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Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle /

Başyazı

ALMANYA’DA
DÎNÎ CEMAATLER
NE İŞ YAPARLAR?

İ

Rüştü KAM
Genel Yayın Yönetmeni

slâm’ı din olarak seçen insanlara müslüman denir.
Müslümanların
rehber
edinmeleri gereken kitabın adı Kur’an’dır. Kur’an’
la müslümanları tanıştıran kişiye peygamber denir. O’nu
Allah seçmiştir. Seçilen bu kişiler güvenilir kişilerdir. Son elçi
olduğu, Seçen tarafından son
peygamberdir diye ilan edilen
kişinin adı Muhammed’dir. Bu
isim Hz. İsa tarafından son Elçi’den 6 asır önce İncil’de ilan
edilmiştir. Bunlar Elçi’dirler,
kendilerine emanet edilen
‘’Emanet’e’’ birşey ilave edemezler ve O’ndan birşey eksiltemezler.
Dinler insanların dünya hayatını dizayn etmek için gönderilirler. Arzulanan, ahiret hayatının mutlu bir hayat olarak
devam edebilmesidir. Bu gaye
için bir dizi ön şart sıralar Allah,
Elçi’ye emanet ettiği Kitap’ta.
İbadetler, emir ve yasaklar
bu ön şartları oluştururlar. Cemaat olarak yaşamak bu ön
şartlardandır.
Cemaat topluluk demektir.
Cemaatlerde ortak hedefler olmalıdır. Bu ortak hedefler daha
ziyade insanların dünyada mutlu bir hayat sürebilmeleri için
konulmuştur:
-Barış içinde yaşanacaktır.
-Zulüm
yapılmayacaktır,
Zalimler
desteklenmeyecektir.
-Eğitime ağırlık verilecektir.
-Komşuların hakkı korunacaktır.
-Adaletle muamele edilecektir.
-Doğa korunacaktır, tahrip
edilmeyecektir, yani, ekolojik denge muhafaza edilecektir.
-Fakirler gözetilecektir.

info@mocca-hikmet.eu

50 yıldan beri kendi ihtiyaçları olan imamlarını
hâlâ yetiştiremiyorlar.
İmam yetiştiren bir yüksek okul açamamışlar.
Bu cemaatlerin böyle
bir yüksek okul açmaya
güçleri yetmez mi?
Elbette yeter.
Ancak bu yetişen imam
hangi meşrebe göre
din anlatacaktır,
Kur’an’ı hangi meşrebe
göre yorumlayacaktır?
Sorun burada yatmaktadır.
Yazıktır, günahtır...!

„
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-Kurumlaşılacaktır v.b.
Cemaatleşmenin amaçlarından sayılabilecek birkaç örnektir yukarda zikredilenler. Dinî
kaynaklı olan cemaatlere dinî
cemaat denir. Cemaatleşme Allah’ın emridir. Güçlerin birleştirilmesini ister Allah. Çünkü,
ciddi çalışmalar güçlerin birleşmesiyle yapılır. ‘’Hep birlikte
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın,
fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki
nimetini hatırlayın.’’ (Âl-i
İmrân 103)
Fırka-i Naciye
Günümüzde cemaatler güçbirliği yapmak için değil, sanki
güçbirliği yapanları zayıflatmak
için oluşturuluyorlar. Dinî cemaatler bu amaca uygun olarak kurduruluyor. Almanya’da
hizmet verdiklerini söyleyen
dinî cemaatlere bir bakarsak;
onların Allah’a kul değil kendilerine üye yetiştirmekle meşgul
olduklarını görürüz. İstisnalar
her zaman vardır elbette.
Cemaat başkanı veya hocası, kendisinin dışındaki dinî
cemaatlerin yanlışlarını anlatır
cemaatine. Kurtuluşa erecek
olan cemaat kendi cemaatidir.
Yani fırka-i naciye kendi cemaatidir. Fırka-i naciye, kurtuluşa eren topluluk demektir.
Güya son Elçi: ‘’Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır, içinden bir tanesi kurtuluşa erecektir, 72 si dalâlettedir.’’ buyurmuştur.
Almanya’daki dini cemaatler
ne iş yaparlar diye bakarsak;
‘’Kendiliğinden camiye gelen
insanların cebindeki paraları
nasıl alırız’’ın hesabını yaptıklarını görürürüz. Camide çocukların okutulması da aynı amaca
yöneliktir.

„

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle /
Samimiyetle, canını dişine
takarak hizmet eden, sadece
Allah rızasını gözeten gerçek
mü’minler bu dairenin tabii ki
dışındadırlar. Allah onlardan
razı olsun, onların yâr ve yardımcısı olsun. Ne mutlu o Allah
dostlarına...
Bazı cemaatlerin camilerinde,
zekatlar toplanır, fitreler toplanır,
kurbanlar toplanır. Bilhassa Afrika
ve Asya ülkelerindeki insanların
durumu ajite edilerek anlatılır. Sinevizyon gösterileriyle inananların
duyguları harakete geçirilir. Hedef
duygu sömürüsü yaparak daha
çok para elde etmektir. Bu cemaatlerın hizmet portföyünde çocuk
okutmanın dışında elle tutulacak
hizmet yoktur desek yeridir.
Çocukları, pedagojik formas
yonu olmayan hocalar okutur
genel olarak
Bazı camilerde bir hoca 50-60
çocuğu bir iki saat içinde okutmak
zorundadır. Bir çocuğa düşen
zaman 5 dakika bile olmayabilir.
Bazen hocalar iki üç çocuğu aynı
anda okutmak zorunda kalır. Yeteri kadar hoca istihdam etmek istenmez. Çünkü, toplanan paralar
camilerde kalmaz, genel merkezlere gider. Hocaların aldıkları maaşlar yaptıkları hizmetlerle doğru
orantılı değildir. Çark böyle döner.
Çarkın yanlış döndüğünü farkedenler ve bu yanlışlığı dillendirenler hemen görevden alınırlar. Hem
de çeşitli iftiralar atılarak görevden
alınırlar.

Dinî cemaatlerin :
-Vakıfları yoktur.
-Hastaneleri yoktur.
-Öğrenci yurtları yoktur.
-İmam yetiştiren yüksek
okulları yoktur.
-Kur’an öğretmeni, dindersi
öğretmeni yetiştiren kurumları/okulları yoktur.
-Gazeteleri, dergileri yoktur, televizyonları yoktur.
-Hukuk büroları yoktur.
-Danışma merkezleri, araştırma merkezleri yoktur.
-Sosyal konutları yoktur.
-Yani gelecekleri yoktur...
Topladıkları paraların büyük bir
bölümünü Almanya dışına çıkar-

Başyazı

makla meşguldürler onlar. Bazen
bu paralar, Somali’ye yardım diye
çıkar, bazen Afganistan’a yardım
diye çıkar, bazen Filistin’e yardım
diye çıkar... Sadece bu görev için
kurulan yardım kuruluşları vardır.
Özel olarak kurulmuşlardır. Yıllardan beri ne Afganistan’ın problemi
çöçözülmüştür, ne Filistin’in, ne
Çeçenistan’ın... Buna rağmen yine
de toplanır o paralar. Cemaat bu
paranın hesabını sormaz veya soramaz.

bugün 20 yaşındadır. Bir ailede ortalama en az dört yetişkin olduğunu düşünürsek, bugün camilerin cemaati almaması grekir.

Sorumsuz sorumluların bu
tutumu yüzünden; dinî cemaatler bir araya gelip, güçlerini
birleştirip, hizmet alanlarını
belirleyerek ortak çalışma içine girememektedirler. Meşrep
çalışmaları dinî hizmetlerin
devamlı önünde tutulmaktadır. Olmazsa olmaz olan, din
değil de sanki meşrepmiş gibi
hareket edilmektedir.
Örneğin, 50 yıldan beri
kendi ihtiyaçları olan imamlarını kendileri yetiştirememektedirler. İmam yetiştiren bir
yüksek okul açamamışlardır.
Bu cemaatlerin böyle bir yüksek okul açmaya güçleri yetmez mi? Elbette yeter. Ancak
bu yetişen imam hangi meşrebe göre din anlatacaktır,
Kur’an’ı hangi meşrebe göre
yorumlayacaktır? Sorun buradadır. Yazıktır, günahtır.

Kendi çocuklarımız, geleceğimiz gözümüzün önünde eriyip giderken, Afrika’ya el uzatmak
ihanet değildir de nedir? Oradaki
insan yarın yine aç kalacaksa, birgün et yese ne olur yemese ne
olur... Allah buyurur ki: ‘’Aklınızı
çalıştırmazsanız, sizi pislik
çinde bırakırım.’’ (Yunus 100)

Dinî cematler birbirlerinin
ayağına basmayı bırakarak, en
kısa zamanda bir araya gelmeli ve bu gidişe dur demelidirler.

Müslüman cemaatlerin ise:
-Tarihe mal olmuş şanlı şerefli
ataları vardır (!)
-Dedeleri müftüdür (!)
-Kalpleri temizdir (!)
-Somali’leri vardır (!)
-Filistin’leri vardır (!)
-Afganistan’ları vardır (!)

Türkiye’den getirilen geçici hocaların çoğu, hizmet aşkıyla gelmiyorlar buraya. Biraz para
kazanarak, ceplerini doldurarak
geriye gitmeyi düşünüyorlar. Etliye
sütlüye karışmadan zamanlarını
doldurmak istiyorlar. Bu yüzden
ciddi çalışmaların altına imza atamıyorlar. Cami derneklerinin de
işine geliyor bu uygulama. Böylece
ne şiş yanıyor ne de kebap. Halk,
veren el olduğu, alan el olmadığı
sürece kervan yürüyor. Tekerin
önüne taş koymak isteyen olursa,
ona da haddini bildirmek o kadar
zor olmuyor.
20 yıl öncesinde camiler Ramazanlarda, Cumalarda dolup taşardı. 20 yıl sonrasında ilave cami
yapılmamasına rağmen camilerdeki tutulan saflarda boşluklar
olabiliyor. 20 yıl önce doğan çocuk
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Bu duyarsızlık böyle devam
ederse 20 yıl sonra camiler
birer birer kapanmaya başlayacaktır. İşte o zaman çok geç
olacaktır. Afrika ülkelerine
para göndermenin cezasını 20
yıl sonra gelen nesil çekecektir.

Kiliselerin:
-Papaz yetiştiren yüksek okulları vardır.
-Vakıfları vardır.
-Sosyal konutları vardır.
-Danışma merkezleri vardır.
-Meslek okulları ardır.
-Televizyonları, dergileri vardır.
-Yayınevleri vardır.
-Araştırma merkezleri vardır.
-Meslek okulları vardır.
-Hastaneleri vardır.
-Üniversiteleri vardır.v.b.

Ancak,
kendi
çocukları
parklardadır, esrar, eroin bağımlısıdır, kumarhanelerdedir,
meyhanelerdedir, hapishanelerdedir. İş ve işçi bulma kurumlarının kapılarında kuyruktadır. Gayeleri, hedefleri yoktur. Serseri mayın gibi dolaşırlar ortalıkta.
Allah aşkına bu dini cemaatler ne iş yaparlar?

Rüştü KAM

Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /

Editorial

Was tun
islamisch-religiöse
Gemeinden
in Deutschland?
Rüştü KAM
Chefredakteur
info@mocca-hikmet.eu

M

enschen, die sich
zum Islam bekennen, nennt man
Muslime. Ihr Wegweiser ist der vom
Propheten Mohammed offenbarte Koran. Allah hat
vertrauenswürdige Propheten als
Verkünder seiner Botschaften auserwählt. Als letzter Gesandter
und Vervollkommner des Glaubens hat Mohammed den Menschen durch den Koran Gottes Worte
verkündet. Alle Gesandten Allahs
konnten ihrerseits den ihnen anvertrauten Botschaften nichts hinzufügen oder weglassen.
Religionen wurden von Allah
gesandt, um das weltliche Leben
der Menschen im Sinne eines
glückseligen Weiterlebens im Jenseits zu gewährleisten. Hierfür listet Allah in dem Buch, den er dem
Gesandten offenbarte, eine Reihe
von Voraussetzungen auf.
Diese Voraussetzungen bestehen aus Gebeten, Geboten und
Verboten, nach denen sich die
Menschen in ihrem Leben in der
Gemeinde richten sollen.
Gemeinde heisst auch Gemeinschaft. Gemeinden sollten gemeinsame Ziele verfolgen. Diese
gemeinsamen Ziele sind vorwiegend für ein glückliches Leben auf
der Erde vorgegeben worden:
Man soll in Frieden leben.
Keine Unterdrückung, keine
Unterstützung von Unterdrückern.
Die Bildung sollte im Vordergrund stehen.
Achtung von Nachbarschaftsrechten.
Keiner sollte ungerecht behandelt werden.

Die Natur sollte geschützt,
nicht zerstört werden, d.h.,
Wahrung des ökologischen
Gleichgewichts.
Die Armen und Bedürftigen
sollten nicht vergessen werden.
Institutionialisierung und Gemeindebildungen sollen erfolgen
Die obige Aufzählung stellt einige Besipiele für die Ziele der Bildung einer Gemeinde dar. Religiös
motivierte Gemeinschaften nennt
man religiöse Gemeinden. Die Bildung von Gemeinden ist ein Gebot
Allahs, damit sich die Kräfte und
der Glaube der Menschen bündeln. Weil ernsthaftes jedoch Arbeiten nur im Zusammenwirken
der Kräfte möglich ist, sagt Allah:
‘’Haltet euch fest an Allahs
Seil, gehet nicht auseinander
und gedenkt Allahs Gunst über
euch.’’ (Al Imran 103)
Die Gemeinschaft der Erretteten
Heutzutage scheinen sich Gemeinden mit dem Ziel zu bilden,
bestehende Bündnisse zu brechen, anstatt Kräfte zu bündeln.
Sogar religiöse Gemeinden werden mit diesem Ziel gegründet.
Wenn wir uns die religiösen Gemeinschaften in Deutschland ansehen, dann scheint es, dass sie
viel mehr damit beschäftigt sind,
neue Mitglieder zu gewinnen, als
die Menschen an Allah heranzuführen. Ausnahmen bestätigen
aber wie immer die Regel.
Zahlreiche Gemeindevorstände
oderi hre Imame erzählen ständig
von den Fehlern anderer Gemeinden im Glauben, nur ihre Gemein-
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den wären die Erretteten. D.h. die
Firka-i naciye sei ihre Gemeinde.
Fırka-i naciye heisst Gemeinde der
Erretteten. Der letzte Gesandte
habe quasi geboten: „Meine
Umma wird sich in 73 Teile spalten, nur eine wird errettet werden,
72 werden in die Irre gehen“.
Schauen wir darauf, was die
religiösen Gemeinden in Deutschland tun, so sehen wir, dass sie
damit beschäftigt sind, Menschen,
die in die Moscheen gehen, Geld
aus der Tasche zu ziehen. Auch
die Kurse für Kinder in vielen
Moscheen dienen dem selben
Zweck.
Diejenigen Gläubigen, die
für Allahs Wohlwollen mit ganzer Kraft dienen, sind hiervon
selbstverständlich ausgenommen. Allahs segen sei über sie
und möge Allah ihnen beistehen. Wohl den Gottesfürchtigen...
In den Moscheen mancher Gemeinden sammelt man den Zakat,
die Almosen und die Opfergabe.
Dabei wird die mißliche Lage der
Menschen in Asien und Afrika
rührselig beschrieben. Per Videopräsentationen werden die Gefühle
der Gläubigen angesprochen. Mit
dieser Art Gefühlsausbeutung soll
mehr Geld gesammelt werden.
Diese Gemeinschaften bieten,
außer einigen Kursen für Kinder,
keine nennenswerten, weiteren
Dienste.
Die Kinder werden in der
Regel Betreuern anvertraut,
die keinerlei pädagogische
Vorbildung besitzen.

Mit dem Anlass des 50. Jahres der Immigranten /
In manchen Moscheen muss
ein Betreuer 50-60 Kinder in 1-2
Stunden abfertigen. Die Zeit, die
für ein Kind bleibt, beträgt kaum
5 Minuten. Manchmal müssen die
sich die Betreuer gar um zwei bis
drei Kinder gleichzeitig kümmern.
Mehr Betreuer will oder kann man
aufgrund finanzieller Motive nicht
einstellen. Denn das oftmals als
Spenden gesammelte Geld bleibt
nicht in den jeweiligen Moscheen.
Es wird an zentrale Verbände
überwiesen, die es verwalten. Das
Gehalt der Imame in den Moscheen steht in keinem Verhältnis zu
ihren Leistungen. Sie sind meist
unterbezahlt. So dreht sich das
Rad. Wer merkt, dass das Rad
falsch läuft und das anspricht,
wird schnell der Gemeinde verwiesen. Sie werden nicht nur verjagt,
sondern auch auf verschiedene
Arten verleumdet.

„

Die religiösen Gemeinden
haben :
keine Stiftungen.
keine Krankenhäuser.
keine Schulheime.
keine Hochschulen für Imame.
keine Institutionen/ Schulen
für Koran- und Religionslehrer.
keine Zeitungen, Zeitschriften,
keinen eigenen Fernsehkanal.
keine Rechtsabteilungen.
keine Forschungs- und Beratungszentren.
keine Sozialwohnungen.

„

D.h. sie haben keine Zukunft...
Sie sind damit beschäftigt, das
eingesammelte Geld außer Landes
zu schaffen. Das Geld wird mal als
Hilfe für Somalia, mal für Afghanistan und mal als Hilfe für Palästina aus dem Land geschafft... Es
gibt Organisationen, die nur dafür
gegründet wurden. Aber weder
die Probleme in Afghanistan, noch
in Palästina, noch in Tschechenien
wurden in den Jahren gelöst.
Trotzdem wird weiterhin gesammelt, während die Gemeinde keinerlei Rechenschaft über diese
Gelder verlangen darf.
Wegen dieser verantwortungslosen Praktiken und den
Zuständigen Akteuren kommen die religiösen Gemeinden
nicht zusammen, um ihre
Kräfte zu bündeln, ihre Dienste abzustimmen und zusammenzuarbeiten. Tätigkei-

Editorial

ten für die eigenen Interessen
werden religiösen Diensten
stets vorgezogen. Man tut so,
als wäre nicht der Glaube,
sondern die eigene Auslegung
das Maß.

hier verwendet, sondern in irgendwelchen Hilfsaktionen im
Ausland verpulvert werden,
wird die nächste Generation in
20 Jahren schmerzhaft spüren.

Beispielsweise haben sie es besagte Gemeinschaften seit 50 Jahren nicht geschafft, Imame auszubilden, um ihren Bedarf zu decken. Sie konnten keine Institutionen für die Ausbildung von Imamen gründen, obwohl sie es bisher durchaus schaffen konnten.
Doch nach welcher Rechtsschule
sollen diese Imame den Glauben
erklären, den Koran nach welcher
Richtung auslegen? Da liegt ein
weiteres wesentliches Problem. Es
ist schade, es ist eine Sünde.

Ist es nicht Verrat an unseren
Kindern, wenn wir statt in ihre Zukunft zu investieren, unsere Ressourcen vergeuden? Wenn die
Menschen dort auch morgen hungern werden, was macht es für
einen Sinn, ob sie an einem Tag
Fleisch zu essen bekommen oder
nicht...

Die religiösen Gemeinschaften müssen aufhören, sich gegenseitig auf die Füße zu
treten. Sie müssen schnellstens zusammenkommen und
diesem Treiben ein Ende setzen

Die Kirchen haben:
Hochschulen für die Priesterausbildung.
Stiftungen.
Sozialwohnungen.
Beratungszentren.
Berufsschulen.
Fernsehkanäle, Zeitschriften.
Verlage.
Forschungszentren.
Krankenhäuser.
Universitäten.

Die meisten, aus der Türkei für
eine befristete Zeit importierten
Imame haben keinen tiefgreifenden Dienstleistungsgedanken, den
sie während ihres Aufenthaltes
entfalten können. Sie sind oftmals
den Vorständen der Moscheevereine untergeordnet. Deshalb
bringen sie auch keine ernsthaften
Arbeiten zustande. Das passt auch
den Moscheevereinen. So sind
beide Seiten zufrieden. Solange
das Volk gibt und nichts verlangt,
läuft die Karawane weiter. Es ist
nicht allzu schwer, diejenigen, die
Sand in dieses Getriebe streuen,
zur Räson zu bringen.
Vor 20 Jahren platzten die
Moscheen im Ramadan und an
Freitagen aus den Nähten. Obwohl
keine neuen Moscheen hinzugekommen sind, lichten sich die Reihen in den Moscheen nach 20
Jahren. Die Neugeborenen von
damals sind nun 20 Jahre alt.
Wenn eine Familie im Durchschnitt
aus 4 Erwachsenen besteht, so
sollten die Moscheen die Gemeinde nicht mehr fassen dürfen.
Schaut man diesem Treiben
tatenlos zu, werden in weiteren 20 Jahren die Moscheen
nach und nach schließen.
Dann wird es zu spät sein. Die
Sanktionen dafür, dass die
heutigen Ressourcen nicht

7

14/2011

„Wenn Ihr euren Verstand
nicht gebraucht, lasse ich euch
im Dreck stehen“ sagt Allah
(Jonas 100)

Die muslimischen Gemeinschaften aber haben:
Historische, berühmte und
ehrwürdige Ahnen (!)
Väter oder Großväter als Muftis (!)
Reine Herzen (!)
İhr Somalia (!)
İhr Palästina (!)
İhr Afghanistan (!)
Doch zahlreiche ihrer Kinder
lungern in Parks, sind drogenabhängig, spielsüchtig, hängen in
Kneipen herum oder sitzen in Haftanstalten. Sie stehen bei den Arbeitsämtern in der Schlange.
Ohne Sinn, ohne Ziel.
Um Gottes Willen, was tun
eigentlich die religiösen Gemeinden?

Rüştü KAM
Übersetzung:Hamdi İLHAN

Foto:Önder Coştan
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Mustafa Pulat
T.C.Berlin Başkonsolosu

„

Çoğunluğu genç ve dinamik olan Türk nüfusu
esasen Almanya için bir şanstır „
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Almanya’nın 50 yıl sonraki
geleceğinde Türklerin rolünü,
bizzat Türkler tayin edecektir.
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Eğer 50 yıl sonra da Berlin’deki “Türk
toplumu”ndan bahsedeceksek, bu
ancak Türkçe’nin yaygın şekilde öğrenilmeye ve öğretilmeye devam etmesiyle mümkün olacaktır.
Dilini kaybeden bir toplumun, zaman
içerisinde toplum hüviyetini kaybetmesi ve asimile olması kaçınılmazdır.

Mustafa Pulat

Mustafa Pulat Kimdir:
Mustafa Pulat 1967 Ankara doğumludur.
Evli ve bir çocuk babasıdır. Eşinin adı Behiye Tülin, oğlunun adı İsmail Orhun’dur.
T.E.D. Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde Master yapmıştır.
1989’da T.C. Ziraat Bankası Eğitim ve
Organizasyon Biriminde Memur, 1990’da
Risk Değerlendirme Müdürlüğü’nde Şef,
1990’da Dışişleri Bakanlığı’nda Meslek Memuru olarak görev yapmış ve 1992’de askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.
1992’de İsrail, Filistin ve Orta Doğu Barış
Süreci Dairesi’nde, Ataşe, 1993’de Hartum
Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, 1995’de
Zagrep Büyükelçiliği’nde İkinci Katip,
1998’de Dünya Ticaret Örgütü’nde (WTO)
Başkatip, 2000’de Çok Taraflı Ekonomik
İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda Başkatip, 2002’de Genel ve İkili Ekonomik İşler
Dairesi’nde Başkatip, 2002’de DTÖ Daimi
Temsilciliği’nde Müsteşar, 2006’da Müsteşar Özel Müşavirliği’nde Daire Başkanı olarak görev yapmış ve 2008’de Berlin
Başkonsolosu olarak atanmıştır.
Halen Berlin Başkonsolosu olarak
görev yapmaktadır.
Bildiği yabancı dil: İngilizce

M

occa: 50 yıl önce sıfır iş adamı, sıfır eğitimci
ve sıfır din görevlisiyle, süreli olarak Almanya’ya gönderilen vatandaşlarımız çok sıkıntılı zamanlar geçirdiler.
Bu süre içinde eksiklikler farkedilerek yapılması
gerekenler yapıldı mı? Şunları yapsaydık veya
şunları yapmasaydık diyebileceğiniz şeyler oldu mu?
Mustafa Pulat: Öncelikle sizleri, Mocca okurlarını ve tüm
vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 50 yıl önce Türkiye
ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşması, belki de
başlangıçta çok az kişinin tahmin edebildiği bir sürecin kapısını aralamıştır.
50 yıl önce Almanya’ya gelen vatandaşlarımız, hem aileleri hem de ülkeleri için büyük özveride bulundular. Gerek ülkemizin, gerek ailelerinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı
hafifletebilmek adına memleket hasretine göğüs gererek
emeklerini ortaya koydular. Gelenlerin çoğunun kalmayı tercih etmesi, ilerleyen yıllarda eğitim ve toplumsal hayata katılım anlamında yeni sorunları beraberinde getiren daha
büyük göç dalgaları yaratmıştır.
Yapılması ve yapılmaması gerekenler bağlamında 50 yılın
muhasebesini yaparken birçok parametreyi göz önüne almak
gerekiyor. Öncelikle Almanya’ya bakmak lazım. Yaygın kanı,
Almanya’nın, “misafir işçilerin”, “kalıcı göçmenler” haline geldiğini henüz kabul ettiği ve buna uygun politikalar üretme
arayışına yeni başladığı yönündedir.
Almanya’ya göçün yoğunlaştığı 1970’li ve 1980’li yıllarda
ülkemizde Avrupa’daki işçilerimizin sorunlarını ele alan çeşitli

„
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bilimsel çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Bu çalışmalar ışığında, Türkçe
ve Türk kültürü eğitimi için öğretmenler ve din hizmetleri için din adamları
görevlendirilmeye başlanmıştır. O dönemde ciddi bir siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ortamı içinde bulunan
ülkemizin imkânları çerçevesinde hizmet sunulmaya gayret edilmiştir. Buradaki vatandaşlarımızın sıkıntıları
üzerinde konuşurken o dönemin Türkiye’sinin fotoğrafını da akıldan çıkarmamak lazım.
Ülkemiz, son dönemde her alanda
kaydettiği ilerlemeye paralel olarak,
gerek yurtiçindeki gerek yurtdışındaki
vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürme olanağına kavuşmuştur. Berlin’de birçok ülkenin temsilciliğinin
sahip olmadığı imkânları haiz bir başkonsolosluk binamız mevcuttur. Uzman personelimiz hizmet odaklı bir
yaklaşım içerisinde vatandaşlarımızın
işlemlerini yerine getirmeye gayret etmektedirler.
Ancak Berlin’de bugün 230 bini
aşkın Türk vatandaşı veya Türk kökenli insanımızın yaşadığını, bunun
orta büyüklükteki bir Anadolu şehrinin
nüfusuna tekabül ettiğini ve başkonsolosluğumuzun bu nüfusa oranla mütevazı sayılabilecek bir personel
sayısıyla hizmet verdiğini akıldan çıkarmamalıyız.
Toparlamak gerekirse, gerek Dışişleri Bakanlığımızın, gerek devletimizin
ilgili diğer birimlerinin yurtdışındaki
Türk insanına daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için azami gayret gösterdiklerini vurgulamak isterim.

Dilerseniz biz yan⁄n⁄zda oluruz!

Ana Hizmetlerimiz
Vücut Bak⁄m⁄ ve Temizli©i
• Banyo ve du‚ yapt⁄rma
• Saç y⁄kama ve kurutma
• Di‚ bak⁄m⁄, Sakal tra‚⁄

Mocca: Vatandaşlarımızın yabancı
işçi olmalarından kaynaklanan dezavantajları nelerdir? Bu konularda ikili
ilişkilerde ne gibi sıkıntılar yaşandı?
Mustafa Pulat: Yabancı bir ülke ve
kültür içerisinde yaşamak sadece göçmen işçiler için değil, kimse için kolay
bir şey değildir. 1960’lardan itibaren
göçmen işçi statüsünde buralara gelen
vatandaşlarımız doğal olarak farklı bir
dilin konuşulduğu, farklı bir dine ve
kültüre mensup bir toplumda yaşamanın zorluklarını hayatın her alanında
hissettiler. Aradan 50 yıl geçmiş olsa
da bu sorunların nitelik ve boyut değiştirerek halen devam ettiğini görüyoruz.
Bugün genel manzaraya baktığımızda tüm zorluklara rağmen buradaki
toplumumuzun birçok başarı öyküsüne
imza attığını görüyoruz. Öte yandan,
işsizliğin azaltılması ve eğitim konularında biraz daha hassasiyet gösterilmesi
gerektiğini
düşünüyoruz.
Gençlerimizin Alman toplumundaki rekabet güçlerini artırabilmeleri için iyi

Beslenme
• Yemek haz⁄rlama ve yedirmeye yard⁄mc⁄ olmak
Güncel ev ihtiyaçlar⁄
•
•
•
•

Ev temizli©i
Çama‚⁄r ve bula‚⁄klar⁄n y⁄kanmas⁄
Al⁄‚veri‚
K⁄yafet de©i‚tirilmesi, y⁄kanmas⁄, ütülenmesi

Mobilite
• Evin d⁄‚⁄na ç⁄kmada yard⁄mc⁄ olmak
• Doktorlara, hastanelere, devlet dairelerine refakat etmek.

Yap⁄lan tüm bak⁄m ve hizmetlerin
bedeli:
•
•
•
•

Hastal⁄k Sigortan⁄z (Krankenkasse)
Bak⁄m Sigortan⁄z (Pflegekasse)
Sosyal Daire (Sozialamt)
Özel Sa©lik Sigortan⁄z (Prv. Krankenkasse)
taraf⁄ndan kar‚⁄lanmaktad⁄r.
• Íahsi ödemeler (privat)

Sa©l⁄k ve Bak⁄m Malzemelerinin Temini
• Tekerlekli sandelye, özel hasta yata©⁄ vb.
Psikolojik ve sosyal yard⁄m
GLEISDREIECK
MÖCKERNBR.

