değerlendirilmelidir.
Sonuç:
İnsanların birbirine olan üstünlüğü erdemle olur(49/13). Kadın
erkeği bütünleyen bir diğer kutuptur. Allah malın zenginler arasında
dolaşmasını istemez. Bundan dolayı vermek takvadan önce gelir,
vermeden takva sahibi olunmaz.
İslâm
batıl ile
uzlaşmaz,
bu konudaki mücadelesi
süreklidir.

Ahmet YUMUŞAK

Stadt

Osnabrück ist eine Stadt, die sich ihrer Geschichte und ihren historischen Wurzeln bewusst ist. Das verdankt sie nicht zuletzt den
zahlreichen idyllischen Gassen, die durch den
Charme der historischen Gebäude und Cafés
teilweise Mediterran anmuten „
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Stadt

„Friedensstadt“
F
ragt man einen Berliner nach Osnabrück,
so wird man meistens ratlosen Blicken begegnen. Ja, schwerlich wird ihnen einer
aus dem Stehgreif sagen können, wo Osnabrück liegt. Ich muss gestehen, dass
auch ich bei der ersten Konfrontation mit

dieser Frage in Verlegenheit kam und mir unter Osnabrück nicht viel vorstellen konnte. Dabei kann ich
jetzt zumindest aus Erfahrung sagen, dass Osnabrück eine Stadt ist, die man gesehen haben muss.
Zumal sie nur vier Stunden von Berlin entfernt ist.
Diese vier Stunden lohnen sich allemal, wenn man
sein Wochenende außerhalb Berlins verbringen und
in einer kleinen, unkomplizierten und ebenso attraktiven Stadt entspannen will.
Die Redaktion von MOCCA empfing vor einigen
Monaten einen freundlichen Brief, in der wir seitens
Sibel Can eingeladen wurden, Osnabrück näher kennenzulernen. Auch, wenn ich als Hauptstädter etwas
verwundert reagierte, was es denn in einer kleinen
Stadt wie Osnabrück denn groß zu sehen geben
könnte, stieg meine Verwunderung um so mehr, als
ich während unseres Aufenthaltes in Osnabrück sah,
wie viel es hier doch zu entdecken und zu genießen
gibt.
Zuerst einiges faktische vorweg: Die Friedensstadt Osnabrück liegt am Ufer der Hase und ist mit
rund 300.000 Einwohnern die größte Stadt im Osnabrücker Land. Nach Hannover und Braunschweig ist
Osnabrück die drittgrößte Stadt Niedersachsens. Den
Titel „Friedensstadt“ trägt sie, weil 1648 in dem hiesigen Rathaus der westfälische Frieden geschlossen
wurde, was das Ende des dreißigjährigen Krieges in
besiegelte.
Die Stadt ist sich dieser besonderen Bedeutung
ihres Rathauses bewusst, weshalb hier eine ganz besondere Führung angeboten wird, die MOCCA hiermit
allen Besuchern ans Herz legen will. Das besondere
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an der Führung ist, dass sie nachts veranstaltet wird.
Die „Nachtwächterführung“, wie sie genannt wird,
versteht sich als ein historischer Rundgang durch die
Strassen, Türme und die unterirdischen Geheimgänge der Stadt. Während der Führung, welche in
dem wunderschönen Ausblick auf die gesamte Stadt
vom Turm des Rathauses aus gipfelt, spaziert der
Wanderer mit der Laterne in seiner Hand geradezu
in einer historischen Märchenwelt, von der der in altmodischer Tracht bekleidete Führer viel zu erzählen
weiß.
Ein weiteres Muss ist der Besuch im Erich-MariaRemarque-Friedenszentrum. Das Museum, welches
direkt gegenüber des Rathauses liegt, ist nicht nur
ein Museum, dass seinen Tribut an den in Osnabrück
gebürtigen Schriftsteller Erich Maria Remarque zollt,
sondern versteht sich auch als Zentrum für Remarque-Studien und verfügt über ein großes Archiv.
Unser Reiseprogramm schloss ferner die Besichtigung des Piesbergs ein, welches unweit der Stadt
liegt. Die Führung auf dem Piesberg gewährt dem
Besucher nicht nur Einblick in die Hintergründe des
Kohlebergwerks und der Mineralogie. Man hat auch
die Möglichkeit selber nach 300 Millionen Jahre alten
Fossilen zu suchen, die sich in dem Kohleschutt finden lassen.
Osnabrück ist eine Stadt, die sich ihrer Geschichte und ihren historischen Wurzeln bewusst ist.
Das verdankt sie nicht zuletzt den zahlreichen idyllischen Gassen, die durch den Charme der historischen Gebäude und Cafés teilweise Mediterran
anmuten. Osnabrück ist zwar eine Stadt, in der man
sich praktisch nicht verlaufen kann, da vom Zentrum
aus jedes Ziel in 20 Minuten zu erreichen ist, jedoch
reichen zwei Tage kaum aus, alle Facetten der Stadt
kennenzulernen. Denn zumindest das Schloss mit
dem angrenzenden Kampus der Universität, die
Kamp Promenade mit ihrer besonderen Architektur
und dem Traditionskaufhaus Lengermann + Trieschmann, bleiben in diesem Bericht nur erwähnt. Die
Erkundung dieser und weiterer Sehenswürdigkeiten,
bleiben dem Leser dieses Artikels überlassen.
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Şehir

OTUZ YIL SAVAŞLARINA SON VEREN
BARIŞ ŞEHRİ, OSNABRÜCK
Altına koyduğu imza ile, savaşa son veren bu şehrin tanıtılması için, yetkililer kolları sıvamışlar. İbadet aşkıyla yapıyorlar bu işi. Savaşların bir
türlü bitmediği 21. Yüzyıla 17. Yüzyıldan mesaj gönderiyorlar belki de...

B

ir Berlin’liye Osnabrück’ü soracak
olsanız muhtemelen size boş boş
bakacaktır. Pek muhtemel değildir
ki, birisi size hiç hazırlıksız Osnabrück’ün yerini söyleyebilsin. İtiraf
etmeliyim ki, bu soruyla ilk karşılaştığımda ben de Osnabrück hakkında çok
fazla bilgi sahibi olmadığımdan dolayı mahcubiyet duydum. Bunun yanısıra, en azından
şimdi tecrübelerime dayanarak söylebilirim ki,
Osnabrück görülmesi gereken bir şehir. Berlin’den dört saat uzaklıkta. Eğer hafta sonunuzu
Berlin‘in sıkıcı atmosferinden uzakta küçük,
sade, çekici, cennet gibi bir şehirde geçirmek
ve kafanızı dinlemek istiyorsanız, inanın bu tercihiniz dört saat yolculuğa değer.
“Küçük şehirlerin görülecek nesi olabilir?”
MOCCA yazıişleri bundan birkaç ay önce, bizi
Osnabrück’ü tanımaya davet eden, Sibel CAN
imzalı, oldukça nazik bir uslupla kaleme alınmış bir mektup almış. Mektup hakkında bize
bilgi verilince, bir büyükşehir çoçuğu olarak
“Küçük şehirlerin görülecek nesi olabilir?” diye
düşündüm. MOCCA yönetimi bu görevi bana ve
Murat Yıldız’a vermişti. Görevdir dedik ve ister
istemez Osnabrück yoluna koyulduk.
Ancak Osnabrück’e gidip görünce ve orayı
rehberler marifetiyle keşfedince bu görüşümüz
yerini hayranlığa bıraktı.
Osnabrück
Barış şehri Osnabrück, Hase Nehri kıyısında
kurulmuş. 300 bin nüfusuyla yörenin en büyük
şehri. Hannover ve Braunschweig’ten sonra
Aşağı Saksonya’nın 3. büyük şehri. Osnabrück
barış şehri: Çünkü, 1648 yılında Osnabrück belediye binasında „Westfalya Barış Antlaşması“ imzalanmış. Tarihe Westfalya barış
antlaşması diye geçen bu antlaşmadan sonra
Almanya’da Otuz Yıl Savaşları nihayete ermiş.