Web: www.evinvia.de · E-Mail: kontakt@evinvia.de

(24 saat kesintisiz hizmet)
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eğitim almaları, Almanca ve
Türkçe dışında İngilizceyi de iyi
öğrenmeleri gerekiyor. Yüksek
tahsil yapamayanların ise mutlaka
kendilerine meslek edindirecek
eğitim programlarına katılmaları
gerekiyor. Bu konuda Alman muhataplarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla sıklıkla bir araya
geliyor ve işbirliği yapıyoruz.
Mocca: Türklerin Almanya’ya
gelişinin üzerinden 50 yıl geçmiş.
Misafir işçi olarak buraya gelenler
bugün Alman ekonomisine göz
ardı edilemez katkılarda bulunuyorlar. Ekonomik katkının yanında
kültürel çeşitliliğe de yaptıkları
katkının farkına varıldığını düşünüyor musunuz?
Mustafa Pulat: Buradaki Türk
toplumu Almanya’nın ekonomik
kalkınmasına doğrudan, ölçülebilir ve önemli bir katkı yapmıştır.
Alman toplumunun demografik
olarak bir gerileme içerisinde olduğunu görüyoruz. Buna mukabil,
başta Türkler olmak üzere göçmen kökenli nüfus artmaktadır.
Çoğunluğu genç ve dinamik olan
bu nüfus esasen Almanya için bir
şanstır. Ancak başta ABD olmak
üzere Anglo-Sakson ülkelerinde
kültürel çeşitliliğe bakışla, Almanya ve diğer kıta Avrupası ülkelerindeki bakışın farklı olduğunu
görüyoruz. Birinci gruptaki ülkelerde, pragmatik bir yaklaşımla
köken ve kültürel farklılıklara bakılmaksızın topluma katkıda bulunan bireylere kucak açıldığını
görüyoruz. Kıta Avrupası ülkelerinde ise yabancıların varlığını bir fırsattan ziyade bir
sorun olarak algılama eğilimi
mevcut.
Mocca: Türklerin en yoğun yaşadıkları kentlerden biri de Berlin
malum. Tabii doğru orantılı olarak
sorunları da artıyor. Bu sorunları
aşmada şehrimizde faaliyet gösteren derneklerle ne gibi bir işbirliği
öngörüyorsunuz?
Mustafa Pulat: Açıkçası burada faaliyet gösteren derneklerimizle iç içeyiz. Mesaimizin önemli
bir bölümünü sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili çalışmalarımıza ayırıyoruz. Etkinliklerine katılıyor,
projelerine imkânlar ölçüsünde
destek ve himaye sağlıyoruz. Derneklerimizin aralarındaki dayanışmayı artırmayı sağlamaya çalışıyoruz. Ortak sorunlara dair ortak
yaklaşım benimsenmesi ve ortak
hareket edilmesi reflekslerinin ge-

lişmesine katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda ancak özendirici
olabiliriz, esas görev ilgili derneklere düşmektedir.
Mocca: Bildiğimiz kadarıyla
konsolosluk bünyesinde çalışan
öğretmenler var. Bu öğretmenlerden sivil toplum kuruluşları istifade edemiyorlar. Resmi okullarda
da derslere katılım ihtiyari. Bu
konu yeniden gözden geçirilerek
öğretmenlerle sivil toplum kuruluşları kucaklaştırılamaz mı?
Mustafa Pulat: Buradaki öğretmenlerimizden istifade etmenin
en iyi yolu, Türkçe ve Türk Kültürü
derslerine olan ilgiyi ve katılımı artırmaktır. Eğitim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın
buradaki insanlarımızı çocuklarını
bu derslere daha fazla göndermeye teşvik etmeleri halinde bah-

settiğiniz kucaklaşma kendiliğinde
gerçekleşecektir. Eğer 50 yıl sonra
da Berlin’deki “Türk toplumu”ndan
bahsedeceksek, bu ancak Türkçenin yaygın şekilde öğrenilmeye ve
öğretilmeye devam etmesiyle
mümkün olacaktır. Dilini kaybeden
bir toplumun, zaman içerisinde
toplum hüviyetini kaybetmesi ve
asimile olması kaçınılmazdır.
Mocca: Almanya’da ciddi bir
lobi çalışması oluşturulamıyor,
sizce sebepleri nelerdir?
Mustafa Pulat: Öncelikle lobi
çalışması yapmayı gerçekten istemek gerekiyor. İkinci olarak lobi
yapma amacı güden topluluğun
kendi içerisinde dayanışma, istişare ve amaç birliği içerisinde olması şart. Hangi konuda lobi
yapılacak, lobi yapılarak elde edilmek istenen sonuç nedir gibi sorulara net yanıtlar verebilmek
lazım. Bunun dışında lobicilik ciddi
bir maddi kaynağın seferber edilmesini gerektiriyor. Son olarak ise
lobiciliğin nasıl yapılacağını bilmek
gerekiyor. Bu konuda profesyonel
deneyimlerden
faydalanılarak
kendi yöntemlerini geliştirmek
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önem arz ediyor.
Mocca: Vatandaşlarımızın dini
ihtiyaçlarını karşılamak için cemaatler üzerinden çalışmalar yapıldı.
Resmi okullarda din dersi verilmesi konusunda bildiğimiz kadarıyla ciddi denilebilecek çalışmalar
fazla ön plana çıkmadı veya bizler
duymadık. Ancak, 50 yıl sonra Almanya’da İlahiyat Fakülteleri açılmaya başlandığına şahit oluyoruz.
Bu konudaki atılan adımlar geç
kalınmış adımlar olarak değerlendirilebilir mi?
Mustafa Pulat: Bilindiği üzere
Alman Anayasası’na göre din
dersleri ülkemizdeki uygulamadan
farklı olarak dini cemaatler tarafından verilmektedir. Din dersleri
konusunda Alman Federal ve Eyalet yasaları dikkate alınmak durumundadır.
Bununla
beraber,
DİTİB’in dinî cemaat olarak tanınması dâhil, İslam din dersleri konusunda çeşitli seviyelerde Alman
tarafıyla temaslar sürdürülmektedir. Ciddi bir müslüman nüfusun
yaşadığı Almanya’da ilahiyat eğitimi konusunda yapılanlar gecikmeli olarak değerlendirilebilecek
olsa da kuşkusuz olumlu adımlardır.
Mocca: 50 yıl önce babalar,
anneler iş için Almanya’ya gelirken, Almanya’da üniversite bitiren
çocuklar, torunlar Türkiye’de iş
aramaya başladılar sizce bu dönüşün sebepleri nelerdir? İbre niçin
Türkiye’ye döndü?
Mustafa Pulat: Bunun en
önemli sebebi Türkiye’nin yakaladığı siyasi istikrar ve ekonomik
büyüme ortamıyla beraber bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasıdır. Almanya’da iyi eğitim almış,
Türkçesi, İngilizcesi iyi olan gençlerimiz ülkemizde hemen her sektörde kariyer yapma imkânına
sahiplerdir.
Almanya halen dünyanın en
büyük ekonomilerinden biri olmakla birlikte, dünyada yükselen “yeni beyaz yakalılar”ın
fazla itibar ettiği bir ülke değildir. Bu yeni çalışan sınıf,
çok kültürlülüğün, yeni fikirlerin saygı ve destek gördüğü,
teşebbüsün ödüllendirildiği,
dinamik bir sosyal ve ekonomik ortamın bulunduğu yabancılara hoşgörülü ülkeleri
tercih etmektedirler. Almanya’
da iyi eğitim almış çocuklarımızın
yüzlerini Türkiye’ye dönmelerinin
de buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu eğilim ülkemize büyük
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Mocca: 50 yıl sonra gelinen noktadan bakıldığında, Almanya’nın geleceğinde, Türklerin rolü ne
olacaktır?
Mustafa Pulat: Almanya’nın 50 yıl sonraki
geleceğinde Türklerin rolünü bizzat Türkler
tayin edecektir. Dilini ve kültürel kimliğini koruyan,
iyi eğitim alan, sosyal yaşama etkin katılan bireylerin sayısını artırdığımız takdirde toplumumuzun Almanya’da bugünkü konumundan daha iyi yerlere
gelebile- ceğinden eminim.
Aslında, demografik olarak düşüşe geçen Alman
toplumunda, genç ve dinamik Türk nüfusunun varlığı, iyi değerlendirildiği takdirde hem Almanya hem
de buradaki insanlarımız için önemli bir fırsattır.

Foto:Önder Coştan

yararlar sağlayacaktır.
fahı ve huzuru en az Türkiye’deki vatandaşlarımız
Mocca: Türk çocuklarının eğitim sistemindeki de- kadar önemlidir.
zavantajlı konumunu iyileştirmek için Alman maÇocuklarımızın hem Türkçe’yi hem de Almanca’yı
en iyi şekilde bilmesi önem arz etkamları nezdinde ne gibi girişimmektedir. Almanya’nın sunduğu
lriniz oldu bugüne değin, başka bir
eğitim imkânları sonuna kadar kulifadeyle bu konuda sizce neler yalanılmalıdır.
pılabilir?
Toplumumuzun, özellikle gençMustafa Pulat: Türk çocuklarıAlmanya halen
nın eğitimi konusunda Berlin özelerimizin içlerine kapanmaması,
dünyanın en
linde konuşursak, eyalet makamAlman toplumunda, siyasi partileları ile etkin ve yapıcı bir işbirliği
rinde, derneklerinde ve gönüllü kubüyük ekonoiçerisinde olduğumuzu söyleyebiliruluşlarında aktif roller almaları
milerinden biri
rim. Eğitim konusunun Alman tarateşvik edilmelidir.
fıyla ikili düzeyde yapılan her türlü
Sivil toplum kuruluşlarımızın
olmakla birtoplumumuzun genelini etkileyen
temasta üst sıralarda yer aldığınlikte, dünyada
sorunlara çözüm arayışlarında çedan emin olabilirsiniz. Başkonsoşitli platformlar altında bir araya
losluk olarak bu konuda gerek
yükselen “yeni
gelmeleri ve birleştirici rol oynamaAlman makamları, gerek buradaki
beyaz yakalıları elzemdir. Bu konudaki her türlü
sivil toplum kuruluşları ile yakın işanlamlı ve yapıcı girişime başkonbirliği içerisinde olmaya özen göslar”ın fazla itisolosluğumuzca destek verilmekteteriyoruz. Buradaki eğitim sorundir.
larının çözümü öncelikle Alman
bar ettiği bir
makamlarının sorumluluğu ve yetülke değildir...
Mocca: Çok teşekkürler.
kisindedir. Eğitim konusunda çalıMustafa Pulat: Ben teşekkür
şan sivil toplum kuruluşlarımızın
eder çalışmalarınızda başarılar diyerel makamlar ile daha fazla salerim.
yıda ortak projeler geliştirmesi
önem arz etmektedir.

Mocca: Vatandaşlarımıza bizim aracılığımızla vereceğiniz ne gibi mesajınız olacak?
Mustafa Pulat: Buradaki vatandaşlarımızın re-
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führen?
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* Wo ist das Fahrzeug jetzt?
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Türk Tarihinde Gönül Ehli Bir İnsan ve Mürşid: Ahmet Yesevî

AHMET YESEVÎ
bulunduğu karışık çevre ve devirde
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Türkler aras

“Ahmet Yesevî kim, bir araştırın, göreceksiniz, bizim
milliyetimizi asıl onda bulacaksınız.”
Yahya Kemal

mızı, güçlenmemizi sağlamada etkin bir rol oynamıştır.
Şunu iyi bilmeliyiz ki; tarihin her döneminde diri
kalan, Millî Birlik Akîdemizin topluma yerleşmesinde
ve Anadolu’nun manevî fetih yolunun açılma sürecinde mutasavvıfların öncülüğü yadsınamaz. Söz konusu mutasavvıf şairlerden biri de kuşkusuz Hoca
Ahmet Yesevî’dir ve onun yetiştirdiği gönül ehli dervişlerin manevî fetihte katkısı çok yüksektir.
“Hoca Ahmet’tir benim adım, dünü günü
yanar oldum
İki cihanda ümidim, bana sen gereksin sen”

1071

Malazgirt Zaferi Türk
milletinin Anadolu’ya
yerleşmesinde önemli
bir milâd olarak değerlendirilse de, Anadolu’nun Türkleşmesi yüzyıllar almış bir fetih
sürecinin sonunda gerçekleşmiştir. Bu süreci kronolojik olarak yalnızca askerî fetihlere bakarak değerlendirmek bizleri tarihsel bir yanılgıya götürebilir. Bu
sebeple Anadolu’nun fethinin aynı zamanda bir manevî zafer boyutu olduğunu, kökleri Orta Asya’ya,
Ahmet Yesevî’ye ulaşan büyük bir manevîyat ehlinin
Anadolu’ya gelerek, bu topraklara kapsayıcı bir
dünya görüşünü yansıtan hoşgörü mührünü nasıl
vurduklarının da bilinmesi gerekiyor.
Çünkü geçmiş zamanları değerlendirme ilmi olan
tarihin en önemli yönlerinden biri de, yaşadığımız
çağa ve gelecek zamanlara ışık tutmasıdır. Ecdâdımız
bu topraklarda bin yıldır hüküm sürmüş, medeniyet
ve devletler kurmuşsa bunun kaynağı Türk toplumunun hoşgörü odaklı yaşaması, dili, dini, ırkı ne olursa
olsun insanı önemseyen hayat felsefesidir. Millî Birlik
Akidemizden kaynaklanan bu felsefe, tarihsel süreçte
sosyal dokumuzu sürekli yenileyerek geliştirdiği için,
yerleştiğimiz coğrafyada derinlemesine kök salma-
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Yesevî çizgisinin temeli insan sevgisine dayanır.
İnsana ve evrene bakışında tevhid düşüncesi, birbirini sevme, şefkat ve barış öğeleri baskındır. Şiirlerindeki söylem bu yönüyle sürekli ümidi, merhameti,
sevgiyi, barışı ve gönül huzurunu telkin ederek bütün
insanlığı kucaklayan tasavvufî bir özellik gösterir.
Esasında Türklerin Anadolu’ya göçle birlikte müslüman olmayan toplumlarla yan yana ve onların dil,
kültür baskısıyla karşı karşıya bulunduğu dönemde
kendi kimliklerini nasıl korudukları ve kaybetmeden
sürdürdüklerinin sırrı da bu tasavvufî düşüncenin
içinde aranmalıdır.
Bu sırrı açıklarken tarihî, sosyal, iktisadî birçok
unsur sayılabilir. Ancak asıl koruyucu, bütünleştirici
unsurun Ahmet Yesevî’nin çizgisinde şekillenen ve
tüm insanlığı hoşgörüyle kucaklayan, izahlarını pratiğe dökerek uygulayan yaklaşım tarzı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
Çeşitli kaynaklarda 1093- 1166 tarihleri arasında
yaşadığı belirtilen Türk kültürünün yetiştirdiği “Meşayih-i Türk’ün ser-halkası” ve “Hazret-i Türkistan”
adıyla anılan Ahmet Yesevî, Arslan Baba’dan ilim öğrenmek, Buhara’da Yusuf Hemedânî isimli şeyhe intisap etmek suretiyle kendini yetiştiren bir ilim ve
gönül adamıdır. Bu büyük insan “Müslüman Türk kültürünün tehlikede bulunduğu karışık çevre ve devirde
Türkler arasında İslâmı korumak ve yaşatmak vazifesine” hayatını adayan bir kimsedir. Onun önemli
özelliklerinden ve metodlarından biri Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine rağmen Türkçeyi edebî dil olarak kullanması, dinî, ehl-i sünnet akidesini yaymak,
yerleştirmek ve ahlakî kuralları şiirlerle basit ve sade
bir şekilde etrafına anlatmasıdır.
“Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini
Bilenlerden işitsen açar gönül ilini
Ayet, hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar
Anlamına erenler başın eğip uyarlar”
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Riyadan ve gösterişten uzak samimi bir Müslüman
olarak Yesevî, İslâmiyete yeni girmiş Türk toplumunda, onların anlayacakları sadelikte şiirleriyle
büyük taraftar topladı. Çünkü içinde bulunduğu “Siriderya bozkırlarında at koşturmakta, savaş etmekte
hamasî ruhlu yarı göçebe” Türk toplumu, “İslâm fakihlerinin kendilerine çok karışık ve sıkıntılı gelen vaazlarından ziyade, kendi kam ve ozanlarının telkinlerine tâbî idiler.” Bu sebeple Ahmet Yesevî’yi “eskiden kudsiyet verdikleri ozanlara benzeterek” hemen
benimsediler.
Ahmet Yesevî; herhangi bir sanat değeri endişesi
olmadan insanlara dostluğu, sevgiyi, yardımlaşmayı
telkin eden, dünyaya insan sevgisiyle bakmayı öğütleyen şiirler yazdı. Bu şiirler Divan-ı Hikmet adı altında söylenip, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze değin geldi.
Onun yazdığı Kur’an
ve hadislerin mânâ ve
ruhuna uygun şiirler
“ümmi olan Türk milletinin” anlayacağı sadelikte olduğu için zorlanmadılar. İnsan sevgisi
ve insanın en güzel yaratıldığını telkin ettiği
öğrencileri ve kendisini
izleyen Yesevî dervişleri
aynı anlayış ve metodu
kullanarak nesiller boyu
Türk toplumunun millî
geleneklerine uygun kucaklayıcı, sevdirici, dinî
görüşü Anadolu’ya yaydılar. Türkçe ilahiler ve şiirler
okuyan dervişleri Türkler eski İslâm öncesinde dinî
kutsiyet verdikleri alp, kam ve ozanlara benzeterek
coşkuyla benimsediler.
“Sünnetimiş kâfir de olsa incitme sen
Hûdâ bîzardır katı yürekli gönül incitenden”
Bu alpler, alperenler, başka bir ifadeyle Ahmet
Yesevî dervişleri fazilet timsali erdemli kimselerdi.
Bunlar topluma önderlik etmekle kalmadılar, Ahmet
Yesevî’nin gösterdiği kucaklayıcı, sevdirici metodlarla
İslâm ahlâk ve töresini halk arasında yaydılar, Anadolu Türk halkının korkularını, endişelerini yendiler,
bir kültür birliğinin mayasını attılar. Kimseye el açmayan, elinin emeği, alnının teriyle geçinen, çalışkan, toprağa, vatana, dine, ahlâka bağlı, disiplinli ve
sevecen yaşayışlarıyla Anadolu insanına örnek oldular. Hoşgörülü davranışlarıyla beraberce yaşadıkları
yabancı din mensuplarını da kendilerine bağladılar.
Ahî ve gazileri, “amel ve ibadet noksanı Müslümanları
dışlamama” ifadesiyle formüle edilebilen dinî görüş
ve davranışlarıyla halkın birbirleriyle kucaklaşmalarını, birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağladılar.
Hoca Ahmet Yesevî’nin yaktığı ahlâk ve sevgi
meş’alesini Anadolu’da parlatan, güçlendiren Hünkâr
Hacı Bektaş Velî’yi, Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bayram Velî, Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâî, Kul
Mustafa, Hasan Dede, Pîr Sultan Abdal, Ahmet Kuddusî, Kul İbrahim ve daha birçoklarını sayabiliriz.
Bunlar millî, dinî ve beşerî alanda yazdıkları eserleriyle Anadolu insanını, Türk benliği çerçevesinde kaynaştırmış ve Anadolu’yu Türk vatanı yani Türkiye
hâline getirmişlerdir.
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Ahmet Yesevî’nin Fikri ve Edebi Kişiliği
Ahmet Yesevî; bilgin, mürşid ve mutasavvıf bir
şairdir. “İlim iki inci beden ve cana rehberdir” dizesinde olduğu gibi şiirlerinde ilmin önemine de dikkat
çekmiştir. Kuşaktan kuşağa aktarılan şiirlerinde Batıda hümanizmin temelini oluşturan “tolerans” kelimesinin Türkçe’de karşılığı olarak bilinen hoşgörünün
Kur’an vasıtasıyla emredilen bir dünya görüşü olarak
gerçek hayata yansıtılmasının bilinci vardır. Bu özelliğiyle Yesevî’nin manevî hayatı yüzyıllarca Türk milletini etkisi altına almıştır. Şiir ve menkîbeleri Türk
dünyasına yayılmış ve benimsenmiştir. Türk toplulukları arasında Yesevî kadar büyük bir üne sahip
başka bir velî yoktur. Öyle ki ölümünden sonra bile
etkisi dilden dile günümüze değin söylenerek devam
etmiştir.
Ahmet Yesevî, iyi bir
medrese öğrenimi yanında tasavvufu da
bilen bilgin bir kişidir.
Devrin geçerli dilleri
olan Arapça ve Farsça’yı
çok iyi bilmesine rağmen, bildiklerini yerli
halka ve göçebe köylülere anlayabilecekleri
bir dilde aktarmıştır. Bilgisini halka aktarmayı
ve halkla bütünleşmeyi
sağlayan en usta mutasavvıflardan biridir. Görüşlerini ve düşüncelerini sade bir dille ve
halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece vezniyle manzum olarak aktarmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve bu
aşkın doğrultusunda insanın kendisine çekidüzen
vermesini işlemiştir. Kısaca onun şiirleri tavizsiz olarak İslâm dinî esaslarına dayanmaktadır. Şiirleri süssüz ve didaktiktir. Şiiri İslâmın anlaşılmasında bir
araç olarak kullanmıştır.
Anadolu’nun Türk’e yurt edinilmesinde ve İslâmlaşmasında büyük gayretleri bulunan Ahmet Yesevî’
nin on asır önce söylediği şu dörtlük günümüz insanı
için hâlâ geçerli evrensel bir mesaj niteliğindedir.
“Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol
Öyle mazlum yolda kalsa, hemdem ol
Mahşer günü dergâh dergâhına mahrem ol
Ben, sen diyen kimselerden geçtim işte”
Kaynaklar:
-Ahmet Vehbi Ecer/Anadolu’nun Sevgiyle Vatanlaşması
-Bir Dergisi, İstanbul 1994
-Emel Esin/İslâmiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâm’a Giriş
-Harun Güngör/Ahî Evran Zamanında Anadolu’nun Dinî Durumu
-Hüseyin Gazi Yurtaydın/İslâmiyet Tarihi Dersleri
-Mehmet Çelik/Ahmet Yesevî’nin Tebliğ Metodu
-M.F.Köprülü/Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
-Mustafa Kafalı /Ahmet Yesevî, Yaşadığı Devir ve Onu Yetiştiren
Çevre
-Turgut Karabey/Ahmet Yesevî- (477/1083-562/1166)

Fatih Yavuz ÇİÇEK
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Prof.Dr.Ömer ÖZSOY

Bizim mezunlarımız
aranan insanlar
olacaktır,
bundan hiç kuşkum
yok

„
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İslâm Enstitüleri Almanya
Müslümanları için
önemli bir kazanımdır
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Mocca Dergisi İslâm İlahiyatı
Göçün 50. yılında Almanya’da İslâm Enstitüleri açılıyor. Bu Enstitülerden mezun
olan ilahiyatçılar Almanya’lı
Müslümanların yeni yüzlerini
oluşturacaktır. Almanya’da
yetişen bu ilahiyatçılar kuşkusuz Hristiyan çoğunluk içinde
yaşayan müslümanların dini
ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olacaklardır. En azından Almanya’lı
Müslümanlar böyle düşünüyorlar.
Almanya’lı Müslümanların
çocuklarına, İslâm dinini öğretecek din öğretmenlerine
ve halkı irşat edecek imam
ve hatiplere ihtiyacı var. 50
yıl sonra da olsa bu ihtiyacın
karşılanması için kolların sıvanması takdir edilecek bir
çalışma. Frankfurt’taki Enstitü’nün başında Ömer Özsoy
gibi bir ilim adamının bulunması Almanya’lı Müslümanlar
için bir şanstır.

„
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occa: Frankfurt İslâm İlahiyatı
Enstitüsü ne zaman kuruldu,
amacı nedir?
Özsoy: Enstitümüz 2002 yılında kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Frankfurt Goethe Üniversitesi’nin imzaladıkları bir
protokolle hayata geçirildi. Amaç Almanya’da İslâm
dini hakkında Müslüman uzmanlar yetiştirmektir. Bu
kuruluşta Mehmet Emin Köktaş Bey’in emeği oldukça büyüktür. Kendisini minnetle anıyorum.
Enstitümüzün temel amacı, kuruluş senedinde
vaz’edildiği üzere, hem öğretim hem de araştırma
alanında, İslâm’la ilgili bütün konuları geleneksel İslâmî ilimlere ve İslâm’ın temel kaynaklarına dayalı
olarak sistematik, tarihi ve fenomenolojik açılardan
ele almaktır.
Ayrıca, İslâm’ın Avrupa bağlamında fikrî ve kurumsal gelişimine ve diğer dinler ve dünya görüşleriyle diyaloğun İslâmi temellerine özel bir önem
veriyoruz. Bu çerçevede ilgi odaklarımızdan birini de,
İslâmî ilimler geleneğinin Avrupa’da şekillenen oryantalistik İslâmbilimi ve Hıristiyan-Yahudi teoloji
gelenekleri ile bilgi alış verişi ve diyalog oluşturuyor.
Takdir edersiniz ki, diyalog düzeyli eleştiriyi de
içerir. Oryantalizm pek çok büyük başarısının yanı
sıra çok temel zaaflarla da maluldür ve Avrupa’da
gelişecek bir İslâm İlahiyatı’nın oryantalizmi görmezden gelme lüksü yoktur. Hasılı, bütün bu amaçları gerçekleştirebilmenin etmel şartı, ulûm-i
İslâmiye’yi burada yerleştirmektir. Şu anda bütün
faaliyetlerimiz bu amaca matuftur.
Mocca: Enstitü’nün öğretim dili nedir ve
kadronuz yeterli midir?
Özsoy: Öğretim dili doğal olarak Almanca;
bunun yanı sıra İngilizce ders veren misafir hocalarımız da oluyor zaman zaman. İlerleyen dönemlerde
Arapça, Türkçe ve Farsça dersler verilmesini de
planlıyoruz. Şu anda üç profesör olarak hizmet veriyoruz. Mesela Abdullah Takım Bey Frankfurt için
büyük bir kazanımdır. Zira kendisi benden farklı olarak tamamen burada yetişmiş, ama oldukça sağlam
bir ulûm-i İslâmiye eğitimi almış nadir ilim adamlarından birisidir. Üçüncü profesör arkadaşımız Mark
Chalil Bodenstein da İslâmbilim tahsili görmüş, özel-

14/2011

„

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Bamteli
likle İslâm din eğitimi alanında oldukça başarılı bir bilim adamıdır.
Ayrıca, halen üç asistanımız, iki
Arapça okutmanımız ve bir Osmanlıca okutmanımız var. Başarının temel şartı kaliteli ve yeterli bir
öğretim kadrosudur. Nitekim, Diyanet’in vakfettiği kadroların yanı
sıra Üniversite’nin de tahsis ettiği
ilave bütçelerle her sömestr ihtiyaca göre dışarıdan öğretim görevlisi ve misafir Profesörler davet
ediyoruz. Bu sömestr hoca sayımız 20’nin özerinde mesela. Enstitümüzde doktora yapan 15 genç
meslektaşımız da kısmen derslere
giriyorlar. Malumunuz olduğu
üzere bu yıldan itibaren devlet
desteği alıyoruz. Bu bütçeyle kadromuza 2 profesör ve 10’un üzerinde araştırmacı kadrosu ilave
etme imkânı bulmuş olduk.
2012’den itibaren bu planımızı hayata geçirmiş olacağız inşallah.
Mocca: Öğrenci bulmakta
güçlük çekiyor musunuz?
Özsoy: Sevinerek ifade etmeliyim ki, bu sömestr öğrenci sayımız
büyük bir artış göstermiş ve 400’ü
aşmıştır. Ayrıca, her sömestr kendi
öğrencilerimizin dışında bir o
kadar da, diğer branş öğrencileri
derslerimizi takip ediyor. Bu sevindirici bir durum olmakla birlikte,
kuşkusuz sorumluluğumuzu da artırıyor. Ben bu vesileyle, Enstitümüz’de okumayı tercih eden
öğrencilerimize ve onları teşvik
eden velilere, çevrelere ve kuruluşlara da teşekkür etmek istiyorum. Bilsinler ki, biz onların kaliteli
bir öğretim almaları için elimizden
geleni yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz.
Mocca: Dinbilim ile ilahiyat
arasındaki temel fark nedir?
Özsoy: Dinbilim ile ilahiyat
arasındaki temel fark, dinbilim İslâm’a dışarıdan bakarken, İlahiyat’ın içeriden bakmasıdır. Daha
müşahhas ifade etmek gerekirse, dinbilim Kur’an’ı Hz. Muhammed’in ürünü olarak ele
alır; ama biz müslüman İlahiyatçılar nezdinde Kur’an Allah’ın vahyidir.
Almanya üniversite camiasındaki yaygın kanaatin aksine, bize göre, Kur’an’ı vahiy
olarak, Hz. Muhammed’i peygamber olarak görmek İslâm’la ilgili bilimsel çalışmaya
mani değildir. Böyle bir şey
iddia edebilmek için İslâm
ilimler tarihi hakkında cahil

olmak gerekir. Maalesef İslâm
İlahiyatı’nı bir ilim olarak görmeme yanılgısına özellikle Almanya’daki bazı Müslümanlarda da rastlıyoruz. Bu da İlahiyat eğitiminin ne kadar gerekli olduğunu teyit eden bir
başka unsur.
Mocca: Müfredat programlarınızdan bahseder misiniz?
Özsoy: Derslerimizin ağırlığını
yoğun bir Arapça eğitimi ve ulûmi İslâmiye teşkil ediyor: Tefsir,

hadis, fıkıh, usûl-i fıkıh, kelâm,
siyer, İslâm tarihi, İslâm felsefesi,
tasavvuf ve ahlak.
Müfredâtımız, Arapça’nın yanı
sıra ikinci bir İslâm dili olarak Osmanlıca veya Farsçayı öğrenmeyi
de öngörüyor. Yan branş öngörmediğimiz için, Almanya’da görev
yapacak olan müstakbel İslâm İlahiyatçılarının Hıristiyan ve Yahudi
teoloji gelenekleri hakkında en
azından temel bilgileri edinmesini
sağlamak üzere, az miktarda da
olsa seçmeli dersler koyduk. Bu
dersleri ilgili fakülteler veriyorlar.
Müfredâtımızın bir diğer unsuru
da, sosyal araştırmalar ve din pedagojisidir. Bu çerçevede öğrencilere, kendilerini müstakbel görev
alanlarına hazırlamaları için camilerde, okullarda, diyalog kuruluşlarında veya dinî araştırma kurumlarında staj yapma imkânı da veriliyor. Ayrıca, son sene her öğren-
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cinin kendisi için bir ihtisas alanı
seçmesine imkân verdik. Böylece
mezun olan her bir öğrencimiz,
tefsir-hadis, kelâm-fıkıh, İslâm
tarih ve kültürü, İslâm düşünce
tarihi, dinî rehberlik vb. seçimlik
alanlardan birinde ihtisas yapmış
olacak.
Farketmiş olacağınız üzere,
program İslâm İlahiyatı’nın kendi
geleneğine ve Almanya’daki Müslümanların ihtiyaçlarına uygun son
derece iddialı bir program.

Mocca: Mezun olacak öğrenciler hangi alanlarda iş bulabileceklerdir?
Özsoy: İslâm dinbilimi programımızdan mezun olanlar “dinbilimci” diploması alıyorlar. Bildiğiniz
gibi, Almanya’da böyle bir meslek
grubu var ve hizmet alanı oldukça
geniş. İslâm İlahiyatı programından mezun olanlar ise “İslâm İlahiyatçısı” statüsüne sahip olacaklar. Onların hizmet alanı camileri
de kapsadığı için daha zengin.
Ancak, mezunlarımıza imamlık
veya din dersi öğretmenliği yapma
garantisi veremiyoruz, çünkü bu
bizim verebileceğimiz bir karar
değil. Malumunuz olduğu üzere,
din dersi öğretmeni yetiştirmek
Alman yasalarına göre devlet ve ilgili dini cemaatin müşterek karar
verecekleri bir konu. Henüz Hessen’de bu konuda verilmiş bir
karar yok. İmam ve din görevlisi
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yetiştirme konusu ise tamamen
cemaatlerin işi. Zira imamlardan
hizmet alacak olan da, onlara
maaşını ödeyecek olan da cemaatler. Fakat iyi yetişmiş İlahiyatçılara ihtiyacın bu kadar büyük
olduğu bir ülkede, her iki bölümün
mezunlarının da iş sıkıntısı çekeceğini düşünmüyoruz. Zira hiçbir
dini eğitim almadığı halde, sırf
Müslüman olduğu için dindersi öğretmeni olan yüzlerce kişi var Almanya’da. Dolayısıyla bizim mezunlarımız, aranan insanlar olacaktır, bundan kuşkum yok. Onlara düşen kendilerini en iyi
şekilde geliştirmek. Öte yandan,
birkaç yıl içinde hem öğretmen
hem de din görevlisi yetiştirme
yetkisi alabileceğimizi düşünüyorum. Yaklaşık bir yıldır DİTİB’le
sağlam temellere oturan bir imam
eğitimi modeli üzerinde görüşüyoruz ve sanırım bir o kadar daha
çalışmamız lazım.
Mocca: Bazı üniversiteler
altı aylık kurslarla imam yetiştirmek istiyorlar,...
Özsoy: İmam eğitimi o kadar
kısa sürede halledilebilecek bir iş
değildir. Ama garip bir şekilde bazı
üniversiteler, hiç bir teolojik altyapıya sahip olmadıkları halde imam
yetiştirmekten
bahsediyorlar.
Bizim imam yetiştirmekten anladığımız, Türkiye’den gelen imamlara
entegrasyon kursu veya dil kursu
vermek değil. O da faydalı tabii ki,
ama onu hem Diyanet, hem buradaki belediyeler ve vakıflar yapıyor
zaten. Atılan adımları ve hazırlanan programları maalesef ciddiyetten uzak ve fazlaca politik
buluyorum.
Bizim anlayışımıza göre bir din
görevlisinin ve özellikle bir imamın
sahip olması gereken donanımı
üniversite tek başına sağlayamaz.
Bu nedenle din görevlisi istihdam
eden kuruluşların kendi eğitim kurumlarını oluşturmaları ve üniversitelerdeki ilahiyat bölümleriyle
işbirliği yapmaları gerekir.
İslâm Kültür Merkezleri ve Milli
Görüş’ün bu tür kurumları olduğunu ve DİTİB’in bir model üzerinde çalıştığını biliyorum. Ancak,
uzun vadede sadece bu özel eğitim merkezleriyle yetinmek de
doğru değil. En ideal model,
imamların tefsir, hadis, kelam ve
fıkıh gibi ilmi alanlarda üniversitede, Kur’an tilaveti, ilmihal ve
ibadetler gibi uygulamalı konularda ise cemaatlerin eğitim merkezlerinde yetiştirilmeleridir.

Foto:Yunus İnci

Bamteli

Bu noktada da Müslümanlar
Koordinasyon Kurulu’na görev düşüyor. Bütün imamların aynı eğitimi almasını teminen cami
kuruluşlarını müşterek kurumlar
ve programlar oluşturmaya davet
etmek gerekir. Biz ilahiyatçılar olarak katkıda bulunmaya hazırız.
Aksi takdirde her kuruluşun kendi
imamlarını kendi okullarında yetiştirmesi, izolasyona ve müslümanlar arası gruplaşmanın derinleşmesine hizmet ediyor.
Mocca: Son olarak ne söylemek istersiniz?
Özsoy: İslâm’ın doğup geliştiği
ve tarih boyunca şekillendirdiği
İslâm coğrafyasının dışında yaşayan Müslümanların, hem kimliklerini
kaybetmeden
kendilerini
geliştirmeleri, hem de diğer inanç
ve kültür mensuplarıyla kendi
inanç ve kültürleri hakkında konuşabilecek yeterliliğe sahip olmaları
gerekiyor. Bu, her şeyden önce
bağlı bulundukları inanç esaslarını
ve mensubu oldukları dinî geleneği sağlıklı olarak öğrenebilmelerine bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa’da, İslâm’a dair
sağlıklı ilmî bilgiyi üretecek uzmanları yetiştirebilecek akademik
birimlerin oluşturulmasının ne
kadar önemli olduğu görülür.
Öte yandan, Avrupa’nın ortasında, bir üniversite ortamında,
kendine özgü şartlar altında edini-
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len bu tecrübenin, yüzyıllardır
müslüman kurumlarda ve salt
İslâm toplumlarında yaşayan
müslümanlar için üretilegelen ilâhiyat birikiminden farklı bir dile ve
örgüye sahip olacağı aşikardır.
Genelde İslâm dünyasının ve
özelde Türkiye’nin bu tecrübeyle
yüzleşmesi, İslâm dünyasının İslâmî ilimler birikimi için de bir zenginlik olarak görülebilir. İslâm’ın
hem uluslararası kabul görmüş bilimsel metot ve standartlara
uygun olarak, hem de kendi zâviyesinden otantik olarak araştırılması ve aktarılması, Almanya’da
uzun bir tarihi, dolayısıyla bir geleneği olmayan yeni bir tecrübedir.
Bu nedenle haklı olarak kuşku ve
endişelere de yol açmaktadır.
Ben bizim enstitümüzle ilgili
olarak da zaman zaman dile getirilen bu tür endişeleri bu iyi niyetle
açıklama eğilimindeyim ve bundan
rahatsız değilim. Eleştirilerden öğreneceğimiz şeyler varsa, müteşekkir olarak istifade ederiz. İşimiz
gerçekten zor ve sorumluluğumuz
büyük; bizim başlangıçta yapacağımız hataların zamanla gelenek
haline gelme riski var zira.
Bazı girişimlerin art niyetli olduğu aşikâr olsa bile, biz sağduyuyu elden bırakmamaya ve hoşgörülü olmaya gayret ediyoruz.
Ayrıca, İslâm’la ve Müslümanlarla
ilgili her gelişmenin duyarlılıkla izlendiği ve titizlikle mercek altına
alındığı bir ortamda, hem Müslümanlar nezdinde bir güven krizine
düşmeden, hem de genel Alman
kamuoyu nezdinde itibar kaybetmeden böyle bir görevin üstesinden gelmek çok kolay değil.
Mocca: Teşekkür ederim
Özsoy: Derginizde bizlere de
yer verdiğiniz için ben teşekkür
ederim ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hureyre KAM
hureyre@hotmail.de
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Die Zeit in Frankfurt am Main über die Zukunft d
für Islamstudien
Im 50. Jahr der Auswanderung werden an deutschen Universitäten Institute für
Islamstudien etabliert. Die Absolventen dieser theologischen Fakultäten werden das neue Gesicht des Islam in Deutschland repräsentieren. Diese neuen
Theologen werden sicherlich die notwendigen Kompetenzen mitbringen, den
Bedürfnissen der Muslime als Minderheit in einer mehrheitlich christlichen Gesellschaft antworten zu können. Zumindest ist das die Hoffnung der in Deutschland lebenden Muslime.
Diese Menschen brauchen Lehrer und Akademiker, die den Muslimen in dieser Gesellschaft und den kommenden Generationen den Islam erläutern und
sie anleiten. Auch wenn es ein halbes Jahrhundert gedauert hat, bis dieses
Bedürfnis anerkannt wurde, ist es eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Dass
diese neuen Institute von renommierten Wissenschaftlern wie Ömer Özsoy geleitet werden, ist für die Muslime in Deutschland ein großes Glück.

„
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Die Institute für Islamstudien sind ein großer Gewinn für
die Muslime in Deutschland

M

occa:Wann
wurde das Istitut
für Islamstudien
in Frankfurt am
Main gegründet
und welche Ziele
verfolgt sie?
Özsoy: Das Institut wurde
2002 gegründet. Es wurde durch
einen Vertrag ins Leben gerufen,
den die Goethe Universität Frankfurt am Main und das Türkische
Präsidium für Religionsangelegenheiten (Diyanet) unterschrieben
haben. Die Absicht ist
kompetente Wissenschaftler der islamischen Theologie auszubilden. Ich bedanke mich insbesondere
bei Herrn Mehmet Emin
Köktaş, der große Verdienste bei der Etablierung
des Institutes hat.
Unsere wissenschaftliche Ausrichtung ist Lehrer und Akademiker auszubilden, die das ganze
Spektrum der islamischen
Welt in Anlehnung an die
klassischen
islamischen
Quellen systematisch in
historischer und phänomenologischer Perspektive erforschen können.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf die intellektuelle und
institutionelle Entwicklung des
Islam in europäischem Kontext,
sowie auf die Etablierung eines
fundierten Dialogs mit den anderen Religionen und Weltanschauungen. Deswegen ist uns auch
die Kooperation mit den orientalistischen Islamwissenschaften und
den christlich-jüdischen Theologien sehr wichtig.
Natürlich beinhaltet Dialog
auch Kritik. Diese muss aber in
einem hohen Niveau und konstruktiv sein. Es ist nicht zu bestreiten, dass die orientalistischen
Islamwissenschaften wertvolle Beiträge für die Islamforschung geleistet haben, was aber nicht

ausschliesst, dass sie an manchen
Stellen sehr problematische Aussagen treffen. Aber sei es, wie es
sei– eine zu etablierende islamische Theologie in europäischem
Kontext, kann und darf die orientalistische Tradition nicht ignorieren. Der Erfolg all unserer Bemühungen wird jedoch davon abhängen, wie erfolgreich wir die klassischen islamischen Wissenschaften im Diskurs etablieren. Im Moment ist das unser primäres Ziel.

Mocca: In welcher Sprache
wird gelehrt? Sind sie personell ausreichend besetzt?
Özsoy: Die Unterrichtssprache
ist natürlich deutsch. Manchmal
kommen auch Gastprofessoren,
die auf englisch lehren. Wir planen
jedoch in Zukunft auch Lehreinheiten in arabisch, persisch und
türkisch anzubieten. Im Moment
sind drei Professuren besetzt. Herr
Abdullah Takım z.B. ist ein großer
Gewinn für Frankfurt. Denn er ist
– im Gegensatz zu mir – hier aufgewachsen und hat sich dennoch
eine sehr fundierte Kenntnis in
den klassischen islamischen Wissenschaften erarbeitet, was ihn zu
einer Rarität macht. Mein dritter
Kollege ist Mark Chalil Bodenstein.
Er ist ein sehr kompetenter Islamwissenschaftler und insbesondere
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sehr erfolgreich im Bereich der islamischen
Religionserziehung.
Ferner gehen uns drei Assistenten, zwei arabisch Dozenten und
ein osmanisch Dozent sehr zur
Hand. Ein wissenschaftlich kompetentes Team ist die grundlegende Bedingung einer qualitativ
hochwertigen Lehre. Neben den
Stellen, die von der Diyanet gefördert werden, steht uns durch die
Universität auch ein Budget zur
Verfügung, womit wir jedes Semester Gastprofessoren einladen
können. Dieses Se- mester
haben wir z.B. über 20 Lehrbeauftragte. Darüber hinaus
werden die 15 Doktoranden,
die bei uns promovieren,
ebenfalls teilweise in das
Lehrprogramm
eingebunden. Wie Sie sicher bereits
wissen, bekommen wir seit
diesem Jahr diesbezüglich
auch Unterstützung vom
Staat. Mit diesem Budget
haben wir nun die Möglichkeit zwei neue Professuren
und über 10 neue Lehrstellen auszuschreiben. Ab 2012
werden wir, so Gott will,
auch diese Stellen erfolgreich besetzen.
Mocca: Haben Sie Schwierigkeiten interessierte Studenten zu finden?
Özsoy: Erfreulicherweise kann
ich bekanntgeben, dass die Zahl
der Studierenden in diesem Semester in grossem Maße angestiegen ist. Es sind über 400 Studenten, die sich dieses Semester bei
uns eingeschrieben haben. Desweiteren besuchen auch Studenten unsere Seminare, die in
anderen Fächern eingeschrieben
sind. Das ist alles natürlich sehr
erfreulich, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass jetzt eine viel
größere Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Ich möchte
diese Gelegenheit auch nutzen
mich bei den Studenten, die sich
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bei uns immatrikuliert haben, zu
bedanken. Und natürlich auch bei
allen Personen und Institutionen,
die sie in ihrer Entscheidung unterstützt haben. Sie sollen wissen,
dass wir alles in unserer Macht
stehende tun werden, um ihnen
eine solide Ausbildung zu ermöglichen.
Mocca: Was ist der Unterschied zwischen den Islamwissenschaften und der islâmischen Theologie?
Özsoy: Der Hauptunterschied
ist, dass die Islamwissenschaften
die Außenperspektive vertreten,
während die Theologie die Innenperspektive vertritt. Um es präziser auszudrücken: Die Islamwissenschaft sieht den Koran als
das Werk Mohammeds an, während er für uns Theologen das
Wort Gottes ist.
Entgegen der allgemein
vertretenen Meinung, teilen wir nicht die Ansicht,
dass es einer wissenschaftlichen Forschung hinderlich ist, daran zu
glauben, dass der Koran
Gottes offenbartes Wort
und Mohammed sein Prophet ist. Um so etwas behaupten zu können, muss
man Ignorant gegenüber
der ganzen islamischen
Wissenschaftstradition
sein. Leider begegnen wir
der Tendenz die islamische
Theologie nicht als Wissenschaft anzusehen auch
bei manchen Musli- men in Deutschland. Das widerum zeigt uns
wie sehr die theologische Ausbildung notwendig ist .
Mocca: Können Sie uns kurz
die vermittelten Inhalte zusammenfassen?
Özsoy: Den Schwerpunkt bilden die Sprachlehre in Arabisch
und die Lehre der klassischen islamischen Wissenscahften: Exegese, Überlieferungstraditionen,
Islamisches Recht, Methodenlehre, Theologie, Prophetenbiographie, Geschichte des Islam, islamische Philosophie, Mystik und
Ethik.
Unser Lehrplan sieht neben
Arabisch auch die Erlernung weiterer relevanter Sprachen wie Persisch und Osmanisch vor. Christliche und jüdische Theologie werden als Wahlpflichtfächer angeboten. Die Seminare werden von den

jeweiligen Fakultäten angeboten.
Ein weiterer Aspekt unseres
Lehrganges ist die Förderung der
sozialen Kompetenz durch durch
sozialwissenschaftliche und pädagogische Seminare. In diesem
Rahmen wird den Studenten auch
die Möglichkeit angeboten Praktika in verschiedenen sozialen Institutionen und staatlichen, sowie
gemeinnützigen Vereinen zu machen. Ferner bieten wir allen Studenten auch die Möglichkeit sich
im letzten Jahr auf einem bestimmten Gebiet zu spezialisieren.
Somit sind alle Absolventen auch
Süezialisten in ihrer Branche.
Wie Sie sehen ist unser Programm sehr ambitioniert, insbesondere dadurch, dass es beide
Traditionen, die die muslimische
Jugend in Deutschland in sich
trägt, verbindet.
Mocca: Welche beruflichen

Perspektiven bietet der Studiengang den Studenten?
Özsoy: Die Studenten, die die
Religionswissenschaften absolvieren, bekommen den Titel “Religionswissenschaftler” und wie Sie
wissen, gibt es in Deutschland bereits eine solche Berufsbranche,
die vielfältige Optionen bietet.
Jene, die die Islamstudien absolvieren, bekommen den Titel “Islamischer Theologe”. Die Möglichkeiten, die sich diesen Studenten
bieten, sind etwas umfangreicher,
weil es ihnen auch ermöglicht in
Moscheen tätig zu sein.
Allerdings garantieren wir
nicht, dass man nach dem Studium auch als Imam oder Religionslehrer an einer Schule tätig
sein wird, da es nicht eine Entscheidung ist, die wir fällen können.
Aber in einem Land, das so dringend kompetente Theologen braucht, denken wir nicht, dass die
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Studenten Schwierigkeiten haben
werden, ihren Fähigkeiten angemessene Stellen zu finden. Denn
es gibt hunderte von Menschen,
die Islam in den Schulen unterrichten, nur weil sie Muslime sind,
obwohl sie keine solide Ausbildung
in dieser Branche nachweisen
können. Deswegen habe ich keine
Zweifel, dass unsere Absolventen
begehrte Leute sein werden. Das
einzige, was sie tun müssen ist,
dass sie fleißig zu Werke gehen.
Ferner glaube ich, dass wir in ein
Paar Jahren die Berechtigung erhalten werden, Lehrer und Imame
auszubilden. Seit ungefähr einem
Jahr arbeiten wir mit der DITIB an
einem Programm zur Ausbildung
von Imamen. Ich denke, dass wir
noch ein oder zwei Jahre brauchen
werden.
Mocca: Manche Universitäten wollen Imame
durch einen halbjährigen Lehrgang ausbilden...
Özsoy: Die Imamausbildung kann in so
einer kurzen Zeit nicht
bewältigt werden. Aber
interessanter
Weise
reden manche Universitäten davon Imame
ausbilden zu wollen, obwohl sie die nötigen
theologischen Grundlagen nicht besitzen. Wir
verstehen unter Imamausbildung nicht Integrationskurse
oder
Sprachkurse für Imame, die aus
anderen Ländern kommen. Diese
Ausbildung ist zwar auch nötig,
aber das wird bereits von der Diyanet und anderen Organisationen geleistet. Ich finde solche
übereilten Aktionen leider nicht
ernsthaft und politisch motiviert.
Nach unserer Ansicht kann die
Universität, die Bildung, die ein
kompetenter Imam mitbringen
muss, nicht alleine vermitteln.
Deswegen müssen Organisationen, die Religionsbeauftragte ausbilden mit den Universitäten
kooperieren.
Ich weiß, dass DITIB bereits an
einem Modellprojekt arbeitet und
das die islamischen Kulturzentren,
sowie die Milli Görüs bereits solche
Projekte verfügen. Aber auf lange
Sicht ist es auch nicht richtig sich
allein mit der Hilfe dieser Organisationen zufrieden zu geben. Das
beste Modell ist, dass die Univer-
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sitäten die theoretischen Fundamente vermitteln und die praktischen Kompetenzen in
den Ausbildungszentren der Religionsgemeinden vermittelt werden.
Zu diesem Zweck müssen alle Moscheegemeinden angehalten werden ein gemeinsames Projekt für die Imamausbildung
auszuarbeiten. Wir Theologen sind bereit
unseren Teil zu leisten. Alles andere würde
dazu führen, dass die Isolation und Abspaltung der einzelnen Gemeinden sich vertieft.
Mocca: Eine letzte Botschaft, die Sie
unseren Lesern mitteilen wollen?
Özsoy: Die Muslime, die außerhalb der
Grenzen leben, in welchen sich der Islam
entwickelt und historisch manifestiert hat,
müssen einerseits ihre eigene Kultur stets
pflegen, wohingegen sie sich andererseits
für die anderen Kulturen in ihrer Nähe öffnen und mit ihnen kommunizieren müssen.
Dies erfordert, dass sie ihre eigenen Wurzeln
und Werte eingehend untersuchen und über
sie reflektieren müssen. Dies zeigt uns noch
einmal wie wichtig kompetente Wissenschaftler sind, die gesunde und fundierte Lehren vermitteln.
Aber es ist offensichtlich, dass die Theologen, die in Deutschland ausgebildet werden eine andere theologische Sprache
sprechen werden, als man es bis jetzt von
den theologischen Zentren in den muslimischen Ländern gewohnt ist. Die Konfrontation mit dieser neuen Perspektive kann
auch als eine Bereicherung für die Theologie
in der Türkei und den anderen islamischen
Ländern gesehen werden. Das jedoch der
Islam in Deutschland nun mit den international akzeptierten Methoden untersucht
wird, ohne jedoch dabei von den eigenen religiösen Prinzipien abzusehen, ist eine Arbeit, dass sich auf keine Tradition berufen
kann, die in diesem Boden angesiedelt wäre.
Dies führt natürlich zu berechtigter Skepsis
auf beiden Seiten.
Ich interpretiere jede Kritik und alle Bedenken, die mir in Bezug auf unser Institut
entgegengebracht werden, stets im Lichte
einer guten Absicht. Wenn wir etwas konstruktives aus den Kritiken lernen können, so
nehmen wir das dankbar an. Unsere Aufgabe ist schwer und unsere Verantwortung
groß. Denn die Fehler, die wir machen,
könnten später zu einer falschen Tradition
führen. Besonders in unserer Zeit, wo alle
Augen auf den Islam und die Muslime gerichtet sind, ist unere Aufgabe wirklich keine
leichte. Aber wir beharren an unseren guten
Intentionen und gehen unsere Sache mit zuversicht an.
Mocca: Danke sehr!
Özsoy: Ich bedanke mich, dass Sie in
Ihrer Zeitschrift auch uns die Möglichkeit gegeben haben, uns darzuteilen und wünsche
weiterhin viel Erfolg!

Hureyre KAM
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Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Tarih ve Toplum

ÇİN MÜSLÜMANLARI
SIKINTILI
“Çinliler ne bulurlarsa yiyorlar.
Kedi eti, köpek eti fark etmiyor… Sokaklar, susam yağı kokuyor. Hatta sabunu da susam
yağından yapıyorlarmış. O
koku hiç geçmiyor… vs. vs.”
Çin yolculuğuna niyet ettiğimde
bana söylenenler bunlar…

Ç

in Halk Cumhuriyeti,
Asya’da bulunan bir
uzakdoğu ülkesidir.
Yaklaşık 1.5 milyar
nüfusuyla dünyanın
en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri Çin Halk
Cumhuriyeti’de
yaşamaktadır.
Başkenti Pekin’dir. Halen 24 ülke
ve Tayvan tarafından tanınmamaktadır. Çin’in, yaklaşık 5000 yıl
geriye uzanan bir ‘yazılı tarihi’ vardır. Günümüz medeniyetinin temel
taşlarını oluşturan kâğıt, barut,
pusula ve matbaacılık gibi pek çok
buluşun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayanmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti, son yıllarda, yapmış olduğu atılımlarla,
dünyanın en önemli ekonomik
devlerinden biri haline gelmeyi
başarmış. Bölgede ve dünyada nüfuzu, askeri alandan çok ekonomik
alanda kendisini hissettirmektedir.
2020’lerde dünyanın en zengin
ekonomisi olacağı öngörülmektedir.
Restoranlar temiz
Bana anlatılanlarla ve yapılanlarla hiç de ilgisi olmayan bir yer.
Evet, Çin’in güneyinde bazı yerlerde köpek eti yeniyor ama
Shanghai´da kedi, köpek yenmiyor. Restoranlar temiz, yemekler
inanılmaz lezzetli. Bir zamanların
Kızıl Çin’inin dört bir yanını alışveriş merkezleri doldurmuş durumda. Buralarda
her türlü dünya markasını bulmak mümkün. Batı tarzı fast-food
restoranlar her yerde var. Hâlâ
restoranlarda ekmek getirilmiyor.
Ama sıklıkla karşınıza çıkan
“Alman fırınları” ekmek ihtiyacınızı
karşılamak için hazır bekliyor.
Pekin 2008 Olimpiyatları
Şehrin her noktasında hâlâ
Pekin 2008 Olimpiyatları’nın izini
bulmak mümkün. Birçok tarihi
yapı elden geçirilmiş, yenilenmiş.

da daire şeklinde gelişiyor. Bu karenin orta kısmı eski kent merkezi.
Yüzlerce yıllık binaları, tapınakları
buralarda bulmak mümkün. Bu “iç
ring”in ardından kentler, dışa
doğru devasa yapılar ve sanayi
tesisleriyle büyüyor.
Ve elbette Olimpiyat köyü “yeni
Çin”in deklarasyonunun somut
hali. “Modern Çin”in izlerini her
yerde görebilirsiniz. “Modern Çin”
sadece Shanghai değil, gezdiğimiz

tüm kentlerde devasa ve görkemli
yapıları görmek mümkün.

Komünizmin izleri
Komünizmin izleri yalnızca
kamu binalarında var artık. Bir de
hemen her kentte yer alan, ünlü,
halkını selamlayan Mao heykellerinde… Ancak Mao halkını selamlarken, karşısında McDonald’s var

Adidas var artık. Kentler, birbirinden otoban tipi geniş yollarla ayrılıyor ve “ring” adı verilen kare ya
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Çin’deki baş döndürücü dönüşüm
Kurulan yeni kentlerin devasa
maketleri, ziyaretçilere büyük bir
gururla sergileniyor. Çok uluslu
şirketlerin buralara gelip yatırım
yapması için teşvikler veriliyor.
Kurumlar vergisi indiriliyor, istihdamı teşvik edici önlemler alınıyor.
Chengdu’daki teknoloji parkında dünyaca ünlü çip üreticisi
Intel’in milyonlarca dolarlık yatırımı var.
Bu kentin dönüşümünün tamamlanması için Çin hükümeti tarafından ayrılan yatırım miktarı da
1 milyar dolarmış…
Bugün Çin nüfusunun yüzde
49,7’si şehirlerde yaşıyor. Bu oran
30 yıl önce yüzde 20 civarındaymış. 2025 yılı itibarıyla 350 milyon
kişinin daha şehirlere taşınması
bekleniyormuş...Kapalı devre bir
yaşamı tercih eden Çin’in yarını
nasıl olacak, şimdiden öngörmek
çok zor.
Çin ve müslümanlar
Unutmadan söyleyeyim. Çin,
müslümanlar açısından o kadar
rahat bir ülke sayılmaz. Müslümanlar yaşamlarından o kadar da
memnun değiller. Anlatılanlara
göre Sincan(Uygur) bölgesine giriş
çıkış oldukça zormuş. Kontrol noktalarından geçip de Sincan’a ulaşmak deveyi hendekten atlatmaktan zormuş. YİWU şehrinde Cuma
namazı kıldık. Orada yeni bir cami
yapılıyordu. Cemaatın çoğunluğu
yabancıydı. Sanırım iş adamı olarak buraya gelmişler. Yerli müslüman halkın sıkıntısı yüzlerinden
belli oluyor. Bizim Türk olduğumuzu duyanlar hemen etrafımızı
çeviriyorladı ama, bizlerle konuşurken etraflarına bakmayı da
ihmal etmiyorlardı, rahatsız oldukları her hallerinden belli oluyordu.
Etrafta bulunan uzun objektifli kameralar bizlerin de dikkatlerimizden kaçmadı değil.
Ben o müslüman kardeşlerime
ancak Allah’tan yardım dileyebiliyorum…

Mustfa MERT
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Kış depresyonuna yakalanan
insanlar kendilerini genellikle
sebepsiz yere
mutsuz ve halsiz
hissederler.
Bir çoğu evden
dışarıya çıkıp,
arkadaş ve aile
fertleriyle görüş
mek istemez.

„

G

ünlerin kısalması
ve havaların gittikçe kararması birçok insanı kış
depresyonuna sürükleyebiliyor.
Kış depresyonu, kış aylarında
başlayıp ilkbahara kadar devam
ettiği için, yani iklimlere bağlı
olarak geliştiğinden dolayı, Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu
(Seasonal Affective DisorderSAD) olarak adlandırılıyor.
Kış depresyonuna yakalanan
insanlar kendilerini genellikle sebepsiz yere mutsuz ve halsiz hissederler.
Bir çoğu evden dışarıya çıkıp,
arkadaşlarıyla ve aile fertleriyle
görüşmek istemez. Bu hastalığa
dair bazı diğer belirtiler de şunlardır: Sürekli yorgun olmakla
beraber daha fazla uyku ihtiyacı
hissetmek, moral bozukluğu,
genel anlamda isteksizlik, tatlı ve
bol karbonhidratlı yiyecekleri
yeme isteğinin artması ve dolayısıyla kilo alma.
Kış depresyonuna yakalanan
birçok insan belirtileri ciddiye alıp
doktora gitmediği için, kaç kişinin
kış depresyonuna yakalandığına
dair kesin bir rakam mevcut değildir.

Gülay ÖZCAN

Fakat kadınların erkeklere
nispetle bu hastalığa daha çok
yakalandığı biliniyor. Tabii çocuk
ve ergenlerde de bu hastalığı
görmek mümkün.
Başlıca sebep olarak doğal ışığın azalması görülüyor.
Bu sebeple vücutta daha az
mutluluk hormonu olarak adlandırılan Serotonin üretiliyor ve
aynı zamanda geceleri uyumamızı sağlayan Melatonin hormonu salgısı artıyor. Dolayısıyla
insan kendini daha yorgun ve bitkin hissediyor.
Bu rahatsızlıktan, eğer ağır bir
boyutta değilse, oldukca basit bir
şekilde kurtulmak mümkündür.
Spor yapmakla ve temiz havada hareket etmekle beyinde
Serotoninin salgısı artıyor. Koşu
yapmak, bisiklet sürmek veya
temiz havada kısa bir yürüyüş
yapmak gibi. Tabii bunları, mümkünse sabahları, hergün en az
yarım saat düzenli olarak yapmak gerekiyor.
Unutulmamalıdır ki, bulutlu bir
havanın dahi ışık oranı suni bir
ışık terapisinden yüksektir.
Sporun yanı sıra yaşanılan ev
mümkün olduğu kadar aydınlık
olmalıdır.
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Ev düzenleme ve dekorasyonunda da turuncu, sarı ve kırmızı
gibi sıcak renkler tercih edilmelidir.
Renkli yastık kılıfları, duvarda
asılı hoş bir resim veya bir buket
çiçek moralin yüksek tutulmasına
ayrıca yardımcı olacaktır.
Kış aylarında aile ve arkadaşlarla da irtibatı koparmamak, aksine düzenli bir şekilde ve sıkça
onlarla görüşmek oldukça önemlidir.
Dengeli ve sağlıklı beslenmek insanın
moralini etkilediği için
kış aylarında
bu hususa da
özellikle dikkat
etmek gerekir.
Belirli besinlerin
insanın psikolojisi
üstünde pozitif bir
etkisi olduğu kesindir.
Tabii ağır bir kış depresyonu
geçiren hastalar ışık terapisinden
de faydalanabilirler. Bu tedavi
yönteminde hastalar hergün belirli bir süre suni ışığa maruz kalırlar. Terapinin süreci hastalığın
ağırlığına göre değişmektedir.

„

Mit dem Anlass des 50. Jahres der Immigranten /

Gesundheit

Die Winterdepression
Sie beginnt in den
Herbstmonaten und endet wieder

„

im Frühjahr.
In dieser Zeit klagen die Betroffnen
vor allem über Energielosigkeit und

„

übermäßige Traurigkeit.

W

erden die Tage
immer kürzer
und dunkler,
verfallen viele
Menschen in
eine sogenannte
Winterdepression.
Die Winterdepression ist eine saisonal abhängige Depression
(SAD), die in der dunklen Jahreszeit auftritt. Sie beginnt in den

Herbstmonaten und endet wieder
im Frühjahr.
In dieser Zeit klagen die Betroffenen vor allem über Energielosigkeit und übermäßige
Traurigkeit.
Viele verlassen das Haus nicht
und vernachlässigen den Kontakt
zu Freunden und Familie.
Weitere Symptome einer Winterdepression sind ein erhöhtes
Schlafbedürfnis mit dauerhafter
Müdigkeit, gedrückte Stimmung,
eine allgemeine Antriebslosigkeit
und vermehrtes Verlangen nach
Süßem und Kohlenhydraten verbunden mit Gewichtszunahme.
Es gibt recht wenig verlässliche
Daten darüber, wie viele Menschen an einer Winterdepression
leiden, da viele die Symptome

nicht ernst nehmen und einen
Arzt aufsuchen. Doch sicher ist,
dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Aber
auch Kinder und Jugendliche
können erkranken.
Als Ursache gilt der Mangel an
natürlichem Tageslicht in der trüben Jahreszeit.
Der Körper produziert weniger
des Glückshormons Serotonin
und gleichzeitig steigt der Melatonin-Spiegel. Das Hormon Melatonin steuert normalerweise in
der Nacht den Schlaf und macht
uns daher müde und schlapp.
Wenn die Erkrankung nicht sehr
stark ausgeprägt ist, kann man
mit recht einfachen Tricks aus
dem Stimmungstief wieder rauskommen.
Durch Sport und Bewegung im
Freien wird die Produktion von
Serotonin im Gehirn wieder angeregt. Dazu gehören joggen,
Radfahren oder ein kleiner Spaziergang an der frischen Luftmindestens eine halbe Stunden
täglich und am besten morgens.
Man sollte nicht vergessen, dass
selbst ein bedeckter Himmel
mehr Helligkeit aufweist als eine
künstliche Lichttherapie.
Darüberhinaus sollte man dafür
sorgen, dass die eigene Wohnung
möglichst hell ist. Warme, belebende Farben wie Orange-, Gelboder Rottöne eignen sich in der
kalten Jahreszeit hervorragend
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zur Gestaltung der eigenen Wohnung.
Bunte Kissenbezüge, ein fröhliches Bild an der Wand oder ein
Blumenstrauß helfen zusätzlich
die Stimmung zu verbessern.
Darüberhinaus sollte man auch
den Kontakt zur Familie und
Freunden aufrechterhalten und
regelmäßig etwas unternehmen.
Auch auf eine ausgewogene, ge-

sunde Ernährung, die eine stimmungsaufhellende Wirkung hat,
sollte man im Winter besonders
drauf achten. Bestimmte Lebensmittel haben nämlich einen positiven Einfluss auf die Psyche
eines Menschen.
Wer sehr stark an einer Winterdepression leidet, kann auch eine
spezielle Lichttherapie machen.
Bei dieser Behandlung wird der
Betroffene täglich für eine gewisse Zeit hellem, künstlichem
Licht ausgesetzt. Die Dauer der
Therapie ist dabei abhängig vom
Schweregrad der Erkrankung.