Foto: Murat YILDIZ
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Osnabrück misyonunun farkında
Osnabrück, belediye binasında yapılan bu
antlaşmadan dolayı üstlendiği olağanüstü görevin farkında. Bundan dolayı altına koyduğu
imza ile, savaşa son veren bu şehrin tanıtılması
için, yetkililer kolları sıvamışlar. İbadet aşkıyla
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yapıyorlar bu işi. Savaşların bir türlü bitmediği 21. Yüzyıla 17.
yüzyıldan mesaj göndermek için sıvanmış olmalı kollar. Biz gazetecileri de, vermek istedikleri mesajın adresine ulaşması için
davet etmiş olmalılar.
Organizasyon fevkalade güzeldi. Rehberler konularına hakimdi. Rehberler o günleri anlatmadılar sadece, sanki yaşadılar.
Zaman tünelinde gibiydiler.
Özel tur
Özel tur belediye binasında düzenleniyor. Bu tip tur Osnabrück’e has bir şey. Sadece geceleri düzenleniyor. Mihmandar
eski usül bekçi kiyafeti ile, elinde mızrağıyla şehrin yerüstü ve
yeraltı tarihi mekanlarını gezdiriyor ve anlatıyor. Herkesin eline
bir gece lambası veriliyor. Bu özel
tura “Gece Bekçisi Turu” adını
vermişler. Şehrin gizli yeraltı yollarını, kulelerini, caddelerini görüyorsunuz bu tur sayesinde.
Biz belediye binasının kulesinden şehri seyrederken, mihmandarımız elinde gece lambası
ile, sanki bir masal ülkesine yolculuk yapıyordu.
Barış merkezi
Osnabrück’ün bir başka önemli yeri, olmazsa olmazı, Erich-Maria-RemarqueBarış Merkezi. Bu müze tam da belediye
binasının karşısında yer alıyor. Aynı zamanda Erich Maria Remarque’i yadediyor.
Remarque müzesi oldukça büyük bir arşive sahip. Araştırmacılara tavsiye edilir.
300 milyon yıllık fosiller
Şehre pek de uzak olmayan Piesberg’deyiz. Piesberg
bir kömür havzası.
Ziyaretçilerine sadece kömür madenleri ve mineral
biliminin arka kapılarını aralamakla
kalmıyor, aynı zamanda kömür katmanları arasında
kalmış 300 milyon
yıllık fosillerin arka
kapısını aralama imkanı da sunuyor.

Köklerinin farkında olan bir şehir
Osnabrück, tarihinin ve köklerinin farkında olan bir şehir. Bunu adeta ayak basmaktan çekindiğiniz tertemiz olan sokaklarına, tarihe tanıklık eden binalarına değil, kısmen de olsa Akdeniz şehirlerini andıran tarihî kafelerine de borçlu. Cennettesiniz sanki.
İki gün yetmiyor
Osnabrück’te, merkezden her yere 20 dakikada ulaşmanız mümkün. Ama yine de şehri bütün cepheleriyle tanımanız için iki gün yeterli gelmiyor. Çünkü, en azından üniversite kampüsü ile sınırdaş şato, Kamp
sayfiyesi ile birlikte olağanüstü mimarisi ve
geleneksel alışveriş merkezi Lengermann +
Trieschmann, maalesef sadece anılmakla kalıyorlar.
Bütün bunların ve diğer görülmeye değer
yerlerin keşfini siz MOCCA okurlarına bırakıyorum.

Hureyre KAM
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ZALİMLER İÇİN
YAŞASIN CEHENNEM!

Muhammed Buzizi isimli
Tunuslu işsiz bilgisayar
mühendisi genç, sebze
ve meyve tezgahına
polislerin el koymasını
protesto etmek için
kendisini böyle yakmıştı

Hüsnü Mübarek
Mısır Firavunlarından

Afrika’da ve Ortadoğu’da insanların kölelikten kurtulmaları için Tunus’lu gencin
kendisini yakması mı gerekiyordu? „
54
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Nasıl oldu da oldu?
ralık tarihinde Muhammed Buzizi isimli
A
işsiz bilgisayar mühendisi,
17 010 Tunuslu
sebze
ve
meyve tezgahına polislerin
2 el koymasını protesto
etmek için kendisini

yakmamış olsaydı, Tunus’ta yaşananların bir
şekilde yine de yaşanacağı hususunda genel bir
kanaat vardır.
Milyonlarca insanı nerdeyse köleden bile daha
aşağı statüde yaşamaya zorlayan ve tamamı Müslümanlardan oluşan halkının inançlarıyla alakalı en
sıradan tezahürleri bile yasaklayabilecek kadar zalim
bir anlayışın mutlaka son bulacağından kimsenin
şüphesi yoktu çünkü.
Tunus’ta olanlar oldu ve sıkça söylendiği gibi, bir
tür domino etkisi oldu mu bilinmez ama orada
başlayan hareketlilik önce Mısır’a ardından Libya’ya,
Yemen’e, Bahreyn’e ve Suriye’ye sirayet etti. Tunus
ve hemen ardından olayların başladığı Mısır’da
hareketlilik sona erdi.
Emperyalistlerle işbirliği içerisinde ülkesine
insanlarına özgürlüğün hemen her türünü yasak ettikten başka, Tunus’un kaynaklarını ailesi ve çevresine peşkeş çektiği artık açıklıkla ortaya çıkan Bin
Ali’den sonra, kelimenin tam manasıyla bir firavun
gibi hüküm süren Hüsnü Mübarek de, Mısır yönetimini bırakmak zorunda kaldı.
Kendilerine tam bir uşak gibi hizmet etmiş olsa
da, batılı ülkeler tarafından kabul edilmeyen Bin Ali’nin ancak Suudi Arabistan’a sığınabilmesi; Hüsnü
Mübarek’in kendisini kabul edebilecek herhangi bir
ülke bile bulamaması, diğer diktatörler açısından
ibret keşkil eder mi bilinmez. Ama yaşananların bizler
açısından hikmetli olduğu açık.
Halen tam manasıyla bir iç çatışmanın yaşandığı
Libya, Suriye ve Yemen’de olayların nereye varacağı
belli değil. Ancak, oralarda da artık hiçbir şeyin eskisi
gibi olmayacağını söyleyebilmek mümkün.
Muammer Kaddafi Libya’yı 42 yıldır alışageldiği
gibi yönetebilme şansını tamamen kaybetmiş durumdadır artık. NATO’nun da bir şekilde müdahil
olduğu çatışmaların nasıl neticeleneceği belli olmasa
da, Libyalıların kendi halkına karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyen birisinin yönetiminde yaşamayı
kesinlikle arzu etmeyeceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Suriye’de yıllardan beri sürmekte olan Nusayri
ağırlıklı Baas Yönetimi, Baba Esad döneminden sonra
başlayan nisbi rahatlığı eğer gerçek reformlarla
destekleyebilmiş olsaydı, bugünkü karışıklıklara
sahne olmayabilirdi belki. Ancak, halkın sadece
yüzde 12’lik kesiminin desteğine sahip olan bir
kesim, iktidar nimetlerinden mahrum olmamak
kaygısıyla halkın yüzde 80’inden fazlasını karşısına
almaktan çekinmeyince, ipler kopmuş oldu.
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Suriye yönetimi, yıllardan beridir topraklarının
önemli bir bölümünü işgali altında bulunduran ve
sürekli olarak en keskin düşmanı olduğunu açıkladığı
İsrail’e karşı bir mermi bile sıkmamış ordusunu,
halkına karşı kullanmakta tereddüt etmiyor
şimdilerde.
Yemen’de yaşanmakta olanları da aynı şekilde
değerlendirebiliriz…
İyi de ne oldu?.. Nasıl oldu da işler bu hale
geldi?.. Düğmeye kim ya da kimler bastı?..
Bu türden sorulara verilebilecek cevaplar oldukça
çeşitli. Çok değişik yorumlarla karşılaşabilmek mümkün ve bunların hemen hepsinin de haklılık temelleri
var…Kesin olan ise şu: Tunus, Mısır, Libya, suriye ve
Yemen’de yaşamakta olan insanlar artık insan
olduklarının ve bütün hayatlarını başlarında bulunan
bir kişinin arzuları istikametinde heba etmemek konusundaki kararlılıklarını açıkça ortaya koymuş durumdalar. Sonradan ABD Dış İşleri Bakanı olan
Condolezza Rice, Güvenlikten sorumlu danışman
iken 7.8.2003 tarihli Washington Post gazetesinde
yayınlanan Ortadoğu’yu Dönüştürmek başlıklı makalesinde, ‘Fas’tan Basra körfezine kadar Ortadoğu’
da bulunan 22 devletin rejiminin, sınır ve haritalarının değiştirileceğini’ vurgularken, bugünlerde yaşananları mı kastetmişti bilinmez. Ancak bölge uzunca
bir süredir hareketli günler yaşıyor ve anlaşılan bu
hareketlilik epeyce de sürecek.
Tunus ve Mısır’da, bu ülkelerdeki hareketlenmeleri başlatanların istediği noktaya gelinmiş midir, bilinmiyor. Bakışa göre değişiklik gösteren bir durum
var ortada. Tunus’ta sessizlik sürerken, özellikle
Mısır’da yaşanan ciddi değişiklikler ümit vaat ediyor
gibi. Mübarek yönetimi sırasında, İsrail’deki gibi
duvar örülmesi kararı alınan Refah Kapısı’nın açılması
bunlardan birisiydi mesela. Ancak Gazze’de yaşayan
Filistinliler için nefes borusu gibi olan bu kapı açıldıktan hemen sonra, geçişlerle ilgili ciddi kısıtlamalar
getirilmiş olması da soru işaretleri ile dolu bir mesele.
Netice olarak şunu söyleyebiliriz: Her ne şekilde
olmuş olursa olsun, Tunus ve Mısır’da olup bitenler
ve halen Libya, Suriye ve Yemen’de olup bitmekte olanlar, ‘bundan daha kötüsü olmaz’ denilen bir halden, ne olacağı tam belli olm- yan yeni bir hale geçiş
sürecidir…
Yapabileceğimiz tek şey ise
galiba olup bitenlerin neticesinin hayırlı olmasını ummak ve
bunun için dua etmektir…