Gülay ÖZCAN

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Politika

Terör örgütünün gayesi
halkımızı bıktırmaktır
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Diyorsunuz ki, terörle mücadelenin bir ekonomik boyutu vardır,
doğrudur vardır. Eğer siz ekonomik alanda terörle mücadele
etmek istiyorsanız dünyanın en
zengin hayvancılık coğrafyasına
sahip Doğu ve Güneydoğu’da
hayvancılığı geliştirmelisiniz.
Böyle de olmalıdır. Bu bir mücadele yöntemidir, ama Türkiye’yi
yönetenler hayvancılığı geliştirmek yerine Avrupa’dan inek ithal
ediyorlar.

„

G

occa: Kamuoyu sizi “Efsane Albay”
olarak tanıyor. Yıllarca PKK ile savaştınız.
Güneydoğu Anadolu’yu ve o bölgenin şartlarını çok iyi biliyorsunuz.
Bu günlerde gündemde yine terör
var. Gün geçmiyor ki, bölgeden bir şehit haberi
gelmesin. Siz bu yeni terör dalgasını neye bağlıyorsunuz ?
Sarizeybek: Terör dalgası diye bir şey yok.
Kurulmuş oyun paketleri var. Dış güçlerin çirkin
emelleri ülkemizde yeşermektedir. Buna da bazı
partiler alet edilmektedir. Terör doğrudan doğruya AKP siyasetine hizmet etmektedir. Çünkü
AKP siyaseti yeni anayasa çalışmaları adı altında, PKK terör örgütünün teröristlerini affetme
hazırlığına girmiştir.
Görülmesi gereken budur. Bu önemli konulara dikkat çekilmesi lazım. Anayasadan Türk
kimliğini çıkartma hazırlığına girilmiştir ve Türk
milletine medya eliyle öyle bir propoganda yapılmaktadır ki, sanki yeni anayasa yapılırsa Türkiye’deki bütün sorunlar çözülecek. Terör
örgütünün gayesi halkımızı bıktırmaktır. Halkımızı öyle bir noktaya taşıyorlar ki, terör bitsin
de ne olursa olsun demeye getiriyorlar.

Mocca Dergisi: Terörün, hükümetin ve
muhalefet partilerinin birlikte ortaya koymaya
hazırladıkları anayasa çalışmaları öncesi tırmandırılması, ülkenin demokratikleşme çabalarını engellemeye yönelik adımlar olarak
görülebilir mi?
Sarızeybek: Bakınız Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası vardır, anayasanın değişmez ilkesi şudur. T.C. Devleti, ülkesi ve milletiyle
bölünmez bir bütündür. Laik, demokratik sosyal
bir hukuk devletidir. Dolayısıyla anayasanın bu
isimleriyle yola çıkarak Türkiye’de hangi demokrasi açılımı yapmak istiyorsanız anayasa
buna müsaittir, ama bunların amaçlar farklıdır.
Mocca: BDP’nin terörle mücadelede rolü ne
olmalı?
Sarızeybek: BDP daha önceden tanıdığımız
DHP’nin bir devamıdır. Resmen PKK terör ör-
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Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Politika
gütünün bir siyasi kanadıdır. Yani PKK terör
örgütü ne kadar terör örgütü olursa olsun
bir siyasi örgüttür. Bu siyasi örgütün hedefi
de gücü yeterse Anadolu’dan bir parça koparıp Kürdistan diye bir devlet kurmaktır.
Dolayısıyla siyasi hedefi T.C.’nin anayasasını
hedef almış bir siyasi kanat demokratik bir
devlette hiçbir şekilde yaşama hakkı bulamaz.
Mocca: Efendim. Anka’nın üretilmesiyle
dışa bağımsızlıktan bir nabze olsun kurtulduğumuzu sanıyorduk ama hâlâ predator
almak için uğraşıyoruz. Ne zaman kendimize
yeten bir ordu haline geleceğiz?
Sarızeybek: 1938’de Atatürk’ü kaybettikten sonra ülkeyi idare edenler Atatürk’ün
yolundan ayrılmışlardır. Türkiye’nin yer altı
ve yer üstü kaynakları çok zengindir. Türk
milleti dünyada en güçlü bir millettir. Çünkü
emperyalizme karşı savaş vermiş ve de kazanmış bir ulustur, dolayısıyla eğer Türk milleti milli bir siyaset, ulusal bir politika izlerse
sahip olduğu kaynaklarıyla güçlü bir orduya,
kendi kendine yeten bir orduya kendi kaynaklarıyla sahip olabilir.
Mocca: Sizce terörü bitirmenin yolu
nedir? Sadece silahlı mücadele mi? Yoksa
sosyal, ekonomik, kültürel haklarla desteklenmiş bir mücadele mi?
Sarızeybek: Terörü bitirmenin birinci
yolu şudur: PKK terör örgütünün arkasında
Amerika, İsrail ve Avrupa Birliği vardır. Dolayısıyla Türkiye’nin ulusal milli siyaseti önce
bu örgütün arkasındaki, siyasi cephe ile mücadele etmesi gerekir. Türkiye’de terörle mücadele adına bir adım atılacaksa, devletin ilk
görevi vatandaşın malını, canını, namusunu
koruması gerekir. Devlet güvenliğini sağlasın
ondan sonra sorunlarımızı çözecek gücümüz
vardır.
Elbette sadece silahlı mücadele yetmez.
Silahlı mücadele terörle mücadelenin küçük
bir boyutudur. Diyorsunuz ki, terörle mücadelenin bir ekonomik boyutu vardır, doğrudur vardır. Eğer siz ekonomik alanda terörle
mücadele etmek istiyorsanız dünyanın en
zengin hayvancılık coğrafyasına sahip, Doğu
ve Güneydoğu’da hayvancılığı geliştirmelisiniz. Böyle de olmalıdır. Bu bir mücadele yöntemidir,
ama
Türkiye’yi
yönetenler
hayvancılığı geliştirmek yerine Avrupa’dan
inek ithal ediyorlar.

Dipl.-Kfm. Bekir Yılmaz
-Geschäftsführer-

GEBÄUDEREINIGUNG
›UNTERHALTSREINIGUNG
›GLASREINIGUNG
›HOTELSERVICE
Sachsendamm 68 - 70
10829 Berlin
Tel.: 030- 695 99 150
Fax: 030- 695 99 151
Funk: 0172- 990 82 72

Mocca: Teşekkür ederiz.
Sarızeybek: Ben Teşekkür ederim.

e-Mail:bey-services@beyline.de

Bahattin OMURCAN
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10% Rabatt für MOCCA-Leser
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13581Berlin

Tel.: 030-45800410
Fax: 030-33507043

www.huv-moebelland.de E-Mail : online@huv-moebelland.de
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Mocca Dergisi
Madalya Taktı

hocalar bu şehirde sizlere hizmet
ettiler. Yaşadığımız ülkenin Reisicumhuru Cristian Wulff Osnabrück doğumludur. Daha
Başbakan olmadan 1995 yılında
kitap fuarı etkinliği çerçevesinde
Başbakanımız Recep Tayıp Erdoğan buraya geldi. En son 20
Eylül 2011 tarihinde T.C. Reisicumhuru Sayın Abdullah Gül eşleriyle bu şehri şereflendirdiler.
Böylece Osnabrück’te Türkiye
sevgisi yaşandı.
Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Sevgili hocam bu güzel

M

occa dergisi, bir
ilke daha imza attı.
Osnabrück Diyanet
Camii’nde hizmet süresini doldurarak Türkiye’ye dönen Kuddusi
Uysal Hoca’ya Mocca Dergisi madalya taktı.
Mocca Dergisi KRW Eyaleti
temsilcisi Bahattin Omurcan veda
töreninde yaptığı konuşmada,
Kuddusi Hoca’nın yaptığı hizmetlere dikkat çekti. Omurcan şöyle
dedi: “Bu şehirde yaşayan insanlar şanslı insanlardır. Nice güzel

şehirde bizlere çok güzel şeyler
öğrettiniz. Sadece dini konuları
öğrenmedik sizden, entegrasyonun nasıl olacağını öğrendik.
Çevre bilincini öğrendik. Bu toplumda barış içinde nasıl yaşamamız gerektiğini öğrendik.
Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hizmetlerinizde Allah’tan
üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.”
Osnabrück’te bir park ve eğ-

lence yerine Yılmaz Akyürek ismini veren ve Yılmaz Akyürek
uyum ödülünü alan Katolik kilisesi dinler arası diyalog kurumu
uzmanı Aloys Logering Türk
Ressamı İsmail Uluocak tarafından çizilen „Bismillahirrahmanirrahim yazılı“büyük bir tablo ile

veda yemeğine katılarak Hoca‘ya
hediye etti.
Protestan İlahiyatçı Profesör
Dr. Rainhold Mokrosch‘da elinde
Karanfilerle Kuddusi Hoca’yı
uğurladı. Profesör Dr. Rainhold
Mokrosch “Yuvarlakmasa Dini Liderler Toplantsı”nı kuran ve yöneten bir Hristiyan İlahiyatçısıdır.
T.C.Hannover Başkonsolosluğu
Din hizmetleri Ataşesi Abdullah
Gümüşsoy Hannover DİTİB Uyum
Sorumlsu Yılmaz Kılıç, çevre cemiyet din görevlileri. DİTİB Kadın
Kolları, çeşitli dinî kuruluşların
cemiyet başkanları bu törende
hazır bulundular. Osnabrück
DİTİB teşkilat Başkanı Metin Suer
de plaket takdim etti ve konuşma
yaptı.

Bahattin OMURCAN

Sachverständiger für Kfz-Schäden & Bewertungen
PIOF7PSBVT[BIMVOHt%JSFLUBCSFDIOVOHNJUEFSHFHOFSJTDIFO7FSTJDIFSVOH

Unfallgutachten
Fahrzeugbewertung
Kostenvoranschlag
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„

Foto:Yunus İnci

Resûlullah’ın (s) sözleri
veya teknik terimle hadisleri ise istismarın en verimli sahası olmuştur.
İyi niyetli fakat idraksiz kişilerden artniyetli düzenbazlara; ihtiras sahibi
dünyacılardan cahil sofulara kadar, hemen her
kesimden insanın rol aldığı bu alanda ne tür
ürünlerin elde edildiğini
görmek isteyenler;
İbn’ul-Cevzi (597),... gibi
âlimlerin konuyla ilgili
eserlerine başvurabilirler.

„

Hikmet Zeyveli
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RÂMUZ’EL-EHÂDİS’İN TENKİDİ*
Bazı meseleler vardır ki, kimse onlara dokunamaz, hatta yanından bile geçemez. Tabudur. Tabuların yıkılması ümmetin selameti için elzemdir. Cesur ilim
adamlarına ihtiyaç vardır. İşte Hikmet Zeyveli o cesur ilim adamlarından birisi.
Bazı tarikat gruplarının başucu kitabı olan Râmuz’-el-Ehâdis’e dokunmuş. Hem
de öyle dokunmuş ki, ortada ne Râmuz kalmış ne de ehâdis...Okuyalım...

Zayıf ve çelimsiz olan
bâtıl; kendine destek
ararken daima kutsal
kavramları, yüce şahsiyetleri istismar yollarını
aramıştır.
Şüphesiz Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerini de istismar etmeye yeltenenler
çıkmıştır. Ancak Kur’ân,
Allah’ın inayetiyle, o derece yaygınlaştırılmıştır ki
bu sahadaki istismar teşebbüsleri çoğu zaman
akîm kalmaya mahkûm
olmuştur.

„
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Giriş
Peygamber Muhammed Mustafâ (s) adına uydurulduğu kadar hiçbir tarihî şahsiyet adına
yalan uydurulmamıştır. Kur’ân’ı, İslam tarihini
ve Hadis edebiyatını yan yana basiretle okuyabilenler; hemen hemen her fırka mensuplarınca Hz. Peygamber adına uydurulmuş ve
yaygınlaştırılmış yüzlerce mevzû hadis1 tesbit edebilirler. Biz bu
sapmanın sosyo-politik sebep ve saikleri üzerinde –şimdilik–
durmayacağız2. Ancak bu vakıanın; Resûlullah’ın(s)büyüklüğünün, yüceliğinin çarpık yönden bir itirafı olduğunu belirtelim.
Zayıf ve çelimsiz olan bâtıl; kendine destek ararken daima kutsal kavramları, yüce şahsiyetleri istismar yollarını aramıştır.
Şüphesiz Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerini de istismar etmeye yeltenenler çıkmıştır. Ancak Kur’ân, Allah’ın inayetiyle, o derece
yaygınlaştırılmıştır ki bu sahadaki istismar teşebbüsleri çoğu
zaman akîm kalmaya mahkûm olmuştur. Gene de Kur’ân yorumu iddiasıyla bize ulaşmış bulunan birçok tefsirlerde bu istismar eğiliminin –az da olsa– izlerine rastlıyoruz.
Resûlullah’ın (s) sözleri veya teknik terimle hadisleri ise istismarın en verimli sahası olmuştur. İyi niyetli fakat idraksiz kişilerden artniyetli düzenbazlara; ihtiras sahibi dünyacılardan
cahil sofulara kadar, hemen her kesimden insanın rol aldığı bu
alanda ne tür ürünlerin elde edildiğini görmek isteyenler; İbn’ulCevzi (597), İbn Qayyim el-Cevziyye (ö.691), Sâğânî (ö.650),

z.
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İbn ‘Arrâq (ö.963), ‘Aliyyu’l-Qârî
(ö.1014), Şevkânî (ö.1250) gibi
âlimlerin konuyla ilgili eserlerine
başvurabilirler3.
Bu makalemizde, son yıllarda
hadis kaynağı iddiasıyla yayınlanan “Râmûz’el -Ehâdis” (Hadisler
Deryası) isimli kitabın –sıhhati yönünden– tahlil ve tenkidini yapmak istiyoruz.
Kitabın, Lütfü Doğan ve M.
Cevat Akşit tarafından neşre hazırlanan iki ciltlik metinli baskısı
üzerinde duracağız4.
Yayınların Tanıtımı
Bu başlık altında verilen bilgiler,
anılan kitabın başına ve sonuna
konan metin-dışı ek bilgilerden–
bazılarının altı tarafımızdan çizilmek suretiyle– özetlenmiştir. (C.l,
s.I-XXIV, s.1-2; C.2, s. 563-68):
Musannıf ve Eseri
Kitabın musannıfı (derleyicisi)
Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî
(1813-1893) hazretleridir. Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin
İstanbul’a gönderdiği Trablus-Şam
müftüsü Ahmed Ziyauddin Ervadî
hazretleriyle 16 yıl ledün ilmi alışverişi yaptıktan sonra irşad vazifesi yapmış olan Gümüşhanevî
hazretleri 1865-1875 yılları arasında Ramûz’el -Ehâdîs isimli kitabının tasnifini tamamlamıştır.
18 yıl yatsı abdestiyle sabah
namazı kıldığı söylenen musannıfa
izafe edilen ‘Önsöz’lere göre
(s.XXII-XXIV ve s.1-2): Râmûz’el
Ehâdîs kitabındaki hadisler; hicrî
600 senesinden evvelki büyük
hadis âlimlerinin kütüphanelerdeki
muteber kitaplarından, son ravînin
dışındaki ravî isimleri hazfedilmek
(düşürülmek) suretiyle meydana
getirilmiştir.
Me’hazları tashih edildikten
başka Arabistan uleması ve bazı
hadis âlimleriyle müzakereler yapılmak ve mercilere inilmek suretiyle gerekli ihtimam gösterilmiştir.
Dînin en büyük esaslarını ihtiva
eden bu rivayetlerin hıfzının kolaylaştırılması ve faydalarının yaygınlaştırılması için hadisler alfabetik
olarak tanzim edilmiş, her hadisin
sonunda –sayısı bazen dokuzu
bulan– kaynağı veya kaynakları
verildiği gibi gerektiğinde ‘sıhhat’ı
ve ‘zaaf’ı ile ilgili notlar da ilâve
edilmiştir.
Kitap iki kısma ayrılmıştır:
1) Resûlullah’ın (s) doğrudan
sözleri: 6402 Hadis,

2) Resûlullah’ın (s) hilye ve şemâili(sahabe dilinden): 701 Hadis.
Kitabın başına “Hadis Usûlü”
niteliğinde Arapça sekiz sayfalık
bir bölüm ilâve edilmiştir. Eserin
sonuna ise, çeşitli beldelerden on
âlimin kitaba ‘takriz’leri ile genel
hadis usûlüne dâir Muhammed
Birgivî’nin iki sayfalık bir metni
konmuştur.
Kitabı Okutan Hazerât ve Mütercim Gümüşhanevî Hazretlerinden sonra,Râmûz’el -Ehâdîs
kitabı, sırayla aşağıdaki hâzerât tarafından–bazılarınca ‘her
sene bir hatim’ hesabıyla–
ders kitabı olarak okutulmuş
ve şerhleri yapılmıştır:
1) Hz. Ebubekir (r) yaratılışlı,
‘ismi ile musemma’, hilm sahibi,
nur yüzlü, ak sakallı, çekme burunlu, elâ gözlü Hasan Hilmi
Efendi (1825-1911);
2) İlm-i zâhir ve bâtında yektâ,
gür ve beyaz sakallı, celâl ve heybetli İsmail Necati Efendi (18391921);
3) Altı saatte hatim ile teravih
kıldırdığı gibi iki rek‘atlık namazda
Kur’ân’ı hatmeden, Arapça, Farsça, Rusça’dan başka, Orta Asya
Türkleri diyalektleri uzmanı, Zub-

det’ul -Buhârî mütercimi ve birçok
eser sahibi Ömer Ziyâuddin Efendi
(1849-1921);
4) İlm-i zâhir ve bâtında derya,
mahviyet-i kâmile ve ahlâk-ı hamidesi ile mümtaz, orta boylu, nur
yüzlü ve yuvarlak çehreli Mustafa
Feyzi Efendi (1869-1926);
5) Zahirî ve bâtınî ilimlerde
üstad, mânevî ilimlerde zamanın
kutbu olduğunda ittifak edilen, 40
sene (tutulması haram günler
hariç) her gün oruç tutan, uzunca
boylu, beyaz sakallı, nur yüzlü,
yumuşak ve hilim sahibi Abdullah
Hasib Yardımcı Efendi (18631949);
6) Deha mertebesinde bir zekâya, insanın içini ve dışını okuyan
bir bakışa, bir koyunu rahatlıkla
yatırıp-kesip-yüzecek
kuvvette
pazulara sahip; 18 senelik evlilik
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hayatında bir gece dahi uyumayıp
daima ibadetle meşgul olan; esnedikleri, uyukladıkları hiç vaki olmayan; sıkışık bir vaziyette temas
edildiğinde birkaç dakikadan fazla
dayanılmayan âteş gibi yanan bir
vücudu olan ve:
Nefis bir hayvandır, onun izzeti
olmaz;
‘Peki’ demesini öğrenmek lâzımdır;
Seni Mevlâ’ndan alıkoydu ise,
dünya bir çöp de olsa dünyadır;
Aynayı tanı, ayna ile hemhal ol,
aynalaş;
Bildiğinden fedakârlık etme, dikine de gitme; ama rezalet olacak,
bir derece dikil!... gibi vecizelerin
sahibi “canına cömert” Abdulaziz
Bekkine Efendi (1895-1952);
7) Gönülden geçen şeyler kendisine hemen malûm olan, sualleri
kendisine sorulmadan cevaplandıran, gittiği yerlere bereket ve bolluk götüren, en umulmadık kıtlıklarda fevkalâde nimetlere sebep
olan; bir hadisin üzerinde haftalarca, aylarca duran; dikkatle bakılması imkânsız, esrarengiz ve
derin manâlı gözlere sahip; yumuşaklığından
ötürü
bazılarınca
“Pamuk Baba” diye bilinen ve her
şeye ‘peki’ diyen Mehmet Zahid
Kotku Efendi (1897-1980).
Eserin tercümesi, yukarıda altı
numarada zikredilen Abdulaziz
Bekkine Efendi hazretleri tarafından 1950-51 yıllarında talebelerine takrir ettirilerek yapılmıştır.
Eseri neşre hazırlayanların
(Lütfü Doğan - M. Cevat Akşit)
ifade ettiklerine göre; eseri hemen
her sene hatmetmek üzere 30 seneye yakın bir zaman okumuş,
okutmuş ve açıklamış olan Abdulaziz Bekkine hazretleri bu tercümeyi yapmakta her yönden tam
selâhiyeti haizdir.
Eseri neşre hazırlayanlarca da
eserdeki her hadis tercümesi üzerinde büyük bir titizlikle esas
metin ve şerhinden teker teker
yeniden gözden geçirilmiş, ancak
mütercim hazretlerinin üslûbu ve
kullandığı kelimeler muhafazaya
çalışılmıştır.
Eserin esas metni ile Türkçesi,
müdekkik okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla sayfa-sayfa karşılıklı olarak basılmıştır. Kitabın
sonuna bir konu indeksi ile lügatçe
ilâve edilmiştir. Eser 1982 yılında
iki cilt halinde basılmıştır. Basım
yeri belirtilmemiştir.

Bamteli
HADİS KİTAPLARI
İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Râmûz’el Ehâdîs kitabını kaynakları yönündendeğerlendirebilme miz için bilinen hadis kitapları konusunda, hadis
otoritelerinin sağlamlıkları yönünden yapmış oldukları değerlendirmelerden haberdar olmamız gerekir.
Bu konunun sahası çok geniş olmakla beraber, biz burada hadis
sahasındaki otoriteleriyle bilinen
baba- oğul iki âlimin değerlendirmelerini vereceğiz. Bu iki âlim,
Şah Veliyyullah Dihlevî (11141176) ile oğlu şah ‘Abdu’l-‘Aziz
Dihlevî (1159-1239)’dir. Şah Veliyyullah Dihlevî’nin Huccetu’llâhi’lBâliğa’ sında5 ‘Abdu’l-‘Aziz Dihlevî’
nin ise ‘Ucâle-i Nâfi‘a’sında6 hadis
kitapları hakkında yapmış oldukları değerlendirmeyi –birbirlerine
çok yakın olduklarından birleştirerek ve biraz özetleyerek– aşağıya
veriyoruz:
Günümüze kadar ulaşan
hadis kitaplarını sıhhat ve sağlamlık itibariyle dört tabakaya
ayırabiliriz:
1. TABAKA: Buhârî’nin ve
Müslim’in Sahih’leri ile İmam Malik’in Muvattâ’ı (3 kitap): Bu üç kitaptaki rivayetler diğer herhangi
bir hadis kitabındaki rivayetlere
nazaran çok daha sağlamdırlar.
Buhârî ve Müslim, rivayetlerinde
‘ittisal’ şartını titizlikle aramışlardır.
2. TABAKA: Birinci tabakadaki
üç kitabın seviyesine ulaşmamakla
beraber derleyicileri güvenilir ve
dürüst olarak bilinen ve yazıldıkları dönemde büyük kitlelerce
hüsn-ü kabul gören kitaplar: Bunlar; Ebu Davud’un Sunen’i, Tirmizî’nin Câmî’i ve Nesâî’nin Muctebâ’sıdır. (3 kitap). Ahmet b. Hanbel’in Musned’i de bu tabakaya
nisbet edilirse de onda tenkîd edilmemiş çok sayıda ‘zayıf’ hadis
mevcuttur.
3. TABAKA: Buhârî ve Müslim’in eserlerinden önce veya
sonra ya da onlar zamanında, sıhhat şartı gözetilmeden derlenen
ve şöhretleri ilk iki tabakadaki
eserlerin seviyesine ulaşamayan
hadis kitaplarıdır. Bu kitaplar;
‘sahih’, ‘hasen’, ‘zayıf’, ‘ma’rûf’,
‘garîb’, ‘şâzz’, ‘munker’, ‘hata’,
‘sevab’, ‘sabit’, ‘maklûb’ ... her
çeşit rivayeti ihtiva ederler. Bun-

lar;
tamamen dışlanmamakla beraber,
ilim alanında önemli şöhreti olmayan, hadis otoritelerince değerli
bulunup üzerinde durulmayan; lisaniyatçılarca, fakihlerce veya biyografi yazarlarınca malzeme
niteliğinde görülmeyen ve taklidin
yaygınlaştığı dönemlere kadar kıyıda-köşede kalmaya mahkûm
olan kitaplardır. Bunlar; İbn Mâce’nin Sunen’i, Dârimî’nin ve Ebu
Ya‘lâ’nin Musned’leri, ‘Abdu’r-Rezzaq ve Ebu Bekr b. Ebî Şeybe’nin
Musannef’leri, ‘Abd b. Humeyd ve
Tayâlisî’nin Musned’ leri, Dârequtnî’nin Sunen’i, İbn Hibbân’ın Sahih’i, Hâkim’in Mustedrek’i ile
Beyhaqî,Tahavî ve Taberânî’nin kitaplarıdır. Bu musannıfların birçoğunun hedefi, sıhhat yönünden
hiçbir tenkîd ve tahlile tabi tutmadan buldukları her şeyi derlemek
olmuştur.
4. TABAKA: İlk tabakalardaki
hadisçilerce bilinmeyen veya bilin-

mesine rağmen–herhangi bir kusurundan dolayı– itibar edilmeyen
rivayetlerden oluşan ve aradan
uzun asırlar geçtikten sonra derlenmiş bulunan eserlerdir. Bu kitapların malzemesi genellikle şunlardan oluşmaktadır:
a)Muhaddislerin itibar etmedikleri genellikle mübalağacı vaizlerin, mutaassıp fırkacıların, zayıf
karakterli kimselerin rivayet ettikleri sözler;
b) Sahabe, tabiîn, hukemâ ve
vâizlerin sözleri veya israiliyyat
haberleri iken ravilerin bilerek
veya bilmeyerek Hz. Peygamber’e
nisbet ettikleri sözler;
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c)Kur’ân ve sahih hadislerden mefhûm olarak
çıkarılabilecek bir hususun; hadisin inceliklerini
bilmeyen sâlih kimselerce
kasıtsız olarak veya bu incelikleri bilenlerce kasıtlı
olarak Resûlullah’a (s)
izafesiyle oluşan rivayetler;
d)Farklı birçok hadisin
ibarelerinin birleştirilmesiyle meydana getirilen kompleks rivayetler...
Böyle rivayetlerin kaynağı olarak: İbn Hibbân ve ‘Uqaylî’nin
Du‘afâ’ları, İbn ‘Adiyy’in Kâmil’i;
Hakim, Ebu Nu‘aym, Deylemî,
Hatîb, İbn ‘Asâkir, İbn Merdeveyh,
Cevzeqânî, İbn Şâhin, Ebu’ş-Şeyh
ve İbnu’n-Neccâr’ın kitapları gösterilebilir.
Bu tabakadaki kitapların en iyi
rivayetleri ancak ‘zayıf’ niteliğindedir. En çirkin olanları ise ‘uydurma’ ve çarpıtılmış olanlarıdır.
Meşhur hadis kritikçisi İbnu’l-Cevzî’nin Mevdû‘ât (Uydurmalar) kitabının ana malzemesini, Suyûtî’nin
(hadis) kitaplarının sermayesini bu
kitaplar oluşturmaktadırlar.
Bu dört tabakanın dışında kalan, fıkıhçılar, tasavvufçular ve tarihçiler... yoluyla şöhret bulmuş bir
5. TABAKA’ vardır ki; imanında ciddiyetsiz, Arap diline vakıf
kimselerin sağlam senetlerle Hz.
Peygamber’e izafe ettikleri rivayet
lerden oluşurlar. Bunlar İslâm’da
büyük musibetlere sebep olmuşlardır. Ancak büyük hadis otoriteleridir ki bunların yüzündeki
maskeyi yırtabilmiştir.
Üçüncü tabakadaki kitaplardan, ancak rical ve hadis tekniği
ilimlerinde uzman olanlar faydalanabilirler.
Dördüncü tabakadaki kitaplara
gelince, daha çok muteahhirîn
(sonrakiler) nezdinde şöhret bulmuş eserlerdir. Sapık fırkaların birçoğu kendi mezheplerine mesned
ararlarken hep bu kitaplara sarılmışlardır.
RÂMÛZ’UN ‘ASLI’NIN TENKİDİ
Kaynaklar Yönünden
Râmûz’el- Ehâdîs’in önsözünden kaynakların hepsinin “muteber kitaplar” olduğu iddia edilmesine rağmen basit bir araştırma,
Râmûz metninin çoğunlukla, önceki bölümde ahvali izah olunan,
üçüncü, dördüncü, hatta beşinci
tabakadaki kitaplardan oluştuğunu ortaya çıkarır.

www.han-bau.de
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Bu kaynaklardan:
1 ve 2 nr.’dakiler: 1.Tabaka’dan;
3, 4 ve 5 nr.’dakiler: 2. Tabaka’dan;
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 25, 26, 28 nr.’dakîler: 3.
Tabaka’dan;
17, 20, 21, 22, 23, 24 nr.’dakiler: 4. Tabaka’dan;
Ayrıca Râmûz’un ilk 100 sayfasını taradığımızda, yukarıda zikredilen kaynakların dışında altmışın
üzerinde kaynak tesbit ettik. Bunlardan çokça tekrarlanan birkaçının ismini verelim:
1. Ebu’ş-Şeyh, 2. İbnu’n-Neccâr, 3. İbnu’s-Sunnî, 4. Hennâd, 5.
Bâverdî, 6.Şîrâzî, 7.Râfı’î, 8.Rûyânî, 9.İbn Lâl, 10.İbn Nasr,
11.İbn Şâhin, 12. İbn Merdeveyh,
13.Ebu Nasr, 14.Nu‘aym b. Hammâd, 15. Hâris b. Ebî Usâme ...
Bunlardan 1, 2, 11 ve 12
nr.’dakiler 4. Tabaka’daki kitaplardır. Geri kalanların ve buraya almadığımız 50’ye yakın kaynağın
ise muhtemelen 5. Tabaka’dan kitaplar olduğu ortaya çıkmaktadır.
Görüldüğü üzere, Râmûz’un
kaynaklarının çoğunluğu Dihlevî’
lerin değerlendirmelerine göre 3,
4 ve 5. Tabakadan kitaplardır.
Üçüncü bölümde görüldüğü üzere
bu kaynaklar ‘sahih’, ‘zayıf’, ‘münker’, ‘batıl’, ‘maklûb’, ‘mevzû’,
‘mufterâ’ ... her çeşit hadisleri ihtiva etmektedirler.
Musannıfın, kaynaklarının bu
özelliğini belirtmesi ve okuyucuyu
uyarması gerekirken, bütün rivayetlerin muteber kaynaklardan
alındığını iddia etmesi seleflerinin
takip ettikleri ilmî metoddan ayrıldığına en açık delildir.
Tek-tek Rivayetler Yönünden
Yukarıda (a) şıkkında ortaya çı-

karılan genel zaafın tabiî neticesi
olarak Râmûz’da–çoğunluğu hadis
otoritelerince tenkid ve reddedilmiş– birçok uydurma rivayete
rastlanmaktadır. Her ne kadar bazı
rivayetlerden sonra kısa tenkidî
notlar konulmuşsa da bunlar bütün zayıf ve uydurma rivayetlere
nazaran çok cüz’î kalmaktadır.
Hadis otoritelerince tek-tek veya
genelleştirilmiş ifadelerle uydurma
veya zayıf oldukları ilân edilen onlarca –hatta yüzlerce– hadis tespit
etmek mümkün olmaktadır.
Önce, hadis kritikçilerince ‘uydurma hadis’in özelliği olarak kabul edilmiş birkaç genel kaideyi
hatırlatalım:
1) Akla, tecrübe ve müşahedeye; sarih ve mütevatir nakle,
usûle aykırı olan bütün hadisler;
2) Gelecekteki olaylara tarihleriyle beraber işaret eden hadisler;
3) Mekke, Medine ve Beytu’lMaqdis (Kudüs) dışındaki şehirleri
öven veya yeren hadisler;

Foto:Yunus İnci

Önce kitabın girişinde zikredilen kaynakları sıralayalım:
1. Buhârî, 2. Müslim, 3. Ebu
Davud, 4. Tirmizî, 5. Nesâî, 6. İbn
Mace, 7. Ahmed, 8. ‘Abdullah b.
Ahmed, 9. ‘Abdurrezzaq, 10. Tayâlisi, 11. Sa’îd b. Mansûr, 12. İbn
Ebi Şeybe, 13. Ebu Ya‘lâ, 4-15. Taberânî (Kebir, Evsat), 16. Dârequtnî, 17. Ebu Nu‘aym, 18-19.
Beyhaqî, 20. ‘Uqaylî, 21. İbn
‘Adiyy, 22. Hatîb, 23. İbn ‘Asâkir,
24. İbn Cerîr, 25. İbn Hibbân
(Sahih), 26. Hâkim, 27. Ziyâ
(Muhtâre), 28. Dârimî, 29. İbn
Huzeyme, 30. Isfehânî, 31. İbn
‘Abdilber, 32. Quşeyrî, 33. Beğavî,
34. Tahâvî.