Ekrem KIZILTAŞ
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CDU-Neukölln

Michael Büge, stellvertretender Bürgermeister und Kandidat der CDU für den Bezirksbürgermeister Neukölln sowie weitere CDU-Kanditaten für das Berliner-Abgeordnetenhaus, Cristina
Schwarzer und Michael Freiberg haben den Türkischen Bildungsverein besucht :

Michael Büge: Öffentliche Unterstützungen werden bei einer CDU Regierung in Neu-

kölln nicht nur an bestimmte wenige Vereine, sondern unter Berücksichtigung der
Vereinsaktivitäten gerecht verteilt.
Michael Büge
Stellvertretender Bürgermeister Berlin Neukölln
Kandidat Bezirksbürgermeister

N

eukölln ist nicht die Summe aller gesellschaftlichen Probleme! Dieses
Bild, das Außen immer wieder ankommt, ist falsch, denn es beschreibt
nur einen kleinen Teil des Bezirks. Weit über 80 Prozent unserer Lebensbereiche, sind problemfrei. Das Potenzial unserer Schulen, der
Künstler der zahlreichen Unternehmen, usw., kurz gesagt der Menschen, die hier leben, ist ausgesprochen hoch und lässt sich in der
Breite sehr gut nutzen, um das Image des Bezirks zu verbessern, damit wir auch
von außen wieder positiver wahrgenommen werden. Das ist nur gemeinsam mit
den Menschen unseres Bezirks und im Vertrauen auf ihre individuellen Fähigkeiten,
unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und der Region in der
sie in Neukölln wohnen möglich. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das
schaffen können und schaffen werden.

Christina Schwarzer,
Bezirksverordnete der CDU Fraktion und Fraktionsvorsitzende
Kandidatin für den Wahlkreis 2 im Bezirk Neukölln

D

er Bezirk Neukölln ist für uns – seine Bürger – Heimat. Hier leben und
wohnen wir, hier arbeiten wir und verbringen den größten Teil unserer
Zeit. Unser Neukölln hat schöne und spannende Ecken, wo sich Geschichte und Traditionen widerspiegeln, aber auch Bereiche, wo das
Leben sich in allen sozialen Bereichen zeigt. Und trotz aller Gegensätzlichkeiten vom Hermannplatz über das Schloss Britz bis hin nach
Rudow: Es ist unser Bezirk Neukölln!
Die CDU Neukölln setzt sich beständig für die Anliegen der Menschen ein, hilft dort,
wo Hilfe gebraucht wird und entwickelt Visionen für die Zukunft des Bezirks. Wir
sind stolz auf unser Neukölln und wollen mit Ihnen und für Sie zusammen unser
Neukölln gestalten.

Michael Freiberg
CDU-Kandidat zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus

M

„Mir geht es darum, dass wir gemeinsam die Zukunft in Berlin gestalten. Wir leben als Bürger in dieser
Stadt und sollen alle die Verantwortung für
unsere gemeinsame Zukunft wahrnehmen.
Dafür setze ich ein gegenseitiges Verständnis voraus und werde meinen Beitrag
für ein friedvolles Miteinander auch weiterhin leisten.“

Hüseyin
BOZKURT
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Kâbe

UMRE İZLENİMLERİ
„Mekke ve Medine’yi günah dökme çöplüğü olarak görmek, büyük bir hatadır“

Son din olan İslâm’ın yeryüzüne indiği bu mekanların sakinleri bu gezimizde sınıfta kaldı. O din ki; hoşgörü dinidir, nezaket dinidir, güleryüz
dinidir, yardımlaşma dinidir, temizlik dinidir. Okumayı emreder, dünyayı imar etmeyi emreder, geçmişten ibret alarak geleceğe yönelmeyi
emreder, bid’at ve hurafelerden uzak durmayı emreder. Yatırlardan türbelerden yardım istemeyi ise men eder, taştan kayadan, topraktan medet
umanları şiddetle kınar…

„
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B

erlin Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düzenlediği seyehatlardan
biri olan Umre gezisi
için 15 Nisan 2011’de
Tegel Hava Limanı’ ndan Medine’ye müteveccihen yola çıktık.
Oldukça heyacanlıydık, sevinçliydik, yüzler gülüyordu: Umre’ye gidiyorduk. Allah’ın “Benim evimdir“
dediği Kâbe’yi ziyaret edecektik,
Peygamberimiz’in Tevhid mücadelesini yaptığı toprakları görecek ve
birebir yaşamaya çalışacaktık o
mücadeleleri, hicret edecektik,
Uhud’da savaşacak , Hudeybiye’de
diplomatik bir atak yaparak yapacağımız antlaşma ile varlığımızı
tescil ettirecektik. Sonra bütün
gücümüzle haykıracaktık dünyaya
ve gezegenlere: „Hak gelince
Bâtıl zâil olur!…“

Bu havaalanı Medine’ye yakışmıyor
Tarih 16 Nisan. Medine Havaalanı’ndayız. Havaalanı mı yoksa
hangar mı, ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir terminal
vardı önümüzde. Şirketin bizler
için tahsis ettiği otobüslere binerek Medine’ye hareket ettik. Petrol
zengini bu ülkenin insanları oldukça eğitimsiz ve fakir görünüyor. Halk gecekonularda yaşıyor
belli ki. İlk izlenimlerimiz can sıkıcıydı.

yapacağımız mücadelede nasıl
davranmamız gerektiğiyle ilgili ipuçları verdi bize. Kendi
hayatından, deneyimlerinden
örnekler sundu. Biraz da dertliydi, Kur’an’a rağmen kendi
sözü olmayan hadislerin O’na
mal edilmesinden oldukça rahatsızdı. Kabir ziyaretlerindeki
taşkınlıklardan, mezarlara ellerini
yüzlerini sürenlerden, ölmüş insanlardan medet umanlardan oldukça bizar olduğunu söyledi.
Cebrail’in vahiy getirdiği delik
Rehberimiz Mescid-i Nebevîyi
tanıttı(!)…“Bu sütun Hz.Aişe validemizin namaz kıldığı sütundur,
burada iki rekat namaz kılmanın
bin derece sevabı vardır. Şu sütun
savaşa katılamadığı için üzüntüsünden kahrolan ve Peygamberimiz kendisini affedinceye kadar
direkte bağlı kalan sahabenin sütunudur, burada kılınan namaza şu
kadar sevap yazılır. Minber ile Peygamberimiz’in evi arasındaki yeşil