4) Sevab veya ceza hususunda
çok mübalağalı hadisler;
5) Hızır ve İlyas’ın hayatta olduklarına dair hadisler;
6) Abbas oğullarının hilâfetini
ihbar eden bütün hadisler;
7)Arabı, Kureyş’i ölçüsüz öven;
Türkleri, Sudanlıları yeren hadisler;
8) Mehdî ile ilgili hadisler;
Abdâl hadisleri;
9) Satrançla ilgili hadisler;
10) Horoz ve güvercin hadisleri
(horozla ilgili bir hadis hariç)7.
(Râmûz’da yukarıdaki maddelerin hepsine uygun çok sayıda
hadis vardır. Alfabetik mevzu indeksine bakınız.)
Bu kaideler listesi böyle uzayıp
gider. Ancak bize göre, birinci sırada kayıtlı olan kaide, kendi dışında verilmiş ve verilecek bütün
kaideleri kapsamaktadır. Çünkü sıralanan diğer hususlar, ya sarih
nakle ya da akla aykırı görüldükleri için reddedilmişlerdir. Bir rivayetin sarih nakle aykırılığı ise
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ancak o sarih nakle sahip ve
hâkim olmakla belirlenebilir. Yani
Kur’ân’ın öğretisi ve Resûlullah’ın
(s) mütevatir olan Sîret ve Sünneti ihata edilmedikçe nakil kriteri
layıkıyla kullanılamaz. Bununla
beraber akıl kriterini kullanmak
her zaman bir zaruret olmaktadır.
Şimdi bu verilenler ışığında,
Râmûz’dan aşağıya alıntılayacağımız hadislere bakabiliriz. (Bunlar
musannıfça hiç tenkid edilmemiş
rivayetlerdir.)
208.5: “Dünya âhiret ehline
haramdır; âhiret dünya ehline haramdır. Dünya ve âhiret Ehlullah’a
haramdır”: Deylemî: İbn Abbas’
tan (r).
Bu rivayet Kur’ân’a aykırıdır.
(28:77’ye bkz). Cennet muttaqîler
içindir.(13:35,5:15, 47:15). Hadis
otoriteleri de buna “uydurmadır”
demişlerdir. (Elbânî, nr.32).
480.3:“Kadınları yüksek yerlere oturtmayın;onlara yazıyı da
öğretmeyin;dikişi ve Nûr Suresini
öğretin.”Taberânî(Evsat’ta)ve Beyhaqî (Şu‘ab’da):Hz. Aişe’den (r).
Bu rivayet İslâm’ın temel prensiplerine aykırı bir emri ihtiva etmektedir ve batıl sayılmıştır.
(Şevkânî, s. 126-27).
27.3: “Allah bir kula şer murad
ettiğinde ona, bina yapmak için
kerpiç ve çamuru güzel gösterir”.
Taberânî (Kebir ve Evsat’ta) ve
Hatîb (Tarih’te): Câbir’den (r).
(Yakın mânâda bir rivayet olan
27.4’e bakınız).
189.9: “Şerliler, hayırlılardan
sonra 150 senedir; dünya ehlinin
hepsine hakim olurlar: Onlar Türklerdir.” Deylemî: İbn Ömer’den (r).
Mütercim tercümesine bir not
koymuş:“Türklerden maksat: Çinliler ve Tatar-ı kebirdir ki sonunda
dünya bunların üzerine kalacakmış.”
394.9: “Satranç oynayan mel‘
undur; seyircisi de domuz eti
yiyen gibidir.” Abdân, Ebu Musa ve
İbn Hazm: Habbe b. Müslim’den
‘mursel’ olarak.
Hadis uydurmadır (Şevkânî,
s.207; Qârî, s.358).
452.2: “Ümmetim için kazılan
mezarların yarısı nazardandır.” Taberânî
(Kebîr’de):Esma
bt.
Umeys’den (r).
102.6: “Sizden biriniz namazda
iken şeytan gelir; kıçından bir kılı
tutar, çeker. Bu, ona yellenmiş gibi
gelir. Böyle bir durumda biriniz ses
veya koku duymadıkça namazını
bozmasın.” Ahmed (Musned’de)
ve Ebu Ya’lâ: Sa‘îd’den (r).
(l02:10’a da bkz.)

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Bamteli
379.1: “Hiç kimse yoktur ki
altın veya gümüşten birşey bıraksın da sonra (âhirette) alnından
ayağına kadar enli kılıçlarla dağlanmasın.” Ebu Nu‘aym (Hilye’de):
Sevbân’dan (r).
510.1: “Cennetlik bir adam
4000 bâkire, 8000 dul ve 100 hûrî
ile evlendirilir”. Ebu’ş-Şeyh: İbn
Ebî Evfâ’dan (r).

Foto:Kemal Zeyveli

Ucuz ‘Şehîdlik’ vâdeden rivayetler:
430.19: “Bir kimse âşık olur, iffetini koruyarak ölürse şehîttir”.
Hatîb (Tarih’te): ‘Aişe’den (r).
(430.12 ve 430.14’e bkz.)
450.4: “Adamın gurbette ölmesi şehadettir.” Taberânî (Kebîr’de), Râfiî: İbn ‘Abbas’dan (r)
(Şevkânî, s.209’a bkz.)
411.1: “Bir kimse abdestli yatar ve o gece ölürse şehit olarak
ölür.” İbnu’s-Sûnnî: Enes’ den (r).
Bu konuda 236.14 ve 421.14 rivayetlerine bakınız.

yumuşaktırlar. Munis bir deve gibi
‘boynunu eğ’ denince boynunu
eğer, bir kaya üzerinde bile olsa
‘ıh’ denilse çöker.” İbnu’l-Mubarek’ten ‘mursel’ olarak; Beyhaqî
(Şu‘ab’da): ibn Ömer’den (r).
117.10:
“Ümmetim
hiçbir
zaman dalâlette birleşmez. İhtilaf
halinde kalabalık tarafı tutunuz.”
‘Abd b. Humeyd ve İbn Mâce:
Enes’den (r).
Kur’ân’da 6:116 ile mukayese
ediniz.
213.13: “Sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir...” Deylemî:
Enes’den (r).
(213.12, 14, 15 ve 16 ya da
bakınız).
38.6: “Bir kimse binasını 7
veya 9 zira (arşın) yüksekliğinde
yaptığında, gökten bir münâdî ona
seslenir: ‘Ey fasıkların en fasıkı,
bununla nereye gidiyorsun?’” Ebu
Nu‘aym (Hilye’de): Enes’den (r);
zayıftır. Bizce ‘bâtıl’dır!..

Ucuz sevaplar vâdeden
rivayetler:
65.4: “Bir kul mescidde
tükürmeye
davranırsa
mescidin temelleri sarsılır.
(...) Eğer vazgeçip (tükürüğünü) yutarsa Allah ondan
72 hastalığı giderir ve ona
iki milyon hasene yazar.”
Deylemî: Enes’den (r).
424.7: “Bir kimse, bir
günde
müslümanlardan
yirmi kişiye –toptan veya perakende– selam verirse; o gün veya
o gece ölürse Cennet ona vacip
olur.” Taberânî (Kebîr’de): İbn
Ömer’den (r).
433.10: “Bir kimse ‘Cezâhullahu Muhammeden ‘annâ mâ huve
ehluhu’ derse, yetmiş kâtibi bin
sabah yormuş olur (sevab yazmaktan)” Taberânî (Kebir’de), Ebu
Nu‘aym (Hilye’de), Hatîb (Tarih’te) ve İbnu’n-Neccâr: ‘Aişe (r)
ve İbn ‘Abbas’dan (r).
438.3: “Bir kimse her gün, yüzünden 200 âyet okursa, (...)
müşrik bile olsalar Allah ana-babasının azabını hafifletir.” Deylemî:
Ebu’d-Derdâ’dan (r); Zayıftır.
Müşrik’in azabının hafifletilmeyeceğini Kur’ân haber veriyor.
(2:162, ayrıca 2:86, 16:85).
Değişik birkaç rivayet daha:
449.4: “99 kadından bir tanesi
Cennette, kalanı Cehennem’dedir.
(...)”Ebu’ş-Şeyh:İbn ‘Abbas’tan
(r).
232.4: “Mü’minler itaatkâr ve

Tesbit ettiğimiz uydurma ve
bâtıllar buraya alıntılanamayacak kadar çoktur. Bazılarının
numaralarını vermekle yetiniyoruz:
291.11, 442.8, 316.6, 318.8,
423.4, 95.4, 194.3, 238.15,
460.6, 439.6, 321.11-12, 516.7,
159.6, 442.4, 335.6, 22.4, 81.10,
256.8, 394.8, 489.4, 84.14,
105.17, 119.2-3, 124.4, 288.2,
438.8-9, 433.3-7-9, 434.3-6-11,
428.10, 432.6, 421.3, 427.7-8,
437.2-10-12-13, 440.10, 64.6,
494.8, 101.12, 291.13, 292.2,
426.1, 99.3, 104.3, 410.4,
436.1...
Birbiriyle çelişen rivayetler de
az sayıda değildir. Sadece birkaçına işaret ederek bu bölümü bitiriyoruz:
30.5’de Hz. Peygamber’in yolundan ayrılan emîre mutlak itaat
emredilirken 30.6’da Allah’a isyan
eden emîre itaat edilmeyeceği bildirilmektedir.
326.20’de “Mehdî amcam ‘Ab-

40

14/2011

bas’ın soyundandır.” denirken 236.
21’de “Mehdî ‘ıtret’imden, Fatımâ
soyundandır.” deniyor.
97.7, 207.8, 508.2’de Horasan’dan Deccal’ın çıkacağı bildirilirken, 298.2’de aynı yerden
Mehdî’nin çıkacağı haber veriliyor.
239.13-14 hediyeleşmeyi yererken, 239.15-16 tam zıddını
söylüyor.
RÂMÛZ’UN ‘TERCÜMESİ’NİN
TENKİDİ
Tercüme edilmeyenler
Bir tercüme olayında metnin
aynen aktarılması, mütercim tarafından keyfî tasarruflarda bulunulmaması; atlanan, tercüme olunmayan kısımlar varsa bunlara işaret olunması kabul edilen bir ahlâk
kuralıdır. Hele tercüme konusu, bir
dinin mensuplarınca en yüksek
değerde görülen metinler olunca
bu ahlâk kuralına riayetsizlik bir
hıyanet, bir cürüm olur.
Hz. Peygamber’e izafe
edilen bir söz nakledilirken
öncelikle kaynağının belirtilmesi, ayrıca hadis otoritelerince yapılan tenkidler varsa
bunların da beraber verilmesi, –tercüme olayı dışında
da– İslâmî bir ahlâk olarak
bilinegelmiştir. Çünkü ancak
bu ilmî yolla Hz. Peygamber
adına uydurulan birçok iftiralar bertaraf edilebilir. Bir
‘zayıf’ veya ‘uydurma’ hadisin kaynağının ve hele niteliğinin
belirtilmeden
rivayet
edilmesinin İslâm’a ve Resûlullah’ın (s) hukukuna en büyük saygısızlık addedilmesi çok makul ve
çok gerekli ahlâki bir müeyyidedir.
Her seviyedeki okuyucu kesimine arz edilen Râmûz tercümesinde bu ilmî ve ahlâki
kurala hiç riayet edilmediği
görülmektedir. Şöyle ki:
1) Hadis kaynakları tercümede
gösterilmemiştir:
Yukarıda sağlamlıklarını tartıştığımız kaynakların hiçbiri tercümeye alınmamıştır. Dolayısıyla,
tercümeyi okuyan birisi için “sağlam kaynak”la “zayıf kaynak” diye
bir ayırım yapmak imkânı yoktur.
Ve hadislerin hepsini aynı nitelikte
görmeye, daha doğrusu hepsini
sahih saymaya mahkûmdur. Artık
bir İbn Şâhin, bir Ebu’ş-Şeyh, bir
Hakîm Tirmizî (bildiğimiz Câmî sahibi Tirmizî değil), bir ‘Uqaylî ile
Buhârî veya Müslim’i birbirinden
ayırdetmek mümkün olmayacaktır.

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Bamteli
414.3: “Kim Farsça konuşursa
cinneti artar, mürüvveti (insanlığı)
azalır.” Hâkim (Müstedrek’de) ve
İbn ‘Adiyy (el-Kâmil’de ve tenkid
ederek): Enes’den (r); İbn’ulCevzî bunu ‘uydurma’ saymıştır.
(Allah’ın gazab ettiği zaman
meleklere Farsça vahyetmekte
oduğuna dair bir uydurmanın tenkidli rivayeti için 27.12 metnine
bakınız).
227.7: “Kur’ân birmilyonyirmibin harftir. Kim onu Allah’tan ecrini umarak ve sabırla okursa her
harfine karşılık kendine hurilerden
bir zevce vardır.” Taberânî (Evsat’ta), İbn Merdeveyh ve Ebu
Nasr: Ömer’den (r). Ebu Nasr:
‘Metni ve isnadı garîbdir’ demiştir.
Hadiste verilen rakam mevcut
Kur’ân harflerinden fazladır. Ancak
bu durum birçok Kur’ân âyetinin
tilâvetinin nesh edilmiş olmalarıyla
izah edilebilir.
Bu rivayetin saçmalığı kadar,
metne ilâve edilen notun saçmalığı da meydanda. Bir maskaranın
uydurması olabilecek bu rivayete
göre; bir kere Kur’ân’ı hatmeden
kimse için Cennette okuduğu
Kur’ân harfleri sayısınca hûrî var.
Ancak Kur’ân harfleri için verilen
1.020.000 rakamı, son notu koyan
zatı biraz düşündürmüş. Çünkü
mevcut Kur’ân harfleri sayısı bu
rakamın üçte birine ulaşmıyor. Mütercimin metne koyduğu nota göre
de ‘mevcut Kur’ân’lar 322.671
harf’ tutuyormuş. İki rakam arasında 697.329 gibi çok fahiş bir
fark mevcut. Bu nasıl izah olunacak? Notun sahibi zat için bunun
makul izahı şöyle: Fazla harflerin
oluşturduğu âyetler tilâveten nesh
edilmiş! Yani, elimizdeki Kur’ân’
dakinin iki katından daha fazla sayıda âyet; önce nazil olmuş, daha
sonra hem Hz. Peygamber’e hem
de müslümanlara unutturularak
Kur’ân’dan çıkarılmıştır. Böylece
bu rivayetlerin rakam fazlalığının
hikmetini kavramış oluyoruz (!).
29.7: “Sizden biri (taharet için)
taş kullandığında tek sayıda kullansın, Zira Allah tektir, teki
sever...” Taberânî (Evsat’ta), İbn
Hibbân ve Hâkim (Mustedrek’de):
Ebu Hureyre’den (r). Hadis tenkid
olunmuştur.
Tercümede, Allah’ın birliği ile
taharet taşlarının tekliği arasında
ilgi kuran bu hayasız sözün tenkîd
edilmiş olduğuna dair en ufak bir
işaret yoktur.
291.12: “Evli adamın iki rek‘atı
bekârın seksen-iki rekatından hayırlıdır.” Temmâm ve Ziyâ (Muhtâ-
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re’de): Enes’den (r). İbn Hacer ‘Bu
münker bir hadistir. Ziyâ’nın onu
rivayet etmesinin bir mânâsı (değeri) yoktur’ demiştir.
Aslında tenkid edilmiş oldukları halde tercümede gösterilmeyen bu kabil rivayetlerin bir
kısmının numaralarını veriyoruz:
8.4, 10.9, 12.2, 17.12-14,
40.15, 60.1, 69.1, 70.6, 75.12,
91.6, 101.9, 205.17, 216.15,
273.1-4, 306.6, 323.11, 335.4,
337.10, 342.12, 358.10, 369.8,
415.1, 421.5, 447.14, 474.8,
499.11, 504.4...
Tercüme Hataları
Birçok yerde çok garip tercüme
hatalarına rastlanmaktadır. Biz
yine bazı örneklerle yetineceğiz:
• 16.1: “...Hicretten sonra
Foto:Süleyman Kaya

2) Bazı hadisler hakkındaki
tenkîdî notlar tercüme edilmemiştir:
Arapça metninin bütün zaaflarına rağmen gene de bazı ilmî tutumların izine rastlanabiliyor: Bazı
hadislerin arkasına, bu hadisler
hakkında yapılan tenkidler kısa
notlar halinde ilâve edilmiştir. Bu
kısa notlar:
• Hadisin bazı otoritelerce uydurma sayıldığı (mevzû hadis);
• Hadisin genel olarak tenkid
edilmiş olduğu;
• Hadisin Resûlullah’dan (s)
başka birinin sözü olduğu (mevkuf
hadis);
• Hadisi rivayet eden sahabenin bilinmediği (mursel hadis);
• Hadisin otoritelerce zayıf sayıldığı;
• Hadisin ravilerinden bazıları
hakkında yapılan tenkitler...
... şeklindedir. İşte metindeki
bu notlar hiçbir yerde tercüme
edilmemiştir. Dolayısıyla Arapça
metinde mevzû (uydurma) oldukları bildirilen hadisler tercümede
sahih hadîs oluvermişlerdir.
Şimdi bunlara –sıra gözetmeden– bazı örnekler verelim (Gerekli tercüme düzeltmelerini yaparak veriyoruz):
418.9: “Bir kimsenin konuşması esnasında aksırılırsa, bu, konuşulan sözün hak olduğuna
işarettir.” Taberânî (Kebir’de), Ebu
Ya‘lâ, Dârequtnî (Sünen’de), Beyhaqî ve Hakîm: Ebu Hureyre’den
(r); Beyhaqî: ‘Münker bir hadistir’
demiştir.
Görüldüğü üzere hadis zayıf
kaynaklardan (3. ve 4. Tabaka) rivayet edildiği gibi, bir kaynakta da
‘münker’ olarak nitelenmiştir. Bütün bunların tercümeye aktarılmaması, böylesine saçma ve batıl bir
sözün Resûlullah’a (s) izafe edilmesine cür’et kazandırıcı niteliktedir. Bu batıl söz, hadis otoritelerince gerekli şekilde tenkîd ve
reddedilmiştir. (Qârî, s.426, 341;
Şevkânî, s.224; Elbanî nr. 136,
137).
430.15: “Bir kimse aksırdığı
veya geğirdiği zaman ‘Elhamdu lillâh ‘ala külli hâlin mine’l-hâl’
derse, en hafifi cüzzam olacak şekilde yetmiş hastalıktan korunmuş
olur.” Hatîb (Tarih’de), ve İbnu’nNeccar: Abdullah b. Amr’dan (r);
İbnu’l-Cevzî ‘uydurmadır’ demiştir.
Burada da metinde uydurma
olduğu belirtilmiş batıl bir sözün
kaynakları ve tenkidi tercümeye
alınmamıştır. (Qârî, s.352-3, 496;
Şevkânî s. 225; Elbânî, nr. 409).

bekâr kalmaktan sakınınız” yanlış
bir tercümedir.
Doğrusu: “...(Medine’ ye) hicretten sonra (tekrar) çöle dönmekten sakınınız”.
Hata, metindeki “ta‘arrub” kelimesinin noktalı olarak “ta‘azzub” şeklinde okunmasından kaynaklanmışa benziyor.
• 597.8: Ravi yerindeki “Hz.
Recul r.a.” çok gülünç bir tercüme. Çünkü birazcık Arapça
bilen birisi ‘recul’ kelimesinin
özel isim olmayıp ‘adam’ mânâsında cins isim olduğunu
bilir. Hadisin ilk ravisinin ismi
bilinmediği zaman ‘an reculin’
(yani “ismi tesbit edilemeyen
bir adam”dan rivayet edilmiştir”) şeklinde vermek hadis rivayetinde bilinen bir gelenektir.
• 138.10: “... O beyaz bir kürk
üzerine oturmuştu.”
Tercüme yanlıştır. Kürk diye
tercüme edilen ‘ferve’ kelimesi,
burada “otsuz kıraç yer” anlamr.
Nitekim
metnin
kenarındaki
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Arapça notta da kelimeye bu
doğru mânâ verilmiştir. Buhârî
şerhi Fethu’l-Bârî’ye de bakınız.
(Hadis No: 3402).
• 224.1: “Umra ve Rukba verilen kimselere caizedir”.aliyle okuyucuya hiçbir şey ifade etmez.
Kitabın sonundaki ‘Lügatçe’de de
bu kelimeler yok.
• 353.6: “... Cebrail (a) haşyetullahtan eski bir kilim gibi titriyordu.” Tercümede “eski bir kilim
gibi titremek” teşbihinde hiçbir
mânâ ve güzellik yok. Zaten metinde ‘titriyordu’ diye çevrilebilecek bir kelime mevcut değil. “...
eski bir çul gibi (süklüm-püklüm)
idi” diye çevrilmesi mümkündür.
• 455.2: “Ümmetimin helaki
kitab ile süttedir. Kitab’a gelince:
Kur’ân’ı okurlar; hilâf-ı hakikat
te’vil ederler. Sütü ise severler,
kıra çıkarlar, cemaati ve Cuma’ları
terk ederler.”
‘Sütü sevmek’le kıra çıkmak,
cemaati ve Cuma’ları terk
etmek arasındaki ilgiyi bulmak okuyucu için bir muammayı çözmek kadar zor
görünüyor. Bize göre, Hz.
Peygamber’e ait olmadığına inandığımız bu ifadelerle
–muhtemelen–
sonraki dönemlerin bir endişesi dile getiriliyor. Şöyle
ki: Süt, deveyi; deve de
bedeviliği temsil eder. Şehirli (yerleşik) ise ‘hurma’
ile sembolize edilir. Tercümedeki ‘kıra çıkarlar’, metindeki
‘yebdûne’
kelimesinin yanlış karşılığıdır. Doğrusu: ‘bedevileşirler’.
Resûlullah (s) adına söylenen
bu sözlerle, tarihin muayyen bir
döneminde, şehirlerden çöle kaçış
akımı önlenmek istenmiş olmalıdır.
• 484.3: “Allah ümmetimi ebeden dalâlette cem etmez. Büyük
karaltıda olun ...”
Tercümedeki “Büyük karaltıda
olun” cümlesinin doğrusu: “Kalabalık tarafı tutun” şeklinde olmalıydı. Nitekim 117.10 rivayetinde
tercüme bu şekilde doğru yapılmıştır.
• 481.11:“... Muharremin Safer
ayına tebdili de yoktur.” Doğrusu:
“... Sarılık hastalığının sirayeti de
olmaz.”
Metindeki ‘safer’ kelimesi sayfa
kenarındaki Arapça notta doğru
izah olunmuşken mütercim bunu
Safer ayı sanmış ve Kur’ân’ın 9:37
âyetiyle yasaklanmış olan ‘nesî’
uygulamasıyla karıştırmıştır.
Aşağıda vereceğimiz tercüme

hatalarının ise, bazı endişelerden
dolayı kasıtlı tercihlerden kaynaklandığını sanıyoruz. Aksi takdirde
büyük cehaletin işareti olurlardı.
• 10.9: “Allah’ın Kitabını bırakmaları sebebiyle dalâlete düşerler.” Doğrusu: „Allah’ın Kitabı(nın
istismarı) ile dalâlete düşerler”
Arapça metindeki ‘bi-kîtabillah’
açıkça “Allah’ın Kitabı ile” demektir.
• 90.8: “... O silahı cephede
kullanan ...” ibaresindeki ‘cephede’ kelimesi “fî sebîlillâh”ın karşılığı olarak seçilmiş oluyor. Tercüme güncel hale getirilmiştir.
• 99.8: “... bakınca ayağının
iliği görülür” tercümesinin doğrusu
“bakınca bacağının iliği görülür”
şeklinde olmalıydı. Doğru tercüme
biraz müstehcen görülmüş olmalı.
• 101.3: “... kulunun ve cariyesinin zina etmesinde Allah’tan
gayretli kimse olmadı.”
Doğrusu: “Erkek olsun, kadın

olsun kullarının zina etmelerinde
Allah’tan daha çok kıskançlık
duyan kimse olamaz.”
Allah’a kıskançlık izafe etmekten kaçınırken, bir zina olayında
O’na –dilimizdeki manâsıyla– gayret izafe etmenin daha fahiş mânâda anlaşılacağı düşünülmemiştir.
• 147.4: “...Allah buyurdu ki:
‘Ben onu ağreb’den (mü’minlerin
cahillerinden) tamamlarım.’”
Doğrusu: “... Allah buyurdu ki:
Ben o sayıyı bedevîlerden tamamlarım.”
‘Ağreb’ diye çevrilen kelimenin
aslı ‘a‘râb’dır. Uydurma olduğundan şüphe etmediğimiz hadis metnine göre; Allah Hz. Peygamber’e
(s) ümmetinden dörtmilyardokuzyüzmilyon (yetmişbin kere yetmişbin) kişinin hesapsız Cennete
gideceğini haber verince Hz. Peygamber (s) ümmetinin sayısının
bu rakama ulaşamayacağını ileri
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sürüyor. Allah da –güya– yukarıdaki ifadeyle (bu rakamı, Cennete
sokacağı bedevilerin sayısıyla tamamlayacağını bildirerek) konuya
aydınlık getiriyor.
• 246.4 ve 296.8’de, İstanbul’un Arapçası olarak bildiğimiz
‘Kostantiniyye’
kelimesi
hep
‘Roma’ olarak tercüme ve tefsir
olunuyor. Halbuki 246.4 metninde
sadece ‘el-medine’ kelimesi var ve
Arapça ara notta bildiğimiz Medine
şehri olarak izah edilmiştir. Tercümede ise ‘el-medine’, ‘Kostantiniyye’ olarak çevrilmiş; paranteziçi notta da bununla ‘Roma’nın
kastedildiği ifade edilmiştir. 296.8
metninde ise ‘el-medine’, ‘Kostantiniyye’ olarak izah edilmişken tercümedeki notta gene ‘Roma’
olduğu iddia edilmiştir. (478.5’e da
bkz.)
Hem musannıfı, hem de mütercimi böyle birbiri ile çelişkiye
düşüren ve yüzyılların İstanbul’u
olan
Kostantiniyye’yi
Roma yapan zihniyetin temelinde yatan zaaf şöyle
izah olunabilir:
İstanbul’un
müslümanlarca fethinden önceki
bir dönemin uydurmaları
olan bu ve buna benzer rivayetlere göre, Kostantiniyye (İstanbul) fethedildikten 6-7 sene sonra
çok büyük olaylar olacak
ve Deccâl çıkacaktır. Fakat
İstanbul’un müslümanlarca fethinden asırlarca
sonra yaşayan bir Müslüman ne yapmalı? Bu güne
kadar tarifine uygun bir Deccâl
çıkmadığına göre, rivayetlerin sahihliğinden şüphe edilmediğine
göre ve Hz. Peygamber’e (s) de
yanılma izafe edilemeyeceğine göre bu hadislere yeni bir yorum kazandırılmalıdır. İşte bu çıkmazdır
ki asırların İstanbul’u olan Kostantiniyye’yi Roma yapıyor. Yâni Deccâl’ın çıkması Roma’nın Müslümanlarca fethinden sonra olacak
demektir.
Ufukta henüz Roma’nın fethi
ümidi belirmediğine göre “Deccâl
fitnesi”nden uzak yaşadığımıza
inanıp şükredebiliriz.
• 334.10: “Hıfız on paya ayrıldı. Dokuzu Türke (Küffarı Çin)
verildi ...”
Bu tercümeyle Türklerin Çin
kâfirleri olduklarını öğreniyoruz.
Fakat mütercimin bu bilgisinin
kaynağını –maalesef– öğrenemedik. (189.9 tercümesindeki nota
da bakınız).

Bamteli
• 440.8: “...Ben dünyanın harabisi için gönderildim. Ümranı için
gönderilmedim.”
Doğrusu: “Ben dünyanın tahribi için gönderildim, imarı için
gönderilmedim.”
Hz. Peygamber’e, dünyanın
tahribi için gönderilmiş olacağı –
haklı olarak– yakıştırılamadığı ve
fakat hadisin uydurma olması ihtimaline de yer verilmediği için,
metni muğlak bir şekilde tercüme
etmek çıkar yol sanılmış olmalı.
• 452.9: “Ne güzel evdir müslümanın girdiği, içinde hamam bulunan ev”.
Doğrusu: “Müslümanın girdiği
ne güzel evdir hamam”.
Bizzat ‘hamam’ diye tercümesi
gereken kelimenin “içinde hamam
bulunan ev” şeklinde verilmesi,
kanaatimizce, aynı kitabın 242. 12
ve 242.13 numaralı rivayetleriyle
çelişkiye düşmemek endişesinden
ileri gelmiştir. Çünkü orada, meselâ 242.13 de “Ne kötü evdir
hamam.” ifadesi gene hadis olarak
yer almaktadır. Yâni 242.12-13 de
hamam yeriliyor, burada ise övülüyor. Bu çelişkiden ancak bir tercüme oyunuyla kurtulmak mümkündü.
(Hamamla ilgili hadislerin sahih
olmadıkları hakkında Fîrûzâbâdî’nin Sifru’s-Sa‘âde’sinin ‘Hatime’sine bakılabilir).
• 478.6: “Şeytan yollarda yürüyerek, çarşıda gezerek ve ‘falan
oğlu filan Resûlullah’tan (s) bunu
şöyle şöyle rivayet etti’ demeden
kıyamet kopmaz.”
Doğrusu: “Şeytan yollarda ve
çarşılarda ulema kılığında gezerek
ve ‘falan oğlu filan Resûluliah’tan
(s) bunu şöyle şöyle rivayet etti’
demedikçe kıyamet kopmaz.”
Şeytanın ulema kılığında gezebileceğine inanmak mütercime biraz ağır gelmiş olmalı ki “ulema
kılığında” ibaresini atlayarak tercüme yapmayı tercih etmiştir.
• 491.8: “Bir müslümana kendini zelil etmesi layık olmaz. Denildi ki: ‘Nefsi insanı nasıl zelil
eder?’ Buyurdu ki: ‘Gücü yetmeyecek belalara kendini atar.’”
Bu tercümede, “Nefsi insanı
nasıl zelil eder?” cümlesi tamamen
tersine çevrilmiş bir çeviridir.
Doğru tercüme “İnsan nefsini nasıl
zelil eder?” şeklindedir. Bu yanlış
tercüme –sanki– mütercimin, bu
kitabın girişinde öğrendiğimiz
“Nefis bir hayvandır, onun izzeti
olmaz” kanaatıyla (s. XVII) çelişkiye düşülmemesi için tercih edilmişe benziyor.