O’nunla hasret giderdik
Peygamberimiz kapıda karşıladı bizi; kucaklaştık O’nunla, hasret giderdik. Avrupa’daki müslü
manların durumunu sordu bizden, anlattık, usanmadan sıkılmadan can kulağıyla dinledi
bizi. Sonra da, Ehl-i Kitap’la

halının üstünde kılınan namaz
cennette kılınan namaz gibidir. Cibril kapısının çıkışında, tavanı
göstererek- „Şu tavandaki delik
Cebrail’in vahiy getirdiği deliktir,
şu Peygamberimizin kabridir, şu
Hz. Ebu Bekir’in, şu da Hz.
Ömer’in…(!)“
Mescid’in tanıtımı bu kadarla
bitti…Arkasından da çok sevap kazanmak(!) açısından vakit namazlarımızı orada kılmamız tenbih
edildi…

Cennet’ül-Baki’deyiz.
Buraya kadınlar alınmıyor.
Kimin mezarının hangisi olduğu
belli değil. Fotoğraflarımızı çektik
ve birer Fatiha okuyarak ayrıldık
mezarlıktan. Mezarlıkta olup bitenleri gördükten sonra, Suud
Krallığı belki de doğru yapmış diye
düşündük. Mezarlar belli olsaydı,
orayı da Telli Baba’ya çevirirlerdi
herhalde…
Sırada Hz. Ebu Bekir’in,
Ömer’in, Osman’ın ve Ali’nin Mescidleri ve bir de Mescid-i Gamame.
Sonra da Abdulhamid’in yaptırdığı
tren istasyonuna ve Anberiye Mescidi’ne gittik. Bu mescitler adlarını
aldıkları şahısların bayram namazı
kıldırdıkları yerler olarak tanıtıldı.
Mescid’ül Gamame’nin olduğu
yerde de Peygamberimiz bayram
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namazı kıldırmış. Namaz süresince
bulut onu gölgelendirmiş, bunun
için bu mescid yapıldıktan sonra
Bulut Mescidi ismiyle isimlendirilmiş.
Bulut ikinci kez karşımızda
Bulut burada ikinci kez karşımıza çıkıyordu. İlki Şam ticaret
yolunda Busra mevkiindeydi. Bedir’de, Uhud’da Hendek’te kendisine en fazla ihtiyaç duyulan
mekan ve zamanlarda ortalıkta
görünmeyen bulut, nedense bayram namazı kılınırken burada görünmüş.
Bazı kaynaklarda bu mescidlerin eğitim merkezleri olduğu yazılıyor. Özel eğitime tabi tutulacak
müslümanlar veya İslam’a yeni girenler o zaman buralarda eğitiliyorlarmış. Bu mescidleri günümüzdeki eğitim mekanları gibi düşünmek lazım. Bu yaklaşım daha
mantıklı gibi geliyor bana.
Tarihe saygısızlık
Tren istasyonunun restore edilmesinde Türkiye’nin önemli rolü
olmuş. Ancak ziyarete kapalı. Anberiye Mescidi yolcuların geliş ve
gidişlerinde namaz kılmaları için
inşa edilmiş. Fazla bakımlı sayılmaz…Hatta iki pencesinin demirleri kesilerek oraya trafo monte
edilmiş…

Fahrettin Paşa’nın Medine savunması sırasında kullandığı askeri karargahın yerine de, belediye binası yapılmış…Tarihe ve tarihi eserlere olan saygısızlığın açık
örneklerini görüp hayıflanmamanız mümkün değil…

Sıcak savaşın bizzat içine girdik
Kahvaltıdan sonra yönümüzü
Uhud’a çevirdik. Burada, Uhud Savaşı’nın önemini, orada çekilen sıkıntıları, Ayneyn Geçidi’nin bu
savaştaki stratejik önemini, Peygamberimiz’in yaralanmasını, sahabenin
ganimet
sevdasıyla
orduyu ve Peygamberimizi ne hale

getirdiğini, Peygamber buyruğunu
dinlemeyen okçuların, emre muhalefet etmelerinin faturasının
ağırlığını ve kadınların bu savaştaki rolünü anlamaya çalıştık. Anladık da. Sıcak savaşın bizzat içine
girdik ve böylece Ayneyn Geçidi’nin önemini kavradık. Hissedilen sıcaklık neredeyse 60 derece
civarındaydı.
Mağaradaki taşlara kimisi
elini, kimisi yüzünü sürüyor
Peygamberimiz’in yaralandıktan sonra saklandığı mağaraya
gittik. Yaklaşık 2 km. kadar uzaklıktaydı savaş alanından. Yukarıya
çıktık çıkmasına da, mağaranın
içine girmek mümkün olmadı kalabalıktan. Anlattıklarına göre o
mağarada Peygamberimizin kokusu(!) hâlâ duruyormuş.
Bütün bu anlatılanlardan ve
gördüklerimden sonra, grubumdaki arkadaşlarıma dedim ki;
„Buraya müslüman olarak geldiniz, dikkat edin de müşrik
olarak geriye dönmeyin.“

Medine, üç tarafı volkanik
kayalarla çevrili bir ova
Hendek Savaşı’nın yapıldığı
yerdeyiz. Hendeğin yapılma fikrini
Selman-ı Farisî vermişti. M.Hamidullah, hendeğin 5,5 kilometre
uzunluğunda, 9 metre eninde ve
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4,5 metre derinliğinde olabileceği
tahmininde bulunuyor.
Medine, üç tarafı volkanik kayalarla çevrili bir ova. Normal koşullarda buralarda ne insan, ne at
ve ne de deve yürüyebilir. Sadece
kuzey ve kuzey-batı tarafları saldırının başlatılmasına izin veriyor.
Hal böyle olunca, lav kayalarından
oluşan bu üçgenin kuzey ve
Kuzey-Batı’ya bakan iki ucunun bir
hendekle kapatılmasına karar verilmiş.
Hendeğin tamamı, sonunda
büyükçe bir “N” şeklini almış.
Kuzey-doğuda Şeyheyn burçlarından itibaren kazıya başlanmış.
Bugün buraya büyükçe bir mescid
yapılmış ve buradan Zûbâb tepesine kadar inilmiş. Burada da
Zûbâb Mescidi bulunmaktadır.
Daha sonra, nispeten daha alçak
tepelere doğru hendek kazımı sürdürülmüş ve nihayet kuzeydeki
Vedâ tepesi denilen yere ulaşılarak, burası stratejik bir yer olan
Sel dağıyla birleştirilmiş. Yol boyunca rastlanılan alçak tepelere,
keşif ve gözcü birlikleri konuşlandırılmış.
Ancak bugün bu hendekten
maalesef eser kalmamış, Suud
Krallığı oraları da iskana açmış ne
yazık ki...
Kıbleteyn Mescidi
İki kıbleli mescid olarak anlattı
rehberimiz burayı. Peygamberimiz
namazını Mescidi Aksa’ya doğru
yönelmiş kılıyorken, kıble olarak
mescidi Haram’a doğru dönülmesi
ile ilgili olan vahyi almış burada ve
hemen yönünü çevirmiş(!) Mescid-i Haram’a. Bu durum kıblenin
tam karşısında kapının üstünde bir
mihrap yapılarak korunmuş.

İsrailiyat
Bu türden yanlış bilgiler dinimizin içine sokulmuş maalesef. Hem
de din adına, Peygamber üzerinden sokulmuş bu bilgiler. O tarihte
Kudüs’te bir mescid yok zaten.
Kudüs’teki mescid 638 yılında Hz.
Ömer tarafından yapılmış. Namaz

Gezi
Cebel-ül Rahman

kılarken herhangi bir yöne doğru
namaz kılınması gerektiği ile ilgili
bir ayet de inmemiş. Bu durumda
bir yere dönülmesi gerekiyorsa
orasının Kâbe olması gerekir. (Bakara 115/150)
Arap örfünde Kâbe’ye yönelerek ibadet etmek zaten var. Bazı
kaynaklara göre ise Mescid-i Aksa,
Mekke’nin hemen yakınında bulunan Cirane Mescidi’dir.
Kıble ne demektir
Bu ayetlerin indiği sırada Seleme oğulları mahallesinde bir
mescitte namaz kılan Peygamber’in, namazın ortasında kıblesini
Kudüs’ten Kâbe’ye döndürdüğü
anlatılır. Bu yüzden o mescide Kıbleteyn Mescidi ( iki kıbleli mescit )
denilir. Ancak, Rasulullah’ın Medine’ye ilk geldiğinde inşa ettiği
Mescid-i Nebevi’nin kıblesinin değiştirildiğine dair bir rivayet yoktur. Kuba Mescidi’nin kıblesinin
değiştirildiğine dair de bir rivayet
yoktur.
Akabe’de yeni bir dünya
için sözleşen Medineliler
Kuba’dayız.
Peygamberimiz
hicret esnasında Medine’ye girişte
burada karşılanmış. Ensâr, “talealbedru aleyne” şarkısıyla onu
burada karşılaşmışlar. Burada kucaklaşmışlar, hasret gidermişler,
sevinç çığlıkları atmışlar. Akâbe’de, yeni bir dünya için sözleşen
Medine’liler Sevgililerine kavuşmuşlar ve O’nu göğüslerine basmışlar. Bu açıdan fevkalade bir
öneme sahip Kuba. Şu anda Medine’nin zenginleri oturuyor burada.
İki rekat namaza Umre sevabı
Rehberimiz burada kılınan namazın bir umre sevabına denk geleceğini anlattı bize, iki rekat

namazlarımızı kıldık kılmasına da,
ancak Umre sevabı alacağız diye
kılmadık. Yola devam ettik. Biraz
ileride Cuma mescidi diye bir mescid var. Buraya Ranuna vadisi deniyor. Söylenenlere göre Peygamberimiz ilk Cuma namazını burada
kıldırmış. Ancak bu söylenenlerin
doğru olmaması gerekir diye düşündük. Hem Cuma namazı farz
kılınmamış daha, hem de Kuba ile
arası çok yakın, Cuma namazı kılınacak idiyse Peygamberimiz bu
namazı Kuba’da kılardı ve ondan
sonra yola çıkardı diye düşündük.
Medine’de kırk vakit namaz
Hacca gidenlerin neden Medine’de kırk vakit namaz kılmaları
gerekiyor diye düşündüğümüzde,
bu kararın ekonomik olduğunu anlıyoruz. Yoksa orada kırk vakit
namaz kılmanın başka bir tutarlı
ve mantıklı bir izahı yok.
Göz yaşlarımız akıyordu
Mekke’ye yola çıkmadan önce
Peygamberimiz’le vedalaştık. Kıbleye yönelerek dua ettik. Peygamberimiz’in
Medine’de
yaptığı
mücadeleleri tekrar hatırladık ve
O’nun yaptığı mücadelenin aynısını yapabilmek için Yüce Mevla’
dan yardım diledik, sabır diledik,
cesaret diledik, ilim sahibi olmayı
diledik. Hak ve Bâtıl mücadelesinin Peygamberimiz’le birlikte başlayıp bittiğine inanmadığımız için,
bu mücadelenin devamını getirmek için yardım diledik…Bu duaları yaparken çok samimi idik…
Kalbmiz Allah ve Rasülü’nün sevgisi ile dopdoluydu, göz yaşlarımız
akıyordu yanaklarımızdan.
İhram elbise demek değildir
Saat 17:00 yi gösterdiğinde
Mekke yoluna çoktan revan ol-
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muştuk. Medine’nin hemen dışında Zu’l -Huleyfe denilen yerde
ihram giyilmesi gerektiğini söyledi
rehberimiz. “Biz ihramın elbise
demek olmadığını anlıyoruz, dolayısıyla ihram giymeyeceğiz” dedik.
“İhram; haram kılınan bölge demektir ve orada, yeşile zarar vermemek, canlı öldürmemek, kavga
döğüş
yapmamak
demektir”
dedik. İki parça havludan ibaret
olan o kıyafetin içine girmedik.
İhram, İslâm öncesinde çıplak
olarak Kâbe’yi tavaf eden Arapların, geleneklerinin devam etmesi
için bugüne uyarlanmış şeklinden
başka birşey değildir. İhramlıyken
koku sürünmeyeceksin, dikişli bir
giysi giymeyeceksin, kaşınmayacaksın gibi... Oysa huzura güzel
kokular sürünerek varmamız gerekiyor, biz öyle düşünüyoruz.
İhram giyerseniz huzura ter ve kir
kokusuyla varıyorsunuz…Yoldabelde otururken, kalkarken uygun
olmayan durumlarla karşılaşabiliyosunuz, ihramın üst bölümü düşerse fazla problem olmuyor ama,
alt kısmı düşerse problem oluyor.
Kadınlar için durum değişik. Onlar
dikişli elbise giyebiliyorlar.
Zülhuleyfe’den
ayrıldık
ve
yolda uygun bir yerde yemek için
sözleştik şoförümüzle. Yol boyunca köyleri gördük dağların
eteklerinde, taşların arasında, o
sıcakta orada nasıl yaşadıklarını ve
de neden orada yaşamak zorunda
olduklarını düşündük. Bir tane bile
ağacı olmayan o köyler ve Suud
krallığı. Halk çok fakir ve perişan.
O’ndan ötesi yok
Dünyada fizik mekan olarak
varılabilecek en son nokta Kâbe.
Ondan ötesi yok. O’nu ilk olarak
görünce heyacanlanıyorsunuz.
Şaşakalıyorsunuz. Sanki hızla
duvara çapmış gibi başlıyorsunuz dönmeye. Ondan ötesi yok
çünkü. O ilk duygu bambaşka
bir şey. Orası zirve, siz de zirvedesiniz. Başınız dönüyor.
Aklınıza gelen bütün duaları
başlıyorsunuz okumaya… Duygulanıyorsunuz ve ağlıyorsunuz…Yorgunluğunuz da bir
anda geçiveriyor.
Dünya meseleleriyle ilgili hiçbişey düşünmüyorsunuz orada. Aklınıza gelmiyor ki düşünesiniz. Para kazanmak gibi bir derdiniz yok,
elektrik parası ödemeyeceksiniz,
kira ödemeyeceksiniz, akşam eve
ekmek götürmeyeceksiniz… Bütün
bu kaygılardan uzak olmanın ver-
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diği rahatlık içindesiniz…Duygulanmanızın sebebi biraz da psikolojik olsa gerek:
Çünkü, ikinci kez aynı duyguları yaşamanız mümkün olmuyor.
Müslümanlar Kâbe’nin örtüsüne dokunmak, Hacer-ül Esved’e
dokunmak, yüz sürmek için birbirlerine sıkıntı veriyorlar. İbrahim
makamında namaz kılabilmek için
çiğnenmeyi göze alanlar bile var.
Hacer’ül Esved Kubeys Dağı’ndan
gelme siyah bir taş, başka hiçbir
özelliği yok oysa.
Safâ ve Merve tepeleri arasında say yaptıktan sonra tıraş
olarak Umremizi tamamladık. Aslında Mekke’yi terk ederken tıraş
olmak gerekiyor ama, biz de bu
konuda geleneğe uyduk ve tıraşımızı olduk. Allah kabul etsin.

Osmanlı revakları
Osmanlı revakları Kâbeye o
kadar yakışmış ki, o kadar da sade
bir duruşu var ki, çok hoş. Ancak
Suud Krallığı yer genişletmek bahanesiyle yıkacakmış o revakları…Tarih katliamı…

Arafat’ı ve Rahman Dağı’nı,
günah çöplüğü/mezarlığı olarak görmedik. Günahlarımızı
orada bırakmayı ise hiç düşünmedik. Böyle batıl bir inancımız da yoktu zaten. Orasının
günah dökme çöplüğü/mezarlığı
olmadığını
biliyorduk.
„Yeryüzünü gezin görün ve
ibret alın“ buyruğuna uygun
olarak hareket ettik ve ibret
almaya çalıştık.