*

Kelime

Dergisi, sayı: 2, (Temmuz, 1986), s. 3246’de yayınlanmıştır.
1
Mevzû hadis, hadisçilerin terminolojisinde “uydurma hadis” demektir.
Bu Konuda hazırlanmış iki doçentlik
tezi henüz basılmamıştır:
a) Mehmed S. Hatiboğlu, “Hz. Peygamber’in Vefatından Emevilerin Sonuna
Kadar Siyasî-İçtimâi Hâdiselerle
Hadis Münasebetleri”, A.Ü. İlahiyat
Fakültesi.
b) Sadık Cihan, “Uydurma Hadislerin
Doğuşu ve Siyasî ve Sosyo-Politik
Olanların Olaylarla İlgisi”, Erzurum,
1976, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi.
2

Foto:Sebahattin Bozkurt
SONUÇ
Buraya kadar yapmış olduğumuz tahlil ve tenkidlerle aşağıdaki
neticelere ulaştığımızı sanıyoruz:
a) Râmûz el-Ehâdîs’in metni;
iddia edildiği gibi bütün olarak muteber hadis kitaplarından seçilmemiştir. Aksine, sahih kaynakların
yanı-sıra çok sayıda zayıf ve hadis
sahasında değersiz kaynaklardan
derlenmiş ve fakat bu kaynaklar
arasındaki büyük farklar konusunda okuyucu haberdar ve ikaz
edilmemiştir.
b) Kitabın tercümesi tahrifen
yapılmıştır. Kaynakların ve bazı
metin tenkidlerinin tercüme edilmemesiyle –sanki– hadisçilerin ıstılahında ‘tedlîs’ diye bilinen bir
yanıltma taktiğine başvurulmuştur.
Ayrıca birçok tercüme yetersiz
ve hatalıdır. Bu haliyle kitap, hiç
de –iddia edildiği gibi– senelerce
işlenmiş, şerhi ve tefsiri yapılmış
bir kitaba benzememektedir. Tercüme hataları konusunda verdiğimiz örnekler bu hususu kanıtlamaya yeterli niteliktedir.
c) Kitap birçok doğruları da ihtiva etmekle beraber hadis adıyla
Hz. Peygamber’e yapılan iftiralarla
doludur. Birçok bâtıl ve saçmalıklar Resûlullah (s) adına ifade olunmuşlardır. Kitapta, her çeşit hurafe
ve safsataya mesned olabilecek rivayetleri bulmak mümkün olmaktadır.
Toplumumuzda, bazı kesimlerce hurafe ve cehaletin din olarak takdim edildiği bilinen bir
gerçek olmakla beraber iyi niyetli
birtakım insanların da bu oyunlara
kapıldıklarını gördükçe üzüntümüz
artmaktadır.
Bazı kesimlerinde hurafe ve cehaletin din olarak takdim edildiği
toplumumuzda, gerçekleri arama
yolundaki mânâ erlerine Allah’tan
hidayet ve basiretler diliyoruz.
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3

Mevzu hadislerle ilgili, burada isimlerini verdiğimiz ve vermediğimiz hadis
kritikçileri ve eserleri hakkında bkz.: M.
Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler/Menşei ve Tanıma Yolları, D.İ.B. Yayını, Ankara 1980.
Bizim atıfta bulunacağmız ‘Mevzuat’la ilgili üç kitap, kısaltılmış şekilleriyle şunlardır:
Qârî: ‘Aliyyu’l-Qârî, El-Mevdûâtu’lKubrâ (Tahkikli) Beyrut, 1391/1971;
Şevkânî: Muhammed eş-Şevkânî, El-Fevâidu’l-Mecmû‘a (Tahkikli) Kahire,
1380/1960;
Elbânî: M. Nâsiruddin el-Elbânî, Silsiletu’l-Ehâdîsi’d-Da‘îfa ve’1-Mevdû‘a, C.1,
Beyrut, 1392.

4

Burada serdettiğimiz tenkitlerimizi daha
önce, bir münasebetle, Sn. Lütfü Doğan’a
şifahen ve özet olarak iletmiş idik. Sn.
Lütfü Doğan, tenkitlerimize cevap vermekte sıkıntı çekmiş; “Benim, bu kitabın
hazırlanmasında çorbada tuzum azdır”
diyerek gerekli buluyorsak yazılı bir tenkid yapabileceğimizi ifade etmişti.

Huccetullahi’l-Bâliğa, Beyrut, tsz. Cz. 1,
s. 132-135.
5

Tuhfetu’l-Ahvezî, El-Mubârekfûrî, Delhi,
1346 (Mukaddime, s. 61-63’de Farsça metniyle naklen).
7
Bu genel kaideler için birçok eser meyanında, Qârî. s,416-498’e bakınız.

6

İlahiyatçılar Derneği

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Güncel

Ne yazık ki Almanya’da bazı çevreler,
İslâm düşmanlığını teşvik etmektedirler.
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Berlin’in en eski ve en dene öçmenler” üzerine konuştuk:
münasebetiyle “ Türkiyeli G

M

occa: Sayın
Külahçı, Berlin’de görev
yapan Türk
gazetecilerin
en kıdemlisisiniz. Almanya’nın geçirdiği bütün dönüşümlere
birebir
şahitlik
ettiniz. Başkentin Berlin’e
taşınması, Berlin Duvarı’nın
Yıkılması, İki Almanya’nın
Birleşmesi,vs.... Geriye dönüp bakınca Almanya’nın
imarına katkı için çağrılan
Türklerin hakettikleri yerde
bulunduklarını düşünüyor
musunuz?
Külahçı: Bir takım eksiklikleri olmasına rağmen, Almanya’daki Türk toplumu 50
yılda çok büyük bir aşama
kaydetmiştir. İşçi olarak Almanya’ya gelen Türkler,
bugün artık Alman toplumunun bir parçası haline gelmiştir.
Bunun aksini söyleyenler olsa da
bu böyledir.
Bundan 20 yıl önce liseye giden
Türk kökenli öğrencilerinin oranı
%7 leri bulmazken bugün bu oran
%30’lara ulaşmış durumdadır. Bu
bir aşamadır, iyi bir aşamadır. Almanya’daki yüksek öğretim kurumlarında bugün 35.000’nin
üzerinde Türk öğrenci vardır. Yerlilerle kıyaslandığında bu oran tabi
i ki hâlâ çok düşüktür. Ama bu
rakam kesinlikle küçümsenmemelidir.
Bugün yüksek öğretim kurumlarında çalışan Türk kökenli Profesörler, serbest çalışan avukatlar,
kendi muayenehanelerini açan
doktorlar, hastanelerde bölüm
başkanı olan insanlarımız vardır.
70.00’nin üzerinde işverenimiz
vardır. Bu işverenler yaklaşık
400.000 insana istihdam sağlamaktadır. Bugün Almanya’da politik alanda faaliyet gösteren Türk
kökenli insanlar vardır: 2011 seçimlerinde Berlin Eyalet Parlamen-

süre zarfında Türkler ve
Alman toplumu birbirlerini kabullenebildi mi?
Külahçı: Her ne kadar farklı yaklaşımlar ve
farklı düşünceler olsa da,
Almanya’daki Türk toplumu sanıldığının çok
daha ötesinde bu ülkeye
uyun sağlamıştır. Türkler, Türk kökenli insanlar
yaşadıkları bögeye uyum
sağlamışlardır. Ne yazık
ki, sadece Türklerin değil, diğer göçmenlerin de
yerli halkla arasındaki
ilişkiler hâlâ arzulanan
düzeyde değildir.

Ahmet Külahçı
tosuna Türk kökenli 10 milletvekili
girmiştir, Federal Meclis’te Türk
kökenli 5 milletvekili vardır, üç
eyalette Türk kökenli üç bakan

„İnsanların sadece
soyisimleri yüzünden
dışlanılmayacağı bir
düzeye gelinmesi için
bu kafaların
değişmesi gerektiğini
düşünüyorum“
vardır, Yeşiller Partisi’nde bir Eş
Genel Başkan vardır, SPD’de bir
Genel Başkan Yardımcısı vardır. Bu
rakamlar ve örnekler Türk kökenli
insanların 50 yılda nerelere geldiğini göstermektedir.
Mocca: 50. yılını kutladığımız
Türklerin Almanya’ya gelişini siz
de gazeteci olarak yaşadınız. Bu
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Mocca: Hâlâ bu konunun tartışıyor olmasını
neye
bağlıyorsunuz?
Toplumların arasında varolduğu söylenen bariyerin aşılması için nelerin yapılması
gerekir?
Külahçı: Kısa süre önce yapılan kamuoyu yoklamasına göre,
Türk komşu isteyen ilk ve orta de
receli okullardaki Alman öğrencilerin oranı %8, Alman komşu arzulayan Türk kökenlilerin oranı ise
%40’tır. Bu durum şaşırtıcı olduğu
kadar da üzüntü vericidir. Aynı sınıfta eğitim gören çocukların birbirlerine karşı olan tahammülsüzlüğü insanı gerçekten tedirgin
etmektedir. Bu durum aslında
Alman toplumunun Türkleri
kabullenmemesinden ziyade
kendileriyle sorunlu olduğunu
göstermektedir.Almanlar bunu
anlamalıdırlar.
Hiç şüphesiz Alman toplumunun önemli bir bölümünde
hâlâ bir takım önyargılar bulumaktadır. Bu ülkede doğup büyüdükleri halde, hâlâ o insanlara yabancı gözüyle bakılmaktadır. Oysa ki bu insanlar
yabancı değildir, bu ülkenin
vatandaşıdırlar. Ne zaman bu

Göçmen İşçilerin Almanya’ya gelişinin 5.Yılı Münasebetiyle/Güncel
gerçek Alman toplumu
tarafından anlaşılır ve
kabullenilirse işte o
zaman bu konuların tartışılması da sona erecektir
diye düşünüyorum. Aynı
zaman- da bu ülkedeki
göçmen kökenli insanlara
da toplumsal yaşamın her
alanında eşit davranılması
halinde bu tartışmaların
biteceğini düşünüyorum.
İnsanların sadece soyisimleri yüzünden dışlanılmayacağı bir düzeye gelinmesi için bu kafaların
değişmesi gerektiğini de
düşünüyorum.
Mocca: İslâmofobinin
Alman toplumu arasında
giderek yayılması için bazı
siyasiler, medya, iş dünyası ve onların destekledikleri şahıslar özel gayret sarfediyorlar. Amaçlanan nedir? Bu yapılan uyuma darbe vurmak değil
midir?
Külahçı: Ne yazık ki Almanya’da bazı çevreler, bilerek veya
bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek İslâm düşmanlığını teşvik etmektedirler. Böylece müslümanlara yaşamı zorlaştırıcı bir
tutum sergilemektedirler, bizler
bunlara şahit oluyoruz.
Örneğin; Almanya’da yapılan
bir araştırmada dinin şiddet eğiliminde etkin bir unsur olmadığı belirtildiği halde, müslüman gençlerin daha fazla şiddet eğilimli olduğu yönündeki haberlere ağırlıklı
olarak yer verilmiştir. Tabii bunun
tasvip edilecek hiçbir yönü yoktur.
Almanya gibi farklı dinden insanların yaşadığı bir ülkede, politikacısı da, gazetecisi de, televiz yoncusu da daha dikkatli ve daha duyarlı olmalıdır. Bu ülkede şu anda
4.3 milyon müslüman vardır.
Bu insanlar ilerki yıllarda da yaşamlarını burada sürdüreceklerdir.
Barış içinde, birlikte yaşam hepimizin çıkarınadır. Almanıyla;
Türküyle, Yunanlısıyla, İtalyanıyla,
Afrikalısıyla...bütünleşmesi gereken bir ülkedir. Hepimiz bu ülkenin
insanlarıyız. Buradaki birlikteliğimiz için, barış içinde yaşamak için,
ne gerekiyorsa onu yapmalıyız.
Ama hep birlikte yapmalıyız.
Mocca: Kral Büyük Frederik
“Türkler benim ülkeme gelseler onlara camiler yapardım”
derken, bugün müslümanlar terörist olarak gösteriliyor, terörist ola-

Mocca: Türk kökenli göçmenlerin emniyet teşkilatında yer almaları için bir
çalışma yapıldığını biliyoruz.
Ancak yoğun olarak yer almaları için ne gibi teşvikler
var?
Külahçı: Yalnız emniyet
birimlerinde değil, bütün
kurum ve kuruluşlarda da
göçmen kökenlilerin sayısı
artırılmalıdır. Bazı eyaletlerde
bu yönde atılmış ciddi adımlar vardır. Ancak rakamlara
bakıldığında bu oran hâlâ çok
düşüktür. Örneğin, Alman
eğitim kurumlarındaki eğitimci sayısı çok azdır. Almanya’da göçmen kökenlilerin
sayısı %18’i bulduğu halde
Alman kamu kuruluşlarında,
radyo ve televizyon kuruluşlarındaki oran %2 yi bile bulmamaktadır.
Artık daha önceki yıllarda
olduğu gibi “kendilerini Almanca olarak gereken şekilde
ifade edemiyorlar” gibi palavraların arkasına saklanmak
mümkün değildir. Göçmen kökenlilerin lafa değil, iyi niyetli
yaklaşımlara ihtiyacı vardır.

“Bu insanlara
insan ve
buralı gözüyle
bakın yeter!”

rak ilan ediliyor, o günden bugüne
ne değişti?
Külahçı: Büyük Frederik belli
ki bugünkü Almanların, sadece Almanların değil birçok Avrupalının
çok daha ötesinde liberal ve hoşgörü sahibi bir devlet adamıymış.
Büyük Frederik „onlara camiler
yaptıracağım“ derken bugün Almanya gibi İsviçre gibi demokratik hukuk devletlerinde cami inşasının engellenmesi için ne yazık ki
bazı çevreler sokaklara dökülüp
imza kampanyaları düzenlemektedir. Bu durum din özgürlüğüyle
başdaşmadığı gibi, bizim bildiğimiz Avrupalılığa da Avrupa’ya da
hiç yakışmamaktadır.
Mocca: Sekiz Türk bir Alman ve
bir Yunanlı’nın seri katiller tarafından öldürülmesi olayı var. Suçlular
uzun süre kamuoyundan gizlendi.
Bu olayı kimler gizledi, niçin gizledi?
Külahçı: Bu seri cinayetleri
kimlerin işlediği belli ama, kimlerin bu cinayetlerin arkasında olduğu tam belli değil. İnsanların
başka nedenlerle olduğu gibi, ırkçı
nedenlerle de öldürülmesinin
kabul edilebilecek hiçbir yanı yoktur. Almanya gibi emniyet birimlerinin genelde herşeyden haberdar
olabildikleri bir ülkede bu cinayetlerin on yılı aşkın bir süre gizli kalabilmesi şaşırtıcıdır. Hatta tedirgin
edicidir. Almanya bu ayıbını kendisi temizlemeli ve bu cinayetleri
tüm açıklığıyla ortaya koymalıdır.
Şu anda ciddi bir kararlılık görülmektedir. Umarız politikacılar ve
ilgili birimler, adalet makamları, bu
kararlılıklarını sürdürürler.
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Mocca: Son olarak Mocca Dergisi aracılığıyla özellikle Alman ve
Türk kamuoyuna vermek istediğiniz mesajlarınız neler olacaktır?
Külahçı: Türkler artık buralıdır.
Biz artık buralıyız. Bu toplumda
başarılı olmanın yolu, iyi bir eğitimden geçer. Onun için, okul öncesi eğitim kurumları da dahil
çocukların iyi bir eğitim görmesi
gerekir. Veliler bu konuda gereken
özeni göstermelidir. Toplumsal yaşamın her alanında aktif olarak yer
alınmalıdır. Siyasi partilerde de
aktif olarak görevler alınmalıdır.
Her alanda şans eşitliğine sahip
olunması için sivil toplum örgütlerinde yer alarak mücadele verilmelidir. Bu vesileyle, Alman toplumuna da tek bir çağrım var: “Bu
insanlara insan ve buralı gözüyle bakın yeter!”
Mocca: Bu güzel sohbet için teşekkür ederim
Külahçı: Ben de teşekkür ederim ve yayım hayatınızda başarılar
dilerim.

Yunus İNCİ
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SEVDA
Layık göremedim seni ellere
Kurban olam saçındaki tellere
Hiç de raslamadım böyle güzele
Aşık oldum çehrendeki güllere
Kıskanırım elin verme ellere
Muhtaç oldum şirin tatlı sözlere
Sürükleme beni sevda çölüne
Aşık oldum sendeki o gözlere
Nazara uğrama düşme dillere
Alıp gidem seni bizim ellere
Allı duvaklı gelin ol bizim illere
Aşık oldum o incecik bellere

DOSTLARIM
Çıkmaza girdi benim yollarım
Tutmaz oldu aşk yorgunu kollarım
Bakmaz oldu nazlı yarim dostlarım
Felek çarkın yine bana döner mi
Cahil gönlüme düşen bu sevda
Çaresiz kaldım başımda darda
Dostlar da bakmaz gülmüyor yarda
Felek çarkın yine bana döner mi
Islandım yağmurdan sular akıyor
Seslendim yare, yarda bakmıyor
Bu da yıktı beni çilem bitmiyor
Felek çarkın yine bana döner mi

„Helal, Temiz ve Leziz“

Celalettin Aktürk

Halil DOĞAN

Tel: 030/ 615 63 41
530 88 500
Mobil: 0171 956 9696
e-Mail:aktuerk@misircarsisi.de
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Türkiye uçuşlarınızda uygun fiyatlar bizde.
Türkiye’nin bir çok iline direk uçuşlarımızla,
Tatilinizi rahat ve güven içinde gerçekleştiriniz.
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Leider fördern in Deutschland manche
Kreise, bewusst oder unbewusst,
die Islamfeindlichkeit.
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it einem der erfahrensten Journalisten Berlins Ahmet
Kühlaci haben wir
uns anlässlich des
50. Jahrestages
des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens über „türkische Migranten“ unterhalten.
Mocca: Sehr geehrter Herr
Külahçı, Sie sind von den in Berlin
tätigen türkischen Journalisten
der Dienstälteste. Sie waren Zeuge all der stattgefundenen Veränderungen in Deutschland. Der
Hauptstadtumzug nach Berlin, der
Mauerfall, die Wiedervereinigung,
etc. …Wenn Sie zurückblicken,
denken Sie, dass die zur Beteiligung am Wiederaufbau Deutschlands geholten Türken sich an
ihrem verdienten Platz befinden?
Külahçı: Trotz einiger vorhandener Mängel hat die in Deutschland lebende türkische Gesellschaft in 50 Jahren eine sehr
große Entwicklung vollzogen. Die
Türken, die damals als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, sind
heute ein Teil der deutschen Gesellschaft. Auch wenn es dem widersprechende Stimmen gibt, ist
das so.
Während 20 Jahre zuvor der
Anteil der Gymnasialschüler türkischer Herkunft weniger als 7%
betrug, erreicht dieser Wert heute
mehr als 30%. Dies ist eine Entwicklung, eine gute Entwicklung.
In den höheren Bildungseinrichtungen Deutschlands gibt es heutzutage mehr als 35.000 türkische
Schüler. Verglichen mit den Einheimischen ist dieser Anteil natürlich immer noch sehr niedrig. Aber
diese Zahl sollte auf gar keinen
Fall unterschätzt werden.
Heute gibt es in hohen Bildungseinrichtungen tätige türkischstämmige Professoren, selbständige Anwälte, Ärzte, die ihre
eigene Praxis eröffnet haben und

Abteilungsleiter an Krankenhäusern.
Wir haben allein in Berlin mehr
als 7.000 Arbeitgeber. Diese Arbeitgeber ermöglichen näherungsweise 40.000 Menschen eine
Beschäftigung. Heute gibt es an
der Politik Deutschlands mitwirkende türkischstämmige Menschen: bei den Wahlen 2011 sind
10 türkischstämmige Kandidaten

in das Berliner Abgeordnetenhaus
eingezogen, im Bundestag sitzen
5 türkischstämmige Abgeordnete,
in drei Landesregierungen gibt es
drei türkischstämmige Minister,
die Partei Bündnis90/Die Grünen
hat einen türkischstämmigen Bundesvorsitzenden und die SPD eine
türkischstämmige stellvertretende
Bundesvorsitzende. Diese Zahlen
und Beispiele zeigen, was türkischstämmige Menschen in den
letzten 50 Jahren erreicht haben.
Mocca: Sie haben als Journalist die Einreise der Türken nach
Deutschland, dessen 50. Jahrestag wir feiern, miterlebt. Hat es
die türkische und deutsche Gesellschaft innerhalb dieser Zeit geschafft, sich gegenseitig zu
akzeptieren?
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Külahçı: Auch wie unterschiedlich die Annäherungen und
Überlegungen sein mögen, hat
sich die in Deutschland lebende
türkische Gesellschaft weit von
den bestehenden Vorstellungen
entfernt diesem Land angepasst.
Die türkischstämmigen Menschen
haben sich der Region, in der sie
leben, angepasst. Leider haben
die Beziehungen zwischen den
türkischen sowie anderen Migranten mit dem einheimischen Volk
immer noch nicht die erwünschte
Ebene erreicht.
Mocca: Woran liegt es Ihrer
Meinung nach, dass immer noch
über dieses Thema diskutiert
wird? Welche Schritte halten Sie
für notwendig, um die vermeintlichen Barrieren, die zwischen den
Gesellschaftsgruppen bestehen,
zu überwinden?
Külahçı: Laut einer vor kurzer
Zeit durchgeführten Bevölkerungsumfrage wünschen sich 8%
der deutschen Grund- und Oberschüler türkische Nachbarn, während von den türkischstämmigen
Schülern sich 40% deutsche
Nachbarn wünschen. Dieser Umstand ist genauso überraschend
wie auch besorgniserregend. Die
gegenseitige Intoleranz der Kinder, die in der gleichen Klasse ihre
Ausbildung erhalten, ist wirklich
beunruhigend. Dieser Umstand
zeigt eigentlich abgesehen davon,
dass die deutsche Gesellschaft die
Türken nicht akzeptiert hat, dass
sie auch ein Problem mit sich
selbst hat. Das müssten die Deutschen verstehen.
Ohne Zweifel herrschen in
einem gewissen Teil der deutschen Gesellschaft immer noch
Vorurteile. Obwohl sie in diesem
Land geboren und aufgewachsen
sind, werden diese Menschen
immer noch wie Ausländer betrachtet/behandelt. Doch diese
Menschen sind Ausländer, sie sind

Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /
Bürger dieses Landes. Wenn diese
Tatsache von der deutschen Gesellschaft verstanden und akzeptiert wird, genau dann denke ich,
wird die Diskussion über diese
Themen ihr Ende finden. Zugleich
denke ich, dass wenn Menschen
mit Migrantionshintergrund in
allen gesellschaftlichen Lebenslagen die gleiche Behandlung erfahren, diese Diskussionen enden
werden. Ich denke, um eine
Ebene erreichen zu können, bei
der Menschen nur aufgrund ihres
Nach- namens nicht mehr diskriminiert werden, müssen sich die
Denkweisen ändern.
Mocca: Um die Islamphobie
innerhalb der deutschen Gesellschaft zunehmend zu verbreiten,
zeigen manche Politiker, Medien,
die Geschäftswelt sowie die sie
unterstützende Personen einen
besonderen Ehrgeiz. Was sind
vermutlich deren Ambitionen? Ist
das nicht ein Schlag gegen die Integration?
Külahçı: Leider fördern in
Deutschland manche Kreise, bewusst oder unbewusst, gewollt
oder unbeabsichtigt die Islamfeindlichkeit. So wird eine Haltung
aufgezeigt, die den Moslems das
Leben erschwert, wir werden Zeugen davon.
Betrachten wir folgendes Beispiel; Obwohl eine in Deutschland
durchgeführte Studie feststellte,
dass Religion bei Gewalttaten keinen wirksamen Faktor darstellt,
werden besonders Nachrichten
hervorgehoben, die zeigen, dass
muslimische Jugendliche mehr
Gewalttaten ausüben. Natürlich
kann dies in keiner Weise gebilligt
werden. In einem Land wie Deutschland, wo Menschen unterschiedlicher Religionen leben,
müssen sowohl Politiker, Journalisten als auch Fernsehleute müssen in dieser Hinsicht objektiver,
vorsichtiger und sensibler sein. In
diesem Land gibt es momentan
4.3 Millionen Muslime. Diese Menschen werden auch in den kommenden Jahren ihr Leben hier
fortsetzen. Das friedliche Zusammenleben liegt im Interesse Aller.
Deutschland, mit seinen Deutschen, Türken, Griechen, Italienern, Afrikanern… es ist ein Land,
dass zusammenwachsen muss.
Wir sind alle Bürger dieses Landes. Für den hiesigen Zusammenhalt und das Zusammenleben in
Frieden, müssen wir alles Notwen-

dige tun. Jedoch müssen wir dies
immer gemeinsam tun.
Mocca: Während Wilhelm II.
sagte: „Wenn die Türken in mein
Land kämen, würde ich Ihnen Moscheen errichten lassen“, werden
Muslime heutzutage zu Terroristen
erklärt. Was hat sich seitdem geändert?
Külahçı: Offensichtlich war
Wilhelm II. mit seiner liberalen
und toleranten Sichtweise ein die
heutigen Deutschen, und auch
auch viele Europäern übertreffender Regierungsmann. Während
Wilhelm II. sagte, dass er ihnen
Moscheen errichten werde, gibt es
heute in demokratischen Rechtsstaaten wie Deutschland und der
Schweiz gewisse Kreise die Unterschriftenkampagnen organisieren,
um den Aufbau von Moscheen zu
verhindern. Diese Situation ist
nicht mit der Religionsfreiheit zu
vereinbaren und passt gar nicht
zu den uns bekannten Europäern
und Europa.
Mocca: Die Serienmorde an
acht Türken, einer Deutschen und
einem Griechen wurden für lange
Zeit vor der Öffentlichkeit geheim
gehalten. Wer hat diese Ereignisse
geheim gehalten und weshalb?
Külahçı: Wer diese Serienmorde begangen hat, ist bekannt,
aber es ist nicht ganz klar, wer
hinter diesen Morden steckt. Auf
gar keinen Fall kann wie auch kein
anderer Grund Ausländerfeindlichkeit einen Mord rechtfertigen. Es
ist verwunderlich, dass in einem
Land wie Deutschland, in dem die
Sicherheitseineinheiten generell
über alles informiert werden können, diese Morde mehr als 10
Jahre geheim gehalten werden. Es
ist sogar beunruhigend. Deutschland muss diese Schande selbst
bereinigen und diese Morde in
aller Offenheit darlegen. Zur Zeit
kann eine ernste Entschlossenheit
beobachtet werden. Es bleibt zu
hoffen, dass Politiker und die verantwortlichen Einheiten und die
Justiz diese Entschlossenheit fortsetzen.
Mocca: Wir wissen, dass es
Bestrebungen gibt, türkischstämmige Migranten in Sicherheitseinheiten zu beschäftigen. Was für
Maßnahmen gibt es, um eine hohe
Beteiligung zu erzielen?
Külahçı: Nicht nur in den Sicherheitseinheiten, sondern in
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allen Einrichtungen muss die Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund erhöht werden. In
manchen Landesregierungen gibt
es diesbezüglich ernste Schritte,
die gemacht wurden. Doch wenn
man die Zahlen betrachtet, ist dieser Anteil immer noch sehr niedrig. Zum Beispiel ist die Anzahl der
Ausbilder an deutschen Bildungseinrichtungen immer noch sehr
gering. Obwohl die Anzahl derjenigen in Deutschland mit Migrationshintergrund einen Wert von
18% erreicht, beträgt deren Anteil
an deutschen öffentlichen Einrichtungen, Radio- und Fernseh-Einrichtungen weniger als 2%. Inzwischen ist es nicht mehr möglich,
sich wie die Jahre zuvor hinter den
Floskeln „sie können sich nicht
ausreichend auf Deutsch ausdrücken“ zu verstecken. Diejenigen
mit Migrationshintergrund brauchen keine leeren Worte, sondern
einzig und allein eine wohlwollende Annäherungsweise.
Mocca: Welche Botschaften
möchten Sie noch durch unser
Mocca Magazin insbesondere der
deutschen und türkischen Öffentlichkeit mitteilen?
Külahçı: Die Türken fühlen
sich endlich hierher zugehörig. Um
in dieser Gesellschaft erfolgreich
zu sein, ist eine gute Ausbildung
erforderlich. Dafür müssen die
Kinder schon vor Eintritt in die
Schule bereits in Bildungseinrichtungen eine gute Ausbildung
durchlaufen. Die Erziehungsberechtigten müssen bei diesem
Thema die nötige Sorgfalt aufzeigen. Man muss sich aktiv an allen
gesellschaftlichen Aktivitäten beteiligen. Auch in politischen Parteien muss man aktiv Aufgaben
übernehmen. Für den Besitz von
Chancengleichheit in allen Lebensbereichen sollte durch Teilnahme
an zivilen gesellschaftlichen Organisationen gekämpft werden.
Hiermit habe ich an die deutsche
Gesellschaft nur einen einzigen
Appell: „ Es reicht, wenn ihr diese
Menschen lediglich als Menschen
und als hierher zugehörige betrachtet!“
Mocca: Für diese sehr angenehme Unterhaltung bedanke ich
mich.
Külahçı: Ich bedanke mich
ebenfalls und wünsche Ihnen in
Ihrem weiteren Publikationsleben
weiterhin Erfolg.

Yunus İNCİ
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Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Başbakanı

Çok acı çektiniz biliyorum... Biz Türkiye´de, siz
Almanya´da, umudu çoğaltmaya, barışı yeşertmeye, kardeşliği yüceltmeye devam
edeceğiz. „
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Terör örgütüne destek
sağlayanlar, örgütün
sırtını sıvazlayanlar,
örgüte maddi ve
manevi destek sağlayanlar da en az terör
örgütü kadar suçludur...

„

„

Göçün 50. Yılı münasebetiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen „Almanya ve
Göç: 50. Yılında Almanya’daki Türkler“ konulu sempozyum çerçevesinde verilen Gala Yemeği’nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması oldukça manidardı. Erdoğan’ın konuşması ezber bozan bir konuşmaydı. Özgüven sahibiydi, vücut dilini de iyi kullandı. Çok cesurdu. Tespitlerinde Avrupa’yı hedef aldığı besbelliydi.
Önce göç münasebetiyle Almanya’ya gelmiş Türkiyelilere bir baba şafkatiyle yaklaştı. “Arkanızdayız” dedi.

“Wir sind zusammen...”
„Hepimiz biriz“

„1961“

yılında, Sirkeci
Tren İstasyonu’ndan başlayan yolculuğunuz, bugün artık
yarım asrı geride bıraktı. Çok acılar çektiğinizi biliyorum. Özlemin,
hasretin, sıla ve gurbetin içinizde
volkana dönüştüğünü biliyorum.
Anneden, babadan, çocuklardan
ayrı, vatanın, köyün, yuvanın kokusuna hasret, dile kolay, 50 yıl
geçti. Gün artık, gurbet hikayeleri
değil, başarı öykülerini paylaşma
günü. Gün artık, geçmişe değil,
geleceğe odaklanma günü. Umutla, heyecanla, coşkuyla, çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek
bırakma mücadelesini hep birlikte
sürdüreceğiz. Biz Türkiye´de, siz
Almanya´da, umudu çoğaltmaya,
barışı yeşertmeye, kardeşliği yüceltmeye devamedeceğiz. Özellikle Avrupa-Asya arasında dayanışmayı, birliği, beraberliği, sizler
köprü olmak suretiyle başaracağız. Emeğiyle gurbette abideleşmiş tüm işçi, emekçi kardeşlerimi
bir kez daha tebrik ediyorum...
Biz, 50 yıl sonra, sadece soyadlarıyla Türk olan, asimile ol-

muş bir toplum görmek değil; diliyle, kültürüyle, gelenekleriyle,
inançlarıyla var olan ve ayakta
duran ve yaşadığı ülkeye her yönden önemli katkılar yapan bir toplum görmek istiyoruz...
Biz, Almanya makamları nezdinde, her sorununuzun çözümü
için girişimde bulunmaya devam
edeceğiz. Sizlerin de hukuk, demokrasi, yasalar çerçevesinde Almanya´nın geleceğiyle birlikte
kendi geleceğinizi de tasarlamanızı önemli buluyoruz. Bir kez
daha söylüyorum; asla yalnız değilsiniz, asla kimsesiz, çaresiz değilsiniz.
Bir ay önce, Batman´da teröristler, sağa sola rastgele ateş açtılar. 4 yaşındaki Sultan, teröristlerin kurşunlarına hedef oldu ve
gözlerini hayata yumdu. Annesi
aynı şekilde terörün hedefi oldu ve
umutlarını geride bırakarak Hakk’a
yürüdü. Anne karnındaki 8 aylık
bebek de daha gözlerini dünyaya
açmadan, daha ismi bile konulmadan, daha ağlayamadan ve gülemeden terörle tanıştı.
Bu insanlık dışı saldırının
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tek sorumlusu terör örgütü
değildir! O tetiği çeken ve çektiren kanlı maşalar kadar,
terör örgütüne destek sağlayanlar, örgütün sırtını sıvazlayanlar, örgüte maddi, manevi
destek sağlayanlar da o doğmamış bebeğin katledilmesinden en az terör örgütü kadar
sorumludurlar.
Açık söylüyorum, terörle mücadele bir ülkenin veya bir milletin
meselesi değildir; insani değerlere
inanan herkesin sorumluluğudur.
Terör örgütlerine göz yumanlar,
terörün kanlı yüzüne ortak olurlar.
Türkiye’ye terörle mücadelede gereken desteği vermeyen ama
insan hakları nutku atanlara soruyorum; vahşice katledilen 4 yaşındaki Sultan´dan haberiniz var mı?
Bize güya demokrasi dersi verenlere soruyorum; umutlarıyla vefat eden Anne Mizgin Doru’dan haberiniz var mı? Terör örgütünün
faaliyetlerine, yayınlarına, derneklerine, para toplamasına göz yumanlara, suçluların elini kolunu
sallayarak dolaşmasına göz yumanlara sesleniyorum; anne kar-
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„Almanya ve Göç: 50. Yılında
Almanya’daki Türkler“

S

empozyum gala yemeğinden önceydi. İki
gün sürdü. Sempozyumla ilgili özet bilgilere geçmeden önce;
bu göç neden oldu?
sorusuna kısa da olsa değinmek
gerkiyor.
31 Ekim 1961’de de Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Devleti arasında “Türk İşgücü Anlaşması”
imzalandı ve böylece ilk resmi
Türk işgücü göçü başladı. Türki-

Foto:Menderes Singin

nında öldürülen 8 aylık bebeden
haberiniz var mı? Avrupa’lı dostlarımızın önüne dosyaları koyduğumuzda, tek tek isimleri, dernekleri, yayın kuruluşlarını, aktarılan
para miktarlarını koyduğumuzda,
bize bahaneler üretiyorlar. Siz o
bahaneleri artık bize değil, artık
Batman’da öldürülen masum yavrulara değil, eğer izah edebiliyorsanız, önce kendi vicdanınıza izah
edin.
Nifak tohumları ekmeye, aziz
milletimizin evlatlarını birbirine
düşürmeye, aramıza ayrımcılık
sokmaya çalışan şer odakları, Van
depremiyle birlikte nasıl beyhûde
bir çaba içinde olduklarını bir kez
daha gördüler. Deprem sonrası ortaya koyduğumuz yardımlaşma ve

dayanışma gösterdi ki milletimiz
tek yürektir, tek nefestir. Terör saldırısı sonrasında ortaya çıkan toplumsal tepki gösterdi ki milletimiz
birdir, bütündür, sıkı sıkıya birbirine kenetlenmiştir...
Çok açık söylüyorum; bu milletin
birliğini, dirliğini, beraberliğini ve
kardeşliğini hafife alanlar, bugüne
kadar hep kaybettiler, bundan
sonra da kaybetmeye mahkumlar.
Hiçbir örgüt, hiçbir çaba, hiçbir
saldırı bu milletin kardeşliğini
sarsmayacak, sarsamayacaktır...”

ye’de “Alamancı”, Almanya’daki
Türkler arasında “gurbetçi”, Almanlar tarafından önce “Gastarbeiter” (misafir işçi), daha sonra
“Ausländer” (yabancı) ve şu anda
da “Mitbürger” (hemşehri) denilen
Türk işçilerin ilk kafilesi, 1961 yılında Almanya’ya gitti. İşçilerin
yüzde 60’ı gibi önemli bölümü kalifiye elemandı.
Türk halkı “efendilerin” hizmetine verildi.
600 senelik bir imparatorluk
geleneği olan insanımız, imparatorluğun çöküşünden sonra kendisini yeni bir sistemin içinde buldu.
Dünya düzeni değişmişti. İmparatorluklar, krallıklar dönemi bitmiş
cumhuriyetler devri başlamıştı.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Osmanlı’nın devamı olarak sahnede yerini almıştı. Birinci Dünya
Savaşı’nı yaşamış, İkinci Dünya
Savaşı’nı görmüş ve üstüne üstlük, bir de kurtuluş savaşı yaşamış
olan Türk halkı oldukça yorgundu,
bitkindi. Halk işssizdi. Kıt kanaat
geçiniyordu.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
enkazı üstünde kurulan devletin
adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
idi. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra dünya devletleri sanayisini
kurarak kalkınırken, bu genç cumhuriyet sanayileşerek kalkınmayı
tercih etmedi. Tarım ve hayvancılığı seçti. Ancak Türk halkının
efendiliğinin devam etmesine bunlar yeterli olmadı.
31 Ekim 1961 tarihine gelindiğinde Türk halkı “efendilerin” hizmetine verildi. Bilinmeyen ülkelere
doğru kara trenlerin kara vagonlarında ellerindeki tahta bavullarla
yola çıkarıldılar. Bu insanlar -kara
talihlerinin farkına varmamaları
için olacak herhalde, hem dedavul ve zurna eşliğinde yola çıkarıldılar. Yolcu olan da yola gideni
uğurlayan da memnun değildi bu
yolculuktan. Gözler yaşlıydı. Karı
kocadan, baba çocuklardan koparılıyordu. Bir lokma ekmek uğruna
oluyordu bütün bunlar.
Anlaşmalar bir yıllıktı
Bir yılın sonunda ne Türkiye
geri çağırdı bu insanları, ne de gittiği ülkeler geriye gönderdi. Devletler memnundu bu alışverişten.
Ancak sevgililerinden ayrı düşen
insanlar memnun değildi, onlar acı
çekiyorlardı. Zamanla bu kara talihli insanlar, talihlerine de küsmeye başladılar. Bir tarafta kendileriyle Alamancı diye alay edilirken öbür tarafta yabancı diye
küçük görülmeye başlandılar. Ne
İsa’ya yaranabildiler ne de Musa’ya. Kalakaldılar ortada tek başlarına.
Zaman geçtikçe sorunlar fazlalaşmaya başladı. Çifte vatandaşlık
yolları kapandı, aile birleşiminde
sıkıntı çekilir hale gelindi, seçme
ve seçilme hakları yoktu, kendi
gelecekleriyle ilgili kararları kendileri veremez hale geldiler. Derken
belleri büküldü, gözleri görmez
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oldu. Yatırımları ise yetkililer tarafından yönlendirilmeden yapıldığı
için boşa gitti. Çürüdü.
Bir de baktılar ki elli yıl geride kalmış
50 yıl önce davul zurna ile
uğurlayanlar elli yıl sonra geldiler
ve elli yılın muhasebesini yaptılar.
Hem de efendilerin ülkesinde yaptılar. Bilanço ağırdı. Yapılanlarla
yapılmayanlar yanyana gelince
davul zurna ile uğurlananlar kaybadenler hanesinde yer alıyorlardı.
Kazanımlar; efendileri tarafından yetiştirilen sinema adamları,
sporcular, siyasetçiler, sinema
oyuncuları, avukat olan ve doktor
olan ikinci kuşak insanımızdı.
Verilmesi gereken haklar; seçme ve seçilme hakkı, çifte vatandaşlık hakkı, mavi karttan doğan
hakların genişletilmesi, vize almak
konusunda yapılması gereken kolaylıklar olarak belirlendi v.b.
Bu hesaplaşmada, „Ben burada yaşamayı tercih eden insanları asimile edeceğim“ diye
çırpınan Almanya’ya insan hakları
hatırlatılırken, „Ben de insa-

İ

-Eğitimde fırsat eşitliği tanınmıyor, yabancılar her zaman sahaya iki sıfır yenik çıkıyor.
-Ana dil düşmanlığı yapıyor,
ana dilin öğrenilmesi konusunda
adım atmıyor.
-İslâmofobi konusunda taraf
oluyor, insanları provoke edenlere
ses çıkarmıyor.
-İslâm konferanslarında samimi denecek bir adım atmıyor,
sanki İslâm güvenlik zirvesi gibi
bir toplantı yapıyor, bu toplantıya
çağrılanların İslâm’la olan münasebetleri ne kadardır araştırmıyor.
-En kötüsü, İslâmofobi okul kitaplarına kadar girmiş durumda.
- Alman olan çocuklarına karşı
baba şefkatiyle yaklaşmıyor, onlara üvey evlat muamelesi yapıyor.
-Buradaki Türkler için vize değil

nır? Türk toplumu heterojendir,
aynı entegrasyon politikası uygulanamaz.
-Berlin’de okullarda ayrım yapılıyor, Alman öğretmenler bizim
çocuklara, „siz Alman öğrencilerinin şansını azaltıyorsunuz“
diyorlar.
-Türkler entegre olmak için uğraşıyorlar, oluyorlar da. Ama Almanlar bu konuda bir adım bile
atmıyorlar, entegrasyon tek taraflı
olmaz.
-Alman politikacıları İslâm’ı
Almanya’nın bir parçası olarak
kabul etmiyorlar, dahası Alman vatandaşı olmuş olan
Türk bile Alman olarak kabul
edilmiyor, büyük annesi ve
büyük babası Türk olan çocuğa
halen Türk kökenli Alman deniliyor.
-Başörtüsü bu toplumda
tercih olarak görülmüyor hâlâ.
Kimliklerin görünür olması Almanya için ne ifade ediyor?
-Müslümanlar terörist olarak
gösteriliyor, oysa terörün dini yoktur.
-Almanya’nın imarına katkıda

slâmofobi: İslâm’dan ve müslümanlardan korkmak demektir. Müslümanlar bu korkuları besleyecek hiçbirşey yapmadılar. Müslümanlar ve
Türkler konusunda bir kitap yazılıyor ve bu kitap da 2 milyon satıyorsa bu
toplumda bir problem var demektir. İslâmofobi halkın merkezine kadar
giriyorsa orada bir problem var demektir.

nımı asimile ettirmem“ diye çırpınan Türkiye’ye de mesajlar
gitti... Karşılıklı restleşmeler de
oldu. Arada kalan halk yine çaresiz
boyun eğdi...
Almanya’dan
beklentileri
olan sivil toplum örgütleri sahnedeydi
Sempozyumlarda onlar da konuştular. Tartışmalar Almanya’nın
Türklere ve müslümanlara karşı
önyargılı davrandığı konusu etrafında yoğunlaştı. Konuşmacılara
göre, suçlu olan taraf genel olarak
Almanya idi. İnsaf ölçüleri terkedilmiş gibiydi. Hırsıza suç yükleyen fazla olmadı. Konuşmalarda
ön plana çıkarabileceğimiz tespitler:
“Almanya;
-Entegrasyonu değil asimilasyonu düşünüyor ama bu düşüncesini kendisi açık açık dillendiremiyor. Bazen sahneye Sarrazin’i
çıkarıyor bazen, sağcıları.

vize ötesi haklar vardır.
-Avrupa adalet Divanı’nın kararları tartışılamaz olduğu halde,
nedense Türkler söz konusu olunca tartışılıyor.
-Berlin’de uluslararası bir üniversite niçin kurulmuyor?
-Avrupalı Türklere Avrupa vatandaşlarının hakları aynen verilmelidir.
-Devlet herhangi bir dini cemaata taraf olamaz.
-Vatan insanın kendini evinde
gibi hissettiği yerdir, Almanya bizim için ne zaman vatan olacaktır.
-Geçmişe takılmak yerine geleceğe odaklanmak gerekiyor. Bundan sonrası için Almanya hangi
konularda yabancıların önünü açacaktır, çocuklarımızın geleceğini
Almanya’da göremiyoruz. Burada
yetişen gençler neden Türkiye’yi
çalışma yeri olarak seçiyorlar?
-Bu kadar çeşitli geleneklerden
gelen yabancılara nasıl olur da tek
bir entegrasyon politikası uygula-
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bulunan birinci kuşak Türkler,
bugün neden işsizdir? Bu Almanya’nın ayıbıdır.”
Sivil toplum örgütleri neler
yaptılar ?
Tespitler elbette doğru. Ancak
Almanya’da hizmet veren sivil toplum örgütleri bu konularda neler
yaptılar, yapıyorlar:
Bilhassa şikayet edilen yukarıdaki konularda hangi çalışmalar yapıldı? Bu konularda
siyasilerle ciddi münasebetler
kuruldu mu?
Kurulduysa hangi aşamaya
gelindi? Hukuk bazında hangi
çalışmalar yapıldı? İnsan haklarıyla ilgili konularda açılmış
kaç tane dava vardır?
Konuşmak kolaydır, ama
meseleler sadece konuşulursa,
konuşulduğu yerde kalır. 50 yıl
sonra meselelerimizi hâlâ konuşuyorsak bir 50 yıl daha
bekleyeceğiz demektir. Belki o
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zaman da yine konuşuyor olacağız....
Organizasyon
Organizasyon genel olarak iyiydi. Başta Kemal Yurttaç olmak
üzere çalışma arkadaşlarını tebrik
ediyorum. Yolunuz açık olsun. Ancak göze çarpan bazı eksiklikleri
dile getirmeden de geçemeyeceğim.
1-Sempozyumlar gerçekten
güzeldi. Konuşmacılar hazırlıklı olarak gelmişti (Bazıları
hariç). Konu seçimleri güzeldi.
Sempozyumların eş zamanlı
oluşu tercih yapamamamıza
sebep oldu. Oysa ben konuşmacıların hepsini dinlemek isterdim.
2-Katılımcılara soru sorma
fısatı fazla tanınmadı, üç soru
ile sınırlandırıldı. Konuya katkıda bulunmak istyenlere ise
hiç fırsat verilmedi.
3-Birinci kuşaktan insanlar
sempozyumlarda yoktu. Oysa
onlardan temsilciler konuşturulmalıydı. Konu onların üzerinden işleniyordu.
Birinci
kuşaktan davet edilen insanlar
çok azdı. Var olanlar da belirli
dünya görüşüne sahip olan insanlardı. Yelpaze geniş tutulmalıydı.
4-Birinci kuşakla birlikte
yaşayan Almanlardan temsilciler yoktu.

5-Alman basınından çok az
temsilci vardı.
6-Gala yemeğine davet edilenler konu mankeni gibi sadece masalara oturtuldular,
yemeklerini yediler, başbakanı
dinlediler ve gittiler. En azından birinci kuşaktan bir Alman’ın ve bir de Türk’ün
hatıraları dinlenmeliydi.
7-Gala yemeğine girerken
alınan güvenlik tedbirleri fazla

abartılıydı.
8- Velhasıl 50 yıl sonra yine
kendimiz çaldık kendimiz dinledik.
Önemli bir ayrıntı
Bazı şeyler vardır ki, insanları
rencide eder. Tayyip Erdoğan Milli
Görüş gömleğini çıkardıktan sonra, onun imanını yargılayanlar, ona
ağza alınmayacak kadar galiz sözler sarfedenler, AK Parti’ye yakın

duran hocaları ve idarecileri görevden alanlar, camilerin kantinlerindeki televizyonlardan haber
dinlemeyi yasaklayanlar bu sempozyumda en öndelerdi.
Eğer bu insanlar geçmişte yaptıkları şeylerin yanlış olduğunu düşünerek oraya geldilerse, bir anlamda günah çıkarıyorlarsa, camilerine döndükten sonra yanlış yaptıklarını cemaatlerine de söyleyeceklerse ve görevlerine son verdikleri insanları davet ederek helalleşeceklerse, hepsinin alnından öpüyorum.
Geç de olsa gerçeği anladıkları için alınlarından öpüyorum onların.
Yok eğer takiyye yapıyorlarsa, Ak Parti’nin toplantılarında AK Partili olup
da camilerde cemaata karşı
SAADET Partisi’ni savunmaya devam edeceklerse,
cemaatın huzurunda yine
AK Parti’ye atıp tutmaya
devam edeceklerse hepsini şiddetle kınıyorum.
İki yüzlü insanların müslümanların temsilcisi olmaya hakları yoktur. Bu şekilde davranan insanlara
Allah münafık der. Allah münafıkların şerrinden gerçek müslümanları korusun...

Rüştü KAM
Ahmet YUMUŞAK
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50 Yıl Sonra
Böyle mi Olacaktı?
Yabancı Düşmanı
Hastalara Tedavi Gerek

S

on ortaya çıkan cinayet şebekesinin işlediği halt ve devlet adına bu insanları
takip edenlerin görevini savsaklaması
ciddi bir skandal. 10 yıldan bu yana 10
kişiyi öldüren ve çok sayıda kanlı soyguna katılanları takip etmesi gerekenlerin bilgisi dahilinde işlenen cinayetleri polise haber vermemesi ise
bir o kadar ürkütücü bir gelişmedir. Suçlular şans
eseri yakalanırken yabancı düşmanlığının ulaştığı
boyut herkesi tedirgin ediyor.
Aşırı sağ hücre tarafından işlenen cinayet ve yapılan terörist eylemlerin failleri yıllar sonra ortaya çıtığında bunların uzun süre neden yakalanamadığının
farkına varıyoruz. Devlet imkanını kullanan odaklar

manlara göre daha çok kriminal olaylara karıştığı
şeklinde haberler yapılarak toplum belleğinde karartma uygulandı. Yabancılara yönelik önyargılar
bunca yılda işlenen çok sayıda cinayetin perde arkasına bakılmasını engelleyen en büyük faktörlerden
biri idi.
Bu tehlikeli rezilliğin sorumlusu kim ve Almanya
bu işin içinden nasıl çıkacak? Yarından tezi yok belleklerdeki yabancı düşmanlığını minimize ederek
hoşgeldin ve kabul kültürlerinin yükselen değer olduğunu öne çıkaracak sosyal politikalara ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bir ırkçı partiyi kapatmakla bu
işin üstesinden gelinmez. Doğu eyaletlerindeki
fakirlik ve işsizlik gençleri bu noktaya götürdü
demek de inandırıcı değil. Bu sadece kafayı
kuma sokmaktır. İnsanı öldürmek insanlarda
olabilecek en tehlikeli hastalıktır.
Haftasonu bir Yunan restauranındayız. Televizyonda ilk haberi Nazi saldırıları ile ilgili. Yanımdaki
Yunan arkadaş “Hepsi Irkçı Hepsi Nazi“ diye Almanca
konuşunca yan masadaki Alman söze girerek düzelteyim: “Alles Ossi = Hepsi Doğulu“ diyerek bu suçları
işleyenlerin Doğu Almanya kökenli olduklarını belirt-

Bu cinayetler Yahudi toplumuna karşı işlenseydi Almanya´da Meclis
bile özel bir oturum yapardı. Alman Devleti İslâmcı teröristler için gösterdiği hassasiyeti Alman kökenli teröristlere göstermiyor.
tarafından en basit deyimle ciddiye alınmayarak dolaylı destek görmüş olmaları göçmenlerle birlikte Almanları da ters köşeye yatırdı.
Almanya´nın her köşesinde göçmen ve yerli binlerce sessiz çoğunluk şimdi bunları konuşuyor;
1- Kurbanlar Alman olsaydı teröristlerin izine ulaşmak bu kadar uzun sürmezdi.
2- Bu cinayetler Yahudi toplumuna karşı işlenseydi Almanya´da Meclis bile özel bir oturum yapardı.
3-Alman Devleti İslamcı teröristler için gösterdiği
hassasiyeti Alman kökenli teröristlere göstermiyor.
4- Aşırı sağa kayan gençlerin bu durumu çeşitli
sosyal bahanelerle açıklanarak bu gruplara moral
desteği verilirken yabancı düşmanlığı ise ciddiye alınmıyor.
Yabancı karşıtı söylemleri ile giderek güçlenenen
Aşırı sağcı Milliyetçi Demokrat Parti’nin (NPD) kapatılmasını isteyenler giderek artıyor. ‘Kahverengi Ordu
Fraksiyonu’ adlı örgüt elemanları devlet tarafından
korundu mu?’ sorusunu soranlar Alman istihbarat
servislerini ve Anayasayı Koruma Teşkilatını uyumakla ve olayları seyretmekle suçluyorlar.
2000 - 2006 yılları arasında bu kişiler susturucu
takılmış silahlar ile tek tek öldürülürken Türk basını
dışında medyada pek yer almadı. Hatta bunlar Türkler arası hesaplaşma ya da mafya oluşumları şeklinde
yansıdı Alman basınına. Sadece yabancılar arası iç
hesaplaşma şeklinde bakılınca ölüm olayları ertesi
hafta unutuldu. Bu suçlar işlenirken yabancıların Al-
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mek istedi. Bu insanların doğu eyaletlerinde yaşadıkları köylerin birçoğunda tek bir yabancı bile yok
iken bunların nasıl olup da tanımadıkları Türklere
düşman olabiliyorlar şeklindeki soruma cevap veremedi. İşsizlik ve fakirlik diye gevelemek isteyince
istatistiklerin bunları yalanladığını söyledim ve arkasından “Doğu Almanya´da bir devrin komünist babalarının çocuklarının nasıl olup da çok sayıda suçsuz
insan öldürecek kadar sadistleşebiliyorlar?“ şeklindeki sorumun cevabını da ben vermek zorunda kaldım.
Duvarların yıkılmasının hemen akabinde Şenol
Yeğin adlı bir Türk asıllı işadamı Seifhennersdorf
şehrine gelip ciddi bir yatırım yaparak dev bir fabrika
kurar. Alman ordusu için üretim yapan Türk işverenin şehrin gazetesinde ilginç bir ilanı vardı. İşadamı
gazete ilanında “Bu şehirde yatırım yaptım bir çok kişiye iş ve aş verdim. Ama bir kişi bile burada bana
doğru dürüst selam vermiyor“ diyerek protesto ediyordu. Toplumun geleceği açısından çok acı bir
durum.
Yabancı düşmanlığı ruhi hastalıktır bu hastalık
kontrol altında tutulup tedavi edilmezse toplumu felakete sürükler.

Dr. Latif Çelik
IKG-Kültür, Tarih ve Entegrasyon
Araştırmalar Enstitüsü Müd.
14/2012

BİR ALMAN
HAPİSHANESİNDEN
İNSAN MANZARALARI

K

urban Bayramı’nın
üçüncü günü Münih
Yabancılar
Meclisi
Üyesi Eyüp Tanrıverdi’nin organize ettiği
bir heyetle Almanya’nın en sıkı güvenlik önlemleriyle ünlü Münih Stadelheim Cezaevi’ndeki Türk mahkumları ziyaret ettik. Heyetimizde
Münih’in İbrahim Tatlıses’i olarak
bilinen Urfalı sanatçı Levent Canses ve iki saz arkadaşı ve din görevlisi Ünal Sarıca da vardı. Daha
hapishanenin giriş kapısında sıra
bekleyen başları örtülü Türk anaları görünce yüreğim yandı. Yıllar
önce bir umutla Almanya’ya gelip
köle gibi çalışan annelerin, burada
doğup büyüyen genç evlatlarını
duvarlar arasında ziyaret etmek
zorunda kalmış olmalarına çok
üzüldüm. Cezaevi yetkilileri bizi
hiçbir prosedüre tabii tutmadan,
özel kapılardan son derece kibar
bir şekilde hemen toplantının yapılacağı salona getirdiler. Oysaki
mahkum yakını anneler, babalar
evlatlarını yarım saat görebilmek
için dışarıda saatlerce güvenlik
kontrollerini beklemek zorundaydılar.
Salonda bize ayrılan yerlere
oturup beklerken, mahkumlar disiplin içersinde tek sıra halinde salona alındılar. Hepsi bizi görünce
sanki babalarını görmüşçesine sevindiler. Bayram buluşmasına katılabilmek için dört beş gün önceden başvurmuşlar ve disiplin cezası almamış oldukları için buluşmaya hak kazanan bu mahkumlar,
bu buluşma için heyecandan uykusuz geceler geçirmişler. Biz görünce hepsi tek tek bizimle bayramlaşıp, yine disiplin içersinde
yerlerine oturdular. Gözleri de yanımızda getirdiğimiz, masalara dağıtılmış baklava, dergi ve gazetelerdeydi...
Din görevlisi Kuran okurken,
oturduğum yerden hepsini tek tek
gözlemledim, yüzde doksanı yirmi
yaş civarında genç çocuklardı bun-
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Toplum

lar. Bunlar Konya, Samsun, Rize,
Muğla ve Aydın gibi kentlerden
büyük umutlarla buralara gelmiş
ailelerin çocuklarıydı. Gençlerin,
en çok uyuşturucu ve hırsızlık
suçları nedeniyle mahkum oldukları söylendi. Muğla’lı bir
genç ithal damat olarak geldiği Almanya’da burada doğma büyüme
eşine kızgınlıkla bir tokat attığı için
2 yıl altı ay ceza aldığını söylüyordu, diğer genç ise altı bin Euro
borcunu ödeyemediği için beş ay
ceza aldığını söylüyordu. En ilginçlerinden biri ise cinayet suçundan
on beş yıl hüküm giyen bir hükümlü idi... Gözyaşlarına boğularak ‘’Vallahi de billahi de ben
yapmadım, suçsuzum’’ diye
bize dert yanıyordu. Sanki biz onları serbest bıraktıracak güce sahipmişiz gibi bizden umut bekliyorlardı. Bu Alman cezaevinde
kalan Alman oranı sadece yüzde
on beş civarında iken kalanını yabancıydı. Bunların da çoğunluğunu
Türkiye’li Türkler, Romanlar ve
Bulgar Türkleri oluşturuyormuş.
Cezaevi atelyelerinde saat ücreti olarak elli Cent ile bir Euro
arası kazanan mahkumlara dışarıdan pek para gerekmiyormuş.
Ama kantinlerinden Türk sucuklarından, helvaya kadar her şey bulunuyormuş. Tabii parası olan
alabiliyor... Yemekhanede Müslüman mahkumlar için çıkan domuz
etsiz yemekler o kadar lezzetliymiş ki Alman mahkumlar bile bu
yemeklerden yiyebilmek için ‘’Biz
de Müslüman olduk’’ diyorlarmış.
Almanların azlığı özellikle toplu
maç seyretme günlerinde belli
oluyormuş, çünkü adamlar yabancıların çoğunlukta olduğu bu ortamda Almanya gol attığında
‘’Gol’’ diye bağırıp bu sevinci yaşamaya korkuyorlarmış. Türk yemeklerini özleyen Türk mahkumlar ise ara sıra hamur hazırlayıp,
odalarındaki su ısıtıcıya yağ koyup, börek poğaça yapıyorlarmış.
Ayda 17.60 Euro’ya kiraladıkları
televizyonlarından ise TRT1 ve
ATV’yi izleyiorlarmış, en çok da
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evlilik programlarına meraklılarmış. Bu programları da çok komik
buldukları için izliyorlarmış.
İnsanlar genelde zora düştüklerinde Allah’a daha çok yakınlaşmaya çalışırlar. Bunu şimdiye dek
hastahanelerde gözlemlemiştim,
bu kez bu sendromu cezaevinde
gördüm. Mahkumlar, heyetimizdeki din görevlisini büyük bir dikkatle dinlerlerken, hep onunla
konuşmaya çalıştılar. Bir genç
‘’tüm zorluklara rağmen, tuvalet kapısının önünde de olsa
beş vakit namazımı kılmaya
çalışıyorum, Allah daha yakın
olmak için neler yapabilirim?’’
diye soruyordu. Kendisiyle sohbet
ettiğim cezaevi eğitmenlerinden
Alman ise kütüphanelerinde bulunan yaklaşık bin Türkçe kitaptan
en çok Kuran’ın okunduğunu söylüyordu. Kuran’ın herhangi bir
kitap gibi okunup hemen geri getirilmediğini söyleyen yetkili ‘’yirmi
iki tane Kuran’ımız var ama yetmiyor, bize daha fazla Kuran gönderilirse çok mutlu oluruz’’ diyordu.
Bu heyete hiçbir ücret talep etmeden, gönüllü olarak katılan sanatçı Levent Canses’in nefis
sesiyle yorumladığı türkülerle cezaevi salonu bir anda bir düğün
salonuna döndü. Mahkumlar, bir
süreliğine de olsa nerede olduklarını unutarak, bol bol oynadılar ve
parçalara eşlik ettiler.
Bu ziyaretimin benim için
en duygulu anı ise sanatçının
‘’Türkiyem’’ parçasını tüm
mahkumlar hep birlikte seslendirirken, Türkçeyi zor konuşan Kürt kökenli Diyarbakırlı
çok genç bir mahkumun sesinin en fazla çıktığını gözlemlemek oldu...
Allah kimseyi oralara düşürmesin...

Ahmet İNCEL
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Türkler bu ülkeyi imar etmek için
bütün güçleriyle çalıştılar. En zor
işlerde çalıştırıldılar. Savaşın yaralarını Almanlarla birlikte sardılar. Aradan geçen 50 yılın, samimiyeti ve
dostluğu artırması beklenirken acıyı
ve ıstırabı artırması, körüklemesi bu
vefakar insanları oldukça üzdü. Son
olaylar dostluğa tüy dikti. Mızrak
çuvala sığmadığı için olacak ki, en
yetkili makamlar kanlı cinayetleri
itiraf etmek zorunda kaldılar.
Almanya’yı kana bulayan Nasyonal
Sosyalist Yeraltı Grubu (NSU) terör
hücresinin, 8 Türk ve 1 Yunanlı’dan
sonra 88 kişilik ölüm listesi hazırladığı
bir gerçek. Artık bu gerçeği kimse
gizleyemiyor.

„

„

Başbakan Merkel ve
Bakanlar saygı duruşuyla
olayın vehametinden
duydukları üzüntüyü ifade
ederlerken, Anayasayı
Koruma Dairesi de hata
yaptığını kabul etti.