Dilenci mafyası
Arafat’a geldiğimizde ikinci bir
şok yaşadık. İnsanlığın yaratıldığı
ve Son Elçi’nin insan haklarıyla ilgili söylediği son sözlere şahitlik
eden bu mekanı keşke hiç görmeseydik. Bir tarafta satıcılar,
öbür tarafta dilencilik yapan elleri
ve ayakları çapraz olarak kesilmiş
küçük kızlar ve dilenci mafyası, bir
tarafta motorsiklet pisti, öbür tarafta taşlara, kayalara günahlarının dökülmesi için ellerini yüzlerini
süren insanlar... Tam bir paradoks.
Allah böyle müslümanlara niçin
yardım etsin ki?…
Saygı duruşu
Arafat’ta, kendi yaratılışına
tanıklık yapmak için, saygı duruşunun şuuruna varamayan,
Son Elçi’nin burada verdiği
mesajın anlamını içine sindiremeyen mülümanlara Allah
niçin yardım etsin ki?...
Yardımı Allah’tan değil de
taştan, yatırdan, kayadan bekleyen insanlara Allah niçin yardım etsin ki?…

Günah dşkme mezarlığı
Kâbe birliğin sembolüdür.
Orada ancak Allah birlenir,
övülür, O’nun yüceliği karşısıdaki hiçliğimiz hatırlanır. Biz
de öyle yaptık. Tevhide karşı
duranlarla yapacağımız mücadelenin planlarını gözden geçirdik orada. Oraya bir güç
gösterisi için gidildiğinin şuurunda olarak, var olu şumuzun
gayesini anlamaya çalıştık. Kâbe’yi ve Mescid-i Nebevî’yi,

Hicret’i anlamak
Sevr Dağı ve Mağarası Hicret’e
tanıklık ediyorlar. Peygamberimiz
hicret esnasında tedbir olsun diye
orada saklanmış … Alınması gereken önlemleri almış. Allah da O’na
örümcek ve güvercin mucizesiyle
yardım etmiş. Eğer O “Ben peygamberim Allah beni nasıl olsa koruyacaktır” diye yan gelip yatsaydı, o örümcek oraya ağını örmeyecek ve güvercin de oraya gelerek
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yumurtasını bırakmayacaktı.
Hicret’i
anlamaya
çalıştık
Sevr’e geldiğimizde. Medine’nin
ters istikametinde bir dağ burası.
Tamamen hedef şaşırtmaya yönelik bir tavır var. Yanında yol arkadaşı var; Hz Ebu Bekir. Ebu
Bekir’in oğlu Abdullah ve kızı
Esma hem yiyecek içecek getiriyor, hem de istihbarat bilgisi getiriyorlar üçgün süreyle o dağa. Ebu
Bekir’in çobanı Amir bin Fuheyra
da, koyunlarını otlatmaya gidiyor
gibi onların arkasından sürerek,
izlerini kaybettiriyor ve müşrikler
iz süremiyorlar.
Hz. Ali, Peygamberimiz’e koruması için müşrikler tarafından
emanet olarak bırakılan kıymetli
eşyaları sahiplerine vermek için
Mekke’de bırakılmıştır. En son
Mekke’yi terkeden Elçi olmuştur.
Ve O’nun sadık arkadaşı Ebu Bekir’dir. İşte gerçek lider...
Abdullah bin Uraykıt da anlaştıkları gibi, dördüncü gün sabahı
develerle gelerek onları bulundukları yerden alıyor ve hedeflerine
ulaştrıyor. Abdullah bin Uraykıt bir
müşriktir. Ama işinin ehli ve sözünün eri bir müşriktir. Adam gibi
adamdır...

Vahiyle yıkanmak
Nur Dağı ilk vahyin geldiği yer
olarak biliniyor. -İlk vahyin geldiği
yerin Cirane Mescidi olduğunu
söyleyenler de var.- Vahyin tazeliğini hissetmeye çalıştık burada.
„Oku, seni Yaratan Rabbinin
adıyla oku..“ Okumak gerekiyor.
Müsümanın okuması gerekiyor. İlk
alınan ilahi emir oku diye başlıyor.
İki buçuk milyar sayıya ulaşan
dünya müslümanlarını düşündük
burada. Müslümanların bu emirden nasiplerini alamadıkarını aklımıza getirince de hayıflandık.
Okuyanın kazandığı ve okumayanın da modern köle olarak yaşadığı bir dünyada yaşıyorduk
çünkü.
Ebabil’in kuş olmadığını anladık
Ebrehe’nin ordusunun helak ol-
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duğu Muhammes vadisini inceledik. Volkanik patlamanın olduğuna
şahitlik eden siyah taşları görüyorsunuz orada. Bir başka mucizenin
gerçekleştiğine
şahitlik
etmiş oluyor o taşlar Peygamberimiz’den önce. „Ebabil’in kuş“ olmadığını anlıyorsunuz bu tanıklıktan sonra… Ebrehe ve ordusunun bir volkanik patlama sonucunda helak olduğu gerçeğine
ulaşıyorsunuz böylece.
Ebrehe’den kurtuluşun bayramını kutlamak
Sırada Müzdelife, Mina ve cemreler var. Cemrelerin de muhtemelen Ebrehe’nin ordusuna karşı
koyan Mekkelilerin ilerleme noktaları olduğu düşünülüyor. Aslında
Hac mevsiminde cemrelere taş
atarak Mekke’nin kurtuluşu, zafer
bayramı olarak kutlanılıyor. Bu
kutlama, Ebrehe’nin ordularına
karşı sembolik olarak atılan taşlarla yapılıyor. O günkü taş ve ok
yağmurlarını sembolize ediyor bu
taşlamalar. Bunu anlamakta güçlük çekmiyorsunuz. Dolayısıyla
cemrelerin, Hz. İbrahim ve İsmal’in hikayeleriyle örtüşmediğini
anlamak o kadar da zor olmuyor.
Peygamberimizin doğduğu ev
Ertesi gün sırada Cennet-i Mualla, Peygamberimiz’in evi ve Cin
Mescidi vardı ziyaret için sırada.
Ben çok hasta olduğum için bu ziyaretlere katılamadım. Arkadaşlarımız da bu ziyaretlerden fazla
memnun olarak geriye dönmedi-

ler. Peygamberimiz’in doğduğu
söylenen evi görünce herkes şoke
olmuş zaten. Beton yığını bir çöplükmüş…Suud krallığı, burada bir
kez daha tel’in edilmiş arkadaşlarımız tarafından…

Taze deve sütü
Geriye dönerken deve çiftliklerine gittik ve taze sağılmış deve
sütü içtik. Kokusu olmayan hoş bir
süt… Önce içmeye çekinen arkadaşlar, tadını aldıktan sonra ikişer
üçer bardak içtiler. Afiyet olsun…

Medine site devletinin meşruiyet kazandığı yer

Öğleden sonra Hudeybiye ziyaretimiz vardı. Çok merak ediyorduk orayı. Şirin bir köy, yeşillik. O
zamanlar daha da yeşillik imiş.
Mekke’ye uzaklığı 30 km. Ancak
burası da oldukça bakımsız. Hele
antlaşmanın yapıldığı yer, oranın
tarihi ile ilgili yazı falan yok. Rehberiniz yoksa orayı bilemezsiniz
zaten. Oysa burası Medine site
devletinin varlığının kabul edildiği
yer. O güne kadar Mekke müşrik
devleti tarafından varlığı kabul
edilmeyen Medine site devleti, bu
antlaşmayla burada tescil edildi.
Bir çağ kapandı ve yeni bir çağ
açıldı bu antlaşmayla. Bu kadar
önemli bir yer Hudeybiye. Maalasef burası da unutulmaya terkedilmiş vaziyette.

Kaç müslümanlardan sığın
müslümanlığa
Son din olan İslâm’ın yeryüzüne indirildiği bu mekanların sakinleri bu gezimizde sınıfta kaldı.
O din ki; hoşgörü dinidir, nezaket
dinidir, güleryüz dinidir, yardımlaşma dinidir, temizlik dinidir. Okumayı emreder, dünyayı imar
etmeyi emreder, geçmişten ibret
alarak geleceğe yönelmeyi emreder, bid’at ve hurafelerden uzak
durmayı emreder, yatırlardan türbelerden yardım istemeyi men
eder, taştan kayadan, topraktan
medet umanları şiddetle kınar…
Sözü Muhammed İkbal’e bırakmak gerekiyor burada…:”Kaç
müslümanlardan sığın müslümanlığa.”

Rüştü KAM
Foto:Sebahattin BOZKURT,
Ünal OĞUZ

KFZ-Meisterbetrieb
Franz-Körner-str. 82
12347 Berlin
Inh.: Kadir Köse
Tel & Fax.:030-290494400
Mobil: 0172/3011327
E.Mail:Kadir.kse@hotmail.de
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Karosserie
Lackiererei
Reifenservice
Klimaservice

Spor

BAK 07, Regionallige çıktı
ve Berlin’in, Hertha BSC Berlin ve FC Union Berlin’in ardından 3. büyük kulübü oldu
MOCCA ekibi BAK 07 Kulüp başkanı Mehmet Ali Han ile konuştu. „Bak 07 Berlin’in üçüncü takımıdır.“

Foto:Koray AVŞAR

Spor, insana iradesini kullanmasını, fedakâr ve sebatlı olmasını öğretir.
Başarının ancak çalışmayla olabileceğini, başarıya ulaştıkça çevrenin ilgisini ve beğenisini kazanacağını öğretir. Hangi dalda olursa olsun;
başarılı sporcuların yetişmesi, insan gücünün eğitimine bağlıdır. Elbette
öncelikli olarak bu eğitimin yapılacağı kuruluşlara, bu eğitimi yapacak
kişilere ihtiyaç vardır

„
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Spor
Hem teknik kadro hem de oyuncu
kadrosu uyum içinde çalışıyor.
Gayemiz
gençliğimize
spor
aracılığıyla sahip çıkmaktır. Gençlerimizin önünü açmaktır. Gençleri
kötü alışkanlıklardan bu vesileyle
ne kadar uzaklaştırabilirsek o
kadar kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Bir anlamda geleceğimize bu şekilde yatırım yapıyoruz.
Seyircilerimizden isteğimiz takımı
sahada yalnız bırakmamalarıdır.
Maçlarımızda bizleri yalnız
bırakmayan seyircilerimize ve
özellikle de ana sponsorumuz
Berlin Müsiad’ın sayın başkanına
ve yünetim kurulu üylerine özellikle teeşekkür ediyorum. Mocca
Dergisi’ne ve onun çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Yolunuz açık
olsun.

M

occa: Bir üst lige
çıktınız hayırlı olsun, neler söyleyeceksiniz?
Han: Herşey düzgün yürüdü. Kulübümüzde herkesin
memnun olduğu bir ortam vardı.
Bir yerde herkes memnun olunca
başarı da arkadan geliyor. BAK 07
(Berlin Athletik Kulübü 07) sadece
teknik ekip ve oyuncularla değil
seyirciler ile de bütünleşen bir
takım oldu. Biz ekip çalışması yapıyoruz.
Yönetim kurulu, bu ağır yükün
altından kalkmak için büyük bir
özveriyle, yeni sezon için kolları sıvadı. Yönetim, “Hızını alan bir atı
durdurmak olmaz” mantığıyla çalışıyor. Takımın başarısının devamı
için teknik kadroyla el ele verip
yeni BAK’lı olacak futbolcuların peşindeyiz. Yönetim kadrosu, teknik
ekip ve oyuncu kadrosu tabiatıyla
genişleyecektir. Berlin’de futbola
emeği geçen insanımıza buradan
çağrı yapıyoruz. “Gelin beraber
çalışalım ve gücümüze güç katalım”.

Mocca: BAK 07 şimdi tam olarak nereye geldi?
Han: Biz Almanya’nın 5. Ligi
Oberliga’da mücadele ettik. Yeni
yerimiz bir üst lig olan Regionalligdir. Yani, Berlin’de taraftarlara
ve sportif başarılara bakıldığında
3. büyük kulübüz biz. Bu bizi gururlandırıyor. Berlin için güzel hizmetler yapmak istiyoruz. İnsanımıza layık olmak için çalışacağız.

Mocca: Hadeflerinizde neler
var?
Han: Alt yapıyı daha da güçlendirmek istiyoruz. Profesyonelleştirmek istiyoruz. Kulübümüze
yeni spor adamları kazandırmak
istiyoruz.
Mocca: Spor size göre niçin
önemlidir?
Han: Sporu gençlerin yetişmesinde gerekli olan eğitim dalları
arasındadır. Sporun amacı; daha
hızlıyı, daha yükseği, daha güçlüyü elde etmektir.
Spor, bedenî ve ruhî yetenekleri, düzenli ve dengeli olarak
geliştirir.
Spor sayesinde arkadaşlıkların
en güzeli oluşturulur. Sev giye ve
saygıya dayanan arkadaşlık ilişkileri spor sayesinde gelişir.
Spor sayesinde, gençlerin anlayışları gelişir. Bedeni gücün gelişmesi ve yeteneklerin ortaya çıkması gence güven kazandırır. Spor
gençlere sabretmeyi öğretir.
Spor, gence iradesini kullanmasını, fedakâr ve sebatlı olmasını
öğretir. Spor, başarının ancak
çalışmayla olabileceğini, başarıya
ulaştıkça çevrenin ilgisini ve
beğenisini kazanacağını öğretir.
Hangi dalda olursa olsun; başarılı
sporcuların yetişmesi, insan gücünün eğitimine bağlıdır. Elbette öncelikli olarak bu eğitimin yapılacağı kuruluşlara, bu eğitimi yapacak
kişilere ihtiyaç vardır.
Mocca: Son olarak neler
söyleyeceksiniz?
Han: İdeal bir kadromuz var.
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Mocca:Sizin de yolunuz açık
olsun.

Raşit TANRIVERDİ
Süleyman ASLAN

Dip-Ing.Architekt: Hüseyin Bozkurt
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*Bauleitung
*Bauherrenbetreuung
Ringstr. 771 12205 Berlin
Tel.:030-862001-3
Fax: 030- 862 001- 55
Mobi: 0172- 391 78 08

e.Mail: info@ibg-bozkurt-gerl.de
www.ibg-bozkurt-gerl.de

1

10/2010

Hikaye
Elli yıl sonra ;

BİR GÖÇÜN HAZİN HİKAYESİ

O

smanlı’nın gerileme
dönemi sona ermişti. Artık O hakimiyeti altında kalan
topraklar üzerinde
muktedir olmaya çalışıyordu. Hele bir de I.Dünya Savaşı’na kayıtsız kalabilseydi, yeni
dünya yapılanmasında, güçlü bir
devlet olarak ağırlığını koyması
kaçınılmazdı. Bunun farkında olan
emperyalist güçler ki; bunların başında, Almanya ve Fransa gelmekteydi. Ülkelerindeki çoğu öğrenci
olan Türkleri ‘Jön Türkler’ adı altında organize ederek; Osmanlı
iradesini kendi hegemonyalarına
almaya çalışıyorlardı.
Ancak bu arada İngiliz, Fransız
ve Alman mandacılığı konusunda
anlaşamayan ‘jön’ ler içerde kargaşa çıkarıp, padişah’ı safdışı bırakmayı başardılar. Böylece ipler
Alman mandacılığından yana olan,
Talat Paşa adlı jön’ün eline geçti.
Talat paşa ve avanesi bir meclis
kurup, ülkeyi Almanların safında
savaşa sokma kararını aldılar ve
aldıkları bu kararı da cebren padişaha onaylattılar. Sonra da meclisi
fesh edip gittiler. Talat paşa, hayranı olduğu Almanya’ya gitti. Aldığı ölüm tehditlerine rağmen
Alman dostları tarafından korunmadı ve Berlin’de öldürüldü. Katili
de Alman makamlarınca ödüllendirildi. Daha o günün şartlarında
bile, Almanya’nın, Türkiye’ye
karşı, terörü desteklediğinin bir
kanıtıydı bu ödül.
Aynı jönler savaşı kaybettiklerinde de mağlubiyet antlaşmasını,
işbaşına getirdikleri padişaha imzalattılar ve akabinde padişah’a
hain damgası vurdular.
Halk bu mağlubiyeti ve mağlubiyet sonrası yapılan antlaşmayı
birtürlü içine sindiremedi. Mağlubiyet, sadece antlaşma denilen
kağıt üzerindeydi. Halk, çeteleriyle, değişik savunma örgütlerleriyle,
derneklerleriyle
dimdik
ayaktaydı. Bu ayıbın ortadan kalkması için toplantılar yapıyorlar,
kongreler yapıyorlardı. Kurtuluş
harekatı fiilen yürürlükteydi.
Ülke Kurtuluş Savaşı’ndan başarıyla çıkmıştı. Osmanlı imparatorluğu lağvedilmiş ve Türkiye
cumhuriyeti ismiyle dünyadaki yerini almıştı.

Ancak yeni yönetim; hızlı bir
şekilde toparlanmak, endüstri,
tarım ve eğitimde hamleler yapıp,
ekonomik yapıyı tamir etmek yerine, Baas partileri gibi, halkına
karşı görülmemiş bir kıyım harekatına girişti.
Bu yeni yönetim; şeriatçı diye
inançlı, komünist diye sosyalist,
faşist diye milliyetçi, bölücü diye
Kürt, çete diye de kurtuluş savaşının asıl kahramanlarını demokrasi
adına katlediyordu. Muhalifler birşekilde imha ediliyordu. Zira artık
muhalifleri fişleme dönemi de başlamıştı.
‘’Padişahım çok yaşa’’ diyen
şakşakçıların yerini sahte ‘’Atatürk”çüler ve ‘’milli şef’çiler’’ almıştı.

Yemek sadece CHP mutfağında
pişiyor ve orada paylaşılıyordu.
Pastadan pay alamayanlar kurtuluş savaşının kahramanı olan
halktı ve o günün kahraman toplum mühendisleriydi. Ülke şartları
o koca zaferden sonra, insanımızı
köleleştirmişti, onore etmemişti.
İmkan bulabilen yürekli insanlar
ne yazık ki, ülke dışında bir yaşamın hayalini kurmaya başlamışlardı. Ne pahasına olursa olsun
ülkeyi terk etmek istiyorlardı.
Böyle başlamıştı ilk göç. Yani
ilk göç, ülkesini siyasi nedenlerden
dolayı terketmek zorunda kalanlarla başlamıştı. Bu gün hala Avrupa’da, o zamanlar gelip de bir
daha hiç geri gitmeyen, binlerce
Türk’e rastlamak mümkündür.
Daha sonraki yıllarda, yine darbe
ve muhtıralardan kaynaklanan
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göçler devam etmiştir. Göçün asıl
temellerini oluşturan bu sosyolojik
ayrıntıyı atlamamak lazım gelir.
İkinci göç dalgası ise ekonomik
sebeplerdendir. En temel ihtiyaçların temininde, ciddi zorluklar yaşanıyordu. Gıda maddelerinde,
karne ve imtiyazlı dönemler başlamıştı. Amerikan malı un, şeker
ve yağ gibi temel gıdalara sahip
olabilmek için bile; önce ’’ torpil’’
bulmak gerekiyordu. Bu sıralarda
beklenen müjde (!) Almanya’dan
geldi. Almanya, iş gücü ihtiyacını
gidermek için, Türklerden yardım
istiyordu.
Nihayet Almanya’nın Türk iş
gücü talebi kabul edilmişti ve göç
başlamıştı. Ancak bu antlaşmanın
detayları yoktu. Bu insanların çocuklarının, eşlerinin durumu ne
olacaktı. Bu insanlar müslümandı,
dini ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerdi, bu ayrıntılar hep atlanmıştı.
Ne yazık ki, dişlerine kadar
varan sağlık kontrollerinde başarıyla çıkmış, yüzbinlerce kalifiye
insan; Sirkeci Garı’ndan Almanya’ya, adeta postalanıyordu.
Hiç biri almanca bilmiyordu bu
insanların. Alman kültürünü de
bilen yoktu. Bırakın entegrasyonu;
entegrasyonun ne olduğunu bile
bilmiyorlardı.
Zaten o günkü Almanların da
böyle bir düşüncesi yoktu. Belki
de, dereyi geçene kadar paça sıvanacaktı. Kısacası o günkü Türkler, bu günkü Almanları da
tanımıyor, bilmiyorlardı.
Neden Türkler veya Türk iş
gücü demiştim? Bu tamamen o
günkü Almanların tercihi idi. Zira
onlar güvenebilecekleri, sağlam,
dürüst, sözünde duran, cömert ve
onurlu insanları tercih ediyorlardı.
Bunun için Türkleri tercih etmişlerdi. Bu günkü Almanlar ise; entegrasyon adı altında, dilenci,
hırsız, kalleşlik ve köleliğe meyilli
insanları tercih ediyorlar.
Almanlar bugün, Almanlaşmış
yabancıyı bile istemiyorlar. Onlar
sadece, entegre olmuşları(!) istiyorlar. Diğer yabancıları bilmiyorum
ama
Türklerin
tarihi
geçmişinde böyle bir duruma rastlanmıyor.

Adil AVAZ

Ing.- Büro

KARAKAYA

Dipl.-Ing. Veli Karakaya

Prüfingenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisation

KFZ- Prüfstelle
Vertragspartner

Unfallgutachten
Holzmarktstr.11 10179 Berlin
Tel.: 030 / 322 81 48

Fax: 030 / 322 84 56

Öffnungszeiten: Mo. Fr. 8.00 - 18.00 Sa. 9.00 - 12.00

Hastalıkta ve Yaşlılıkta huzurlu, güvenilir ve onurlu yaşayabilmek için!

Bakıma ihtiyacı olan kişinin toplum içinde üretken ve bağımsız hale gelerek,
yaşam sürdürmesini amaçlayan bu hizmete ilişkin olarak;


Bakıma ihtiyacı olan için evinin
kendi bakımı için en uygun yer olması



Sunulan bakım hizmetinin hastanın
yaşam kalitesini arttırması



Gerektiğinde tıbbi donanım sağlanarak tedavi
ve bakımının evde de sürdürüle bilmesi



Evde daha rahat ve iyi bakım verilebilmesi için
ekipman ve sarf malzemeleri temin edilmesi

Servis Hizmetlerimiz

24h

¡

 Resmi daireler ile temas sağlamak,

görüșmelerde, dilekçe ve bașvurularda
yardımcı olmak
 Bakım ve Sağlıkla ilgili kurulușlarla temas
 Bakım malzemelerinin ve ilaçların temini
 Bakım danıșmanlığı ve bilgilendirme ( § 37 SGB XI)
Evin tașınmasında gerekli yardım

030-547 189 87

Sağlık Merkezi
TURKUAZ MEDICAL
Fennstraße 3
13347 Berlin | 1. OG
www.proacut.de
info@proacut.de

Evde bakımı için gerekli
ortamın yaratılması

Temel Bakım Hizmetlerimiz

Kimler faydalanabilir?

 Vücut bakımı ve temizliği

 Yașlılar

 Ev ișlerinde yardım

 Çocuklar

 Sağlıklı beslenme

 Özürlüler

 Evin dıșına çıkmada yardımcı ve refakatci olmak

 Riskli hamilelelik

 Aile bakımı (Familienpﬂege)

durumu olanlar

 Hastaneden taburcu

oldukdan sonra geçici bir
süre yada ömür boyu
bakıma ihtiyaci olan
kișilere hizmet veriyoruz

 Geçici bakım (Verhinderungspﬂege)
 Evde koruma ve gözetme

www.evde-hasta-bakim-servisi.de

Ücretsiz bilgilendirme icin arayınız...



Bașarıya ulașmanızın ﬁrsati!
Tecrübeli kadromuzu daha da güçlendirmek
için aradığımız nitelikler:

• Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w)
• Altenpfleger (m/w)
• Pflegehelfer (m/w)
Proacut ailesine katılıp bașarınızı
pekiștirme ve mesleki alanda
kendinizi geliștirme
imkanından faydalanın.
Bașvuru için job@proacut.de