„
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Listede Türk ve İslâm organizaszonlarından temsilcilerin yanında
Alman siyasilerin de isimleri var.
Aşırı sağcı Neonaziler, Jerry Montag (Yeşiller) ve Hans-Peter Uhl
(CSU) gibi aşırı sağ ve iç politika
konularında uzman siyasileri de
ölüm listesine almışlar.
Süddeutsche Zeitung’a konuşan
Montag, olayı ilk önce arkadaşlarından öğrendiğini ve sonra konuyu savcılığa doğrulatıp, şoke
olduğunu ifade etti.
Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans Wargel, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, Neonazi
teröristlere yardımcı olmakla suçlanan Holger G. adlı aşırı sağcının, Thüringen eyaletindeki
güvenlik makamlarının isteği üzerine 1999 yılında izlendiğini,
ancak teröristler ile olan işbirliğinin Aşağı Saksonya eyaletinde
kayıtlarda tutulmadığını söyledi.
Wargel, Holger G’nin sadece bir
sempatizan olarak değerlendirildiğini, bu nedenle kendilerindeki
kayıtların 1999 yılından 3 yıl
sonra silindiğini, Thüringen eyaletindeki kayıtlarda ise silinmediğini ve bugüne kadar
korunduğunu kaydetti.
Bu vahim olayların tesadüflerle
izah edilemeyeceği konusunda
makaleler kaleme alındı. Siyasi
konunşmalar yapıldı. Açık oturumlar düzenlendi. Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül de yazdı. Biz
Mocca ekibi olarak İbrahim Karagül’ün bu yazısını aynen iktibas
ederek sizlere aktarıyoruz.

A

„

„
lmanya’da Türkler’
in oturduğu evler
ateşe verildiği günlerde „Alman Ergenekonu“na dikkat
çekmiş, bir derin
devlet yapılanmasının, sistemik bir
odağın, Alman ulusal iç ve dış politikası ekseninde örtülü operasyonlar yaptığını, bu operasyonları
da aşırı sağ çetelerle kamufle ettiğini ifade etmiştim.
Evlerin kundaklanmasına ses
çıkarmayanlar, „Alman Ergenekonu“ ifadesinden son derece rahatsız oldular. Yıllardır dikkatimi
çekerdi, izlerdim ama bu olaylardan sonra Alman istihbaratının
Türkiye operasyonlarına daha bir
dikkatle bakar oldum. Geçtiğimiz
günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘Alman vakıflarının faaliyetleri ve terör finansmanı’na ilişkin
sözleri bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Alman istihbaratının Türkiye operasyonlarının irdelenmesi
için elverişli bir ortam oluştu.
Ancak bu da çok kısa sürdü ve hiç-

Dönerci
cinayetleri,
‘Alman
Ergenekonu’
bir sonuç alınamadı. Nedense
konu Almanya olunca Türkiye’de
herkes özellikle de entelektüel camiayı ve sivil toplum örgütlerini bir
sessizlik kaplıyor.
Şimdi yeni bir olay var karşımızda...2000-2006 yılları arasında
8’i Türk 9 yabancı esnafı öldüren
Neo-Nazi terör örgütünün eylemleri ile ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça „Alman Ergenekonu dosyası“ daha bir aydınlanıyor, bu ülkeye getirilen cenazelerin gerçek failleri ortaya çıkıyor. Söz konusu örgütün üç üyesinden biri itirafçı olup cinayetleri
anlatınca nasıl bir derin devlet yapılanması ile karşı karşıya olduğumuzu öğreniyoruz.
Meğer, dönerci cinayetlerini
neo-naziler üzerinden Alman
istihbaratı yapıyormuş!
Cinayetleri işleyenler de ajanmış! Alman istihbaratının muhbirleriymiş. Almanya şimdi bu örgütlerin istihbarat bağlantıları ile ilgili
soruşturma açıyor. Peki bu soruş-

turmanın sonucu da, yakılan evlerle ilgili soruşturmanın sonucu
gibi mi olacak? Şimdiden not edeyim, hiçbir şey çıkmayacak. Alman
hükümeti bir süre sonra dosyayı
kapatacak, olayları unutturacak.
Türkiye’de kimse de bu olayların
üzerine gidemeyecek, soruşturmanın takipçisi olamayacak.
Neden mi?
2 Şubat 2008’de Ludwigshafen’da bir evin kundaklanması sonucu beşi çocuk dokuz kişi haya-
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tını kaybetti. Cenazeler Türkiye’ye
getirildi. Saldırıyla ilgili görgü tanıkların ifadeleri sonradan değiştirildi. Ardından Almanya’nın hemen
bütün bölgelerinde hatta Avusturya’da Türkler’in oturduğu evler
yanmaya başladı. Birileri evleri
ateşe veriyordu. Yüzün üzerinde
kundaklama olayı oldu ve bunlar
kısa zaman içinde, sistematik biçimde gerçekleşti. İlginçtir, bu
saldırılar Türkiye’de Ergenekon operasyonları ile aynı dönemde başladı!
Komisyonlar kuruldu, soruşturmalar yapıldı. Yüzden fazla saldırıya ilişkin hiçbir kanıt bulunamadı! Kameralarla donatılan şehirlerde bir kare görüntü ya da bir
görgü tanığı tespit edilemedi. En
sonunda Alman Federal Savcılığı
soruşturmayı tamamladı. Ne mi
oldu? Savcı; „kanıt bulunamamıştır“ dedi ve dosya kapatıldı. Alman adaleti böyle işliyordu. Yıllardır Türkiye’ye insan hakları baskıları yapan,
adalet, özgürlük söylemleri
pazarlayan Almanya, Türkiye’
nin etnik ve mezhep haritasını
tahrik eden eylemlerine, derin
devlet cinayetlerini de katıyordu.
O zaman; „bu yangınlar aşırı
sağın saldırıları değil“ demiştik.
Aşırı sağın yükseldiğine dair örnekler azalmışken ya da etkisi
kaybetmişken böylesine sistematik bir saldırı, „Alman Ergenekonu’nun ya da Alman istihbaratının örtülü operasyonundan
başka bir şey değil“ demiştik.
Bakın şimdi, dönerci cinayetleriyle ilgili bulgular bunu doğruluyor. Cinayetleri neo-nazi gruplar
işledi, doğru. Ama onlar sadece
tetikçiydi. Asıl fail Alman istihbaratı ya da Alman devleti içindeki,
sistem içindeki güçler. Zaten tetikçiler de muhbir ya da ajanmış!
Ne olacak şimdi? Hadi Almanya, yakılan evlerle ilgili dosyayı
yeniden aç. Aç bakalım bunun altından kimler çıkacak? O dosyaları
aç da, aslında aşırı sağı insanlarımızın üzerine kimin saldığı da ortaya çıksın.
Almanya, kendi „Ergenekonu“
nu tasfiye etsin önce. Edecek mi?
Elbette hayır. Bu dosyalar da deliller de karartılacak. Kriz Avrupa’yı
salladıkça benzer cinayetlerin sayısı artacak ve derin devlet operasyonları daha da artacak.“

„
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Die 1. Generation der Türken hat
ihre ganze Kraft dazu verwendet
um Deutschland gemeinsam mit
der deutschen Bevölkerung wiederaufbauen zu können. zu können. Sie haben dabei die
härtesten Arbeiten auf sich genommen. Gemeinsam mit den
Deutschen haben sie die Wunden,
die durch den zweiten Weltkrieg
entstanden sind, geheilt. Nach 50
Jahren voller Freundschaft und
Intimität hat sich mittlerweile
auch Trauer und Wut entwickelt.
Das sich das aber soweit entwickelt hat, macht die Menschen zu
genüge traurig. Nach den aktuellen Ereignissen der „Dönermorde“ hat die Freundschaft
einen neuen Riss bekommen. Es
war nicht mehr möglich, die Ereignisse der blutigen Morde zu
verharmlosen und so kam alles
an die Öffentlichkeit. Die NSU
(National demokratische UBahngruppe) hat Deutschland in
ein dunkles Licht gerückt. Fakt
ist, dass es eine Todesliste gibt,
in den 88Menschen aufgelistet
sind, wobei acht türkisch- stämmige und ein griechischstämmiger mit ihrem Leben bezahlten.
Nun wird auch nichts mehr verheimlicht.
Auf der Liste befinden sich unter
anderem türkische - und islamische Organisatoren, aber auch
deutsche Politiker. Die Rechtsextremen haben Jerry Montag( Die
Grünen) und Hans – Peter Uhl (
CSU) aufgelistet.
Jerry Montag sprach zur süddeutschen Zeitung, dass er durch sein
Umfeld von den Ereignissen gehört habe und nachdem er sich
von der Richtigkeit vergewissert
hatte, war er zutiefst erschrocken.
Mit einer Gedenkminute haben
Frau Merkel und andere Politiker
den Toten Respekt gezollt und
waren zutiefst bestürzt. Die Sicherheitsbehörden räumten ihrerseits ein, Fehler gemacht zu
haben. Der Leiter der Sicherheitsabteilung Hans Wargel hat in
Hannover eine Erklärung abgegeben, dass Holger G.1999 rechtsradikale Handlungen
vorgeworfen wurden, jedoch weitere Forschungen ausblieben.
Wargel sagt, dass Holger G. nur
ein Sympathisant der Rechtsextremen war und dass ihm nichts
weiter nachgewiesen werden
konnte. Die Brutalität wird jetzt
in der Politik umfangreich diskutiert.
Ibrahim Karagül, ein türkischer
Autor, hat sich mit dem Thema
beschäftigt und wir, das MoccaTeam unterbreiten Ihnen seine
Ansichten.

„

Die DönerMorde,
‘Staat im Staat’
„Die „Döner- Morde“, ein aktuelles deutsches Thema
ls in Deutschland
Wohnungen von türkischstämmigen Familien durch Brandstiftung in Feuer gesetzt wurden, lenkte
man die Aufmerksamkeit auf das damalige aktuelle
deutsche Thema der Wiedervereinigung.
Bürger, die damals stillschwiegen, sind jetzt diejenigen, die sich
aufgrund der aktuellen Ereignisse
unwohl fühlen. Ich beobachte solche Ereignisse und schaue seit
Jahren und seit kurzem noch intensiver auf die aktuellen Entwick-

A

lungen und Reaktionen dieser
Menschen auf die aktuellen Geschehnisse. Tayyip Erdogan, der
Ministerpräsident der Türkei, ist in
Kontakt mit der deutschen Regierung getreten und hat Diskussionen entfacht. Die Operationen
gegenüber den Rechtsextremen
werden nun Hand in Hand mit der
Türkei durchgeführt. Doch noch
gibt es keine sinnvollen Ergebnisse. Wenn es um Deutschland
geht, ist das türkische Volk still.
Nun gibt es neue Ereignisse.
Zwischen 2006 und 2006 wurden diese „Döner- Morde“ durchgeführt und acht von den neun
Toten waren türkischstämmige
Mitbürger. Als die Morde in die Öffentlichkeit gelangten wurde die
Akte „das aktuelle deutsche Thema“ wieder geöffnet. Diese starke
Einigkeit der Deutschen scheint zu
bröckeln.
Die Döner- Morde, die von
Neo-Nazis verübt wurden, werden
in den deutschen Nachrichten ver-
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breitet und debattiert.
Der Mann, der die Morde verübt hatte, war ein Spürhund der
Neo- Nazis. Diese Morde werden
jetzt bis ins Detail von der deutschen Regierung analysiert. Wird
das genauso enden, wie mit den
Wohnungsbränden???
Ich sage jetzt schon: Es wird
nichts passieren. Die Ereignisse
werden sich in Luft auflösen und
alles wird vergessen werden und
die Türkei wird das auch zulassen
und nicht nachforschen.
Die Frage nach dem Warum?
Am 2. Februar 2008 wurde
eine Wohnung in Brand gesetzt
und dabei kamen neun Menschen,
unter ihnen fünf Kinder ums Leben. Die Toten wurden in die Türkei überführt. Die Ermittlungen
liefen nur schleppend und wiesen
erhebliche Mängel auf. Darauf hin
fing eine Welle der Brandstiftungen in Deutschland und sogar in
Österreich so richtig an. Das war
wie eine systematische Kettenreaktion. Es wurden Kommissionen
gebildet und Untersuchungen
durchgeführt. Doch es wurden angeblich keine Zusammenhänge
gefunden und auch die Ermittlung
der Täter blieb aus.
Die Regierung hat eine Stellungnahme zu den Bränden gegeben. Das Interessante war, dass
man Niemandem etwas nachweisen könne und somit war die Sache vom Tisch. Die deutsche Regierung arbeitet ja so sorgfältig.
Deutschland, das sich stets für die
Liberalisierung der Türkei ausspricht, setzt jetzt mit den „Dönermorden“ einen drauf.
Wir dachten, dass die Brandstiftungen nichts mit den Rechtsextremisten zu tun haben.
Doch nach den Dönermorden
haben wir keinen Zweifel daran,
dass auch die Brandstiftungen einen rechtsradikalen Hintergrund
haben. Ja, die Neo- Nazis sind
dafür verantwortlich.
Was nun Deutschland? Nun
wird alles wieder aufgerollt. Mal
schauen, wer dahinter steckt und
wer sie auf uns losgelassen hat.
Alles soll ans Tageslicht kommen.
Ich fürchte jedoch: Deutschland
wird es wieder schaffen, alles zu
vertuschen. Solange die europäische Krise nicht überstanden ist,
werden solche brutalen Morde
auch weiterhin fortgeführt.“

Übersetzung:Damla UĞURLU

„

AHMET DAVUTOĞLU
Türkler her türlü cinayeti işleyebilir, ancak Alman bir ırkçı cinayet işlemez düşüncesi nasıl değişecekse öyle değişecektir.
Biz bunun takipçisi olacağız. Entegrasyon tek taraflı olmaz. Entegrasyon çift taraflı bir eylemdir.
Türk milleti vakarlıdır, sakın sizlere aşağılık kompleksi virüsü bulaşmasın. Ne
olursa olsun vakarınızı muhafaza edin.

„
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İSLÂM TERÖRÜ SÖZÜNÜ KİM KULLANIRSA,
BİLSİN Kİ; BİZ ONUNLA MASAYA OTURMAYIZ...

B

en
Ahmet
Davutoğlu’nu Berlin’de tanıdım.O zaman Berlin
Hür Üniversitesi’nde
Said Ahmet
Halim
Paşa üzerine yapacağım bitirme tezimin hazırlıkları ile
meşguldüm. Üniversiteli gençlerden oluşan bir grubun sohbetlerine katıldım, sohbeti Ahmet
Davutuğlu yapıyordu. Sohbetine
gençleri sorgulayarak başladı:
Hangi tiyatro eserini seyrettiniz,
hangi kitapları okudunuz, hangi
filmleri seyrettiniz? sorularına
gençlerin cevap verememesi oldukça canını sıkmıştı onun...Ve
demişti ki, “Siz ne işe yararsınız,
nasıl üniversite öğrencisisiniz!.” Bu
sorgulamadan sonra bazı gençlerin kendilerine gelip okuma alışkanlığı kazandığına şahit oldum.
İkinci kez Türk Evi’nde Dışişleri
Bakanı olarak dinledim onu. Enerjisinden, ideallerinden birşey kaybetmemiş, daha da bilenmiş. Kendisine verilen emanetin bilincinde.
Dışişleri bakanlığı görevini ibadet
aşkıyla yaptığı her halinden belli.
“Allah beni, arabamın camını
açtığımda halkımı selamlayamaz duruma düşürmesin, böyle bir duruma düşmektense
canımı almasını yeğlerim” diyebiliyor. “O’ndan geldik O’na
gideceğiz, buradaki görevimiz
adaleti ayakta tutmak için çalışmaktır, meseleye böyle bakmak lazım” derken ne kadar
samimi ise, “zalimlerin amansız
takipçisi olacağız” derken de
aynı şekilde samimimiyeti hissedebiliyorsunuz.
3 Aralık 2011. Saat 9,45’de
Berlin Türk Evi’nde yerimizi aldık.
Ahmet Davutoğlu “Benim ailem“
dediği ekibiyle birlikte geldi salona. Misafirler ayakta alkışladılar
ekibi. Program 10.45 te start aldı.
Davutoğlu konuşmasına hâzirûnun
hicri yılbaşlarını, aşure günlerini
kutlayarak başladı. Bir devlet adamının halkın hicri yıl başını ve
aşure gününü kutlaması ezber bozuyordu. Devlet adamlarının halkın manevi değerlerine saygılı
olduğu nerede görülmüştü?
Kendine güveni tamdı. „Bir
meseleniz olursa muhatabınız
benim dedi.“ Bizden biri olarak

konuşuyordu, yüzü mütebessimdi.
Yaptığı tespitlerle güven telkin
ediyordu:
“Hicri yılbaşınızı ve aşure gününüzü tebrik ediyorum. Kerbela
şehitleri bir semboldür. O insanlar
bedenleriyle yok oldular. Ancak
asırlardır ruhlarıyla önderliklerini
sürdüyorlar. Birlikteliğimiz ebediyete kadar sürecektir. Kimse bu
birlikteliğe mani olamayacaktır.
Çok zor günlerden geçiyoruz. Sabırlı olmamız ve birbirimize tahammüllü olmamız gerekiyor.
Türk milleti hareketli bir millettir. Almanya’da 70.000 girişimciyle
Alman ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz. Sizler buralısınız, burada kalıcısınız. Emeğinizi verdiğiniz, terinizi akıttığınız bu ülkede, sizler
herşeyin en güzeline layıksınız.
8 vatandaşımızı Almanya’da
şehit verdik. Bunların şehit edilişi
sıradan bir şehit ediliş değildir. Ben
altı şehit ailesini bizzat evlerinde
ziyaret ettim. Onların hikayelerini
dinledim, tahammül edilir gibi
değil. Cinayetler ürkütücü. Hikayelerine yürek dayanmıyor. Yakınları hunharca öldürülen bu insanlar DNA testine tabi tutulmuşlar,
anlamak mümkün değil. Katil
muamelesi görmüşler.
Bu cinayetler ırkçı cinayetlerdir, dönerci cinayeti olarak
görülemez. Onlar kimlikleri sebebiyle şehit oldular. Onların
hatıralarına sahip çıkın. O insanlara destek olun. En önemlisi bu olayları unutmayın. Solingen’i unutmasaydınız bunlar
olmazdı. Bu konularda sivil toplum örgütlerine görev düşüyor. Biz
50 yıl değil 50.000 yıl da geçse
sizlerin yanınbaşınızda olacağız.
Bundan şüpheniz olmasın. Güven
duyasınız diye söylüyorum. Biz
Libya’dan bir haftada 25.000 vatandaşımızı evlerine getirdik. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir.
Dünyanın 16. büyük ekonomisine
sahiptir.
Almanya’da 5 gün kalacağım
ve bu sorunları Almanya Dışişleri
Bakanı sayın Guido Westerwelle’yle, Almanya Cumhurbaşkanı
Sayın Christian Wullf’la, Almanya
İçişleri Bakanı sayın Hans-Peter
Friedrich konuşacağım.
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Ben Ankara’da bile beş gün kalamıyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bizim sizlere
verdiğimiz önemi gösterir. Şunu
bilmenizi isterim. Burada yalnız
değilsiniz. Biz bütün olayların takipçisiyiz. Ben Westerwelle’yle
ayda dört sefer konuşuyorum. Sahipsiz olduğunuzu sanmayınız.
Alman dostlarıma sesleniyorum, bu insanlar burada kalıcıdırlar. Irkçılık idolojisiyle bu insanlar
öldürülürlerse bu çok vahim bir
şeydir. Bu katliamların önüne mutlaka geçmeliyiz, birlikte geçmeliyiz. Atılacak adımlar nelerse, o
adımları birlikte atmalıyız.
Sekiz vatandaşımızın şehit
edilişi ne kadar vahim bir
olaysa, onların katillerini 10
sene gizlemek de o kadar vahimdir. İçerden destek almasa
böylesine vahim bir olay gizli
kalabilir mi? Bu olayın arka planı
var demektir. Biz bu olayın amansız takipçisi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Ben muhataplarıma, biz ırkçı
terör için Alman terörü dedik mi,
hristiyan terörü dedik mi, duydunuz mu böyle bir söz bizden? Oysa
siz her terörün arkasında İslâm terörü arıyorsunuz diyorum. Bu sözümün altını her defasında ve her
platformda ısrarla çiziyorum. Bu
konudaki kararlılığımızı bilmelerini
istiyorum.
Burada açıkça söylüyorum,
eğer bunlar böyle devam ederlerse, onlarla bu konuları konuşmak için masaya oturmayız. Müslümanlar potansiyel
suçlu değildir. Suçu kim işlemişse suçlu odur.”
Sayın Davutoğlu; Allah selamet
versin, yolunuz açık olsun. Hani
dediniz ya Hasan Babur’a “ Şeytan’ın defterinde kaydı olmayanın
Rahman’ın defterinde de kaydı
olmaz” diye. Evet aynen öyle, ben
bütün samimiyetimle inanıyorum
ki, o defterde sizlerin de mutlaka
kaydınız vardır, olmalı da.

Zülfikar KAM
zmsk@hotmail.com

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Ne Yapmalı

50 yılın hesabı
kimden sorulacak !
Anadilimizin neresindeyiz?
Folklorümüzle ne
kadar tanışıklığımız
var?
Tarih bilincinin neresindeyiz?
Müslümanlığın neresindeyiz?
İslâm’ı çevremize ne
kadar tanıtabildik?
İslamî yayım yapan
kaç tane gazete ve
dergimiz var?
Var olanları okuyan
kaç kişi var?
Aynı aşk ve heyacanı
taşıyan müslümanların sayısı ne kadar?
Çocuklarımıza yeterli
bir eiğitim verebiliyor
muyuz?

„

G

ÖÇÜN 50. yılında
göçmenlerin en
önemli sorunu hiç
şüphesiz eğitimdir.
Bilhassa dil, tarih ve
dinî bilgiler konusunda insanımız
oldukça fakirdir. 200 kelimeyle
konuştuğumuz bir dil, hiç bilmediğimiz bir tarih, rutin bazı ibadetleri yerine getirme dışında
bilmediğimiz bir din...Ne yazık ki
insanımızın ciddi denecek bir kültür çalışması yoktur.
Almanya’nın şartlarını göz
önünde bulundurarak yazan
çizen, fikir ortaya koyan, insanı-

mıza yön veren kanaat önderleri
de yok denecek kadar azdır. Şairimiz, edebiyatçımız, sanatkarımız yoktur. Avrupa’daki sorunlarımızı konu alan ciddi kitaplar
yoktur. Berlin’deki Hikmet Kütüphanesi dışında bir tane daha
güçlü bir kütüphanemiz yoktur.
Örf, adet ve halk oyunlarımızı
korumaya yönelik bir çalışma
yapan sanat adamımız yoktur.
Var olanlar da işi paraya dökmüş
durumdadırlar. Bu yüzden kimliğimiz kaybolmak üzeredir.
Kültürel altyapısı olmayan bu
millet bir süre sonra kaybolup
gidecektir. Mark uğruna, Euro uğruna kaybolup gidecektir. Nitekim
camilerdeki cemaat sayısında bile
önemli ölçüde azalma gözlenmektedir.
İslamî aşk ve heyacan da yok
denecek kadar azdır. İslamî kesimde ciddi bir yorgunluk yaşanmaktadır. Dinî cemaatlar başka
yerleri kurtarma derdine düşmüşler, kendi dertlerini unutmuşlar,
topladıkları yardımları Almanya’nın dışına çıkararak hizmet ettiklerini sanmaktadırlar.
Kendimizi kurtarma yolunda
nedense bir adım atamıyoruz.
Altyapı çalışmalarımızı güçlendirmek için eğitim kurumları, kütüphaneler milî ve dînî yayınevleri
açılmalıdır. Yazarlarımız ve çizerlerimiz desteklenerek çoğaltılmalıdır. Çeşitli sanat dallarında
kabiliyetli olan gençlerimiz yönlendirilmelidir. Tarih şuuru canlı
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tutulmalıdır. Bilgi ve görgülerimizi
artıracak geziler düzenlenmelidir.
Sonuç itibariyle Avrupa’da yaşayan insanımız kendisine şu soruyu sormalıdırlar: “Biz nerede
hata yaptık?”
Anadilimizin neresindeyiz?
Folklorümüzle ne kadar tanışıklığımız var?
Tarih bilincinin neresindeyiz?
Müslümanlığın neresindeyiz?
İslâm’ı çevremize ne kadar tanıtabildik?
İslâmî yayım yapan kaç tane
gazete ve dergimiz var?
Var olanları okuyan kaç kişi
var?
Aynı aşk ve heyacanı taşıyan
müslümanların sayısı ne kadar?
Çocuklarımıza yeterli bir eiğitim
verebiliyor muyuz?
Bu soruları artırmak elbette
mümkündür.
Bu sorulara rahat cevap verebiliyorsak mesele yoktur. Huzur
içinde yolumuza devam edebiliriz. Rahat cevap veremiyorsak
yandık demektir, geleceğimiz yok
demetir, 50 yılda bittik demektir...
Selam ve dua ile..

Fikri EMANET

„

Ne Yapmalı

Foto:Yunus İnci

Afiyet olsun/
Guten Appetit
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Ne Yapmalı

Foto:Yunus İnci

„

Kurban olayında
gerçek kahraman,
kesilen kurban değil,
o kurbanı kesen insandır. Zira insan,
takvasıyla Allah’a
yakınlaşma yeteneğine sahiptir. Bunun
için ölmek zorunda
değildir insan. Fakat
Rabb’iyle arasına
gerilen dünyalıkları
kesip atmak zorundadır. Bunu yaptığında, insan, gerçek
bir kurban olacaktır.
Koçun kurban edilmesi İsmail’i ölümden kurtarmamıştır.
İsmail sonunda yine
ölmüştür. Verilen
mesaj açıktır: Hz. İbrahim’in takvasının
Allah’a ulaşması için,
İsmail’in etine ve kanına ihtiyaç yoktur.

„

Ne Yapmalı

Berlin’in Neukölln ilçesindeki Reuter Caddesi’nde bu sene 3. kez düzenlenen Kurban
Bayramı Sokak Şenliği gelenek oldu. Türk Eğitim Derneği, İlahiyatçılar Derneği, Berlin
Veliler Topluluğu, Hikmet Kütüphanesi ve Mocca Dergisi’nin ortaklaşa düzenledikleri
şenlikte üyelerin bağışladıkları kurbanlar kesilerek misafirlere pilav üstü kavurma şeklinde yanında ayranla birlikte ikram edildi.

B

erlin Türk Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Yumuşak da konuşmasında
şunları söyledi:
„Bugün Türk Eğitim Derneği tarafından Berlin Neukölln de düzenlenen Kurban Bayramı
şenliğinin 3. cüsünü kutluyoruz. Bu şenlikte insanları bir araya getirmeyi, birbirileriyle tanıştırmayı ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın bilinmesini amaçlıyoruz. Burada yapılan ikramlar dernek
üyelerimiz tarafından bağışlanmıştır.
2000 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği giderek hizmet alanını genişletmekte, ihtiyaç gereği sonradan kurulan
kardeş dernekler İlahiyatçılar Derneği,
Hikmet Kütüphanesi, Berlin Veliler Birliği ve Mocca dergisiyle büyük bir kitleye
hitap etmektedir. Bu oluşumlara daha
fazla ivme kazandırmak amacıyla 2011
yılında Almanya Türk Eğitim Dernekleri
Federasyonu kurulmuş olup bu yıl içerisinde basınımıza tanıtılacaktır. 2011 yılında Almanya’da Türk isçi göçünün 50.
yılını kutlamaktayız. Bu konuda birçok
konferanslar ve yayınlar yapılmaktadır.
Tartışmaların odağında Entegrasyon deyimi yatmaktadır. Entegrasyon hakkında
çok şey söylendi, ancak hâlâ herkesin
üzerinde mutabık kaldığı bir anlam yüklenemedi bu deyime. Biz Türk Eğitim
Derneği olarak diyoruz ki: Berlin Neukölln de 3.sü düzenlenen Kurban Bayramı şenliğine bakın. Burada entegrasyon konuşulmuyor, yaşanıyor. Din,
ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan değişik
kültür ve milletlerden insanlar burada
yan yana ve birlikte bu şenlikte buluşuyorlar ve kutlamalara katılıyorlar. Burada Federal Bakan Sayın Bayan Maria
Böhmer’in şu sözüne katılmamak mümkün mü? Entegrasyon yaşanmalıdır,
bunu ne azınlığa ne de çoğunluğa kanun
gücü ile zorla yaptırabilirsiniz.“

Ne Yapmalı
Selamlama konuşmaları:
urban Bayramı Sokak Şenliği’ne Berlin Türk Cemaati
Başkanı Bekir Yılmaz ve
yönetim kurulu üyeleri,
Müsiad Berlin yönetim kurulu üyeleri ve diğer Türk
sivil toplum kurumu yöneticileri, çok sayıda işveren vatandaş katıldı.
Dünya Kur’an okuma yarışması birincisi Hasan Sadıki’nin okuduğu
Kur’an’la açılışı yapılan Şenlikte Başkonsolos Mustafa Pulat’ı temsilen katılan Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri
Yaşar, yaptığı selamlama konuşmasında
kurban bayramının önemini vurguladı.
Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri
Yaşar, ‘’Bayramlar birbirimizle kucaklaşma günleridir, küskünlükleri unutma,
dargınların barışması günleridir. Burada
gurbet elde böylesi güzel bir çalışmaya
imza atan bütün derneklerimizin yöneticilerine ve bu organizasyonda emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Şenlikte Hristiyan Cemaati’nden de
katılımcıların olması dikkat çekti. Aziz
Christophorus Kilisesi Papazı Karl-Heinz
Lenz ve Nikodemus Kilisesi Papazı
Gemkow ve Protestan Kilisesi Papazı
Döppeling’in de hazır bulundukları toplantı da Karl-Heinz ve Süryani Ortodoks
Kilisesi papazı Murat Üzel birer konuşma yaptılar.
Karl-Heinz Lenz, “İbrahim oğlu İshak’ı kurban edecekti. Sonra Allah bir
koç gönderdi ve İshak kurban olmaktan
kurtuldu. Bundan dolayı kurban bayramı aslında insanların kurban olmaktan kurtuluşunun bayramıdır. Hepimiz
kardeşiz. Bu bölgede yaşıyoruz. Ben
Türk Eğitim Derneği’nin yaptığı bu faaliyetleri yakinen tanıyorum. Mocca Dergisi’nde de yazdım. Hep birlikte burada
barış içinde yaşamalıyız, bayramınızı da
kutluyorum.’’ diye barış mesaj verirken,
Murat Üzel, şenliğe ilk defa katıldığını
ve davet edildiği için de mutluluk duyduğunu söyledi: “Ben Suriye Süryani
Kilisesi papazıyım. Beni Kurban bayramı sokak şenliğine davet ettiğiniz için
teşekkür ederim. Kurban bayramınızı
tebrik ediyorum’’ dedi.
CDU Eyalet milletvekili Michael Freiberg bayramların kutsal günler olduğunu vurgulayarak „Berlin’de hep
birlikte barış içinde yaşamalıyız“ dedi.
Farklılıklarımızın zenginliklerimiz olması
gerektiğini belirten Freiberg, böyle bir
organizasyona katılmaktan mutluluk
duyduğunu da ayrıca belirtti ve “Tüm
Müslüman âleminin bayramını tebrik
ederim.’’ dedi.
Katılımın oldukça yüksek olduğu
gözlenen şenliğe sanatçılar müzik ve
şarkılarıyla renk katarken, çocuklar da
panayır alanına benzeyen bayram şenliğinde gönüllerince eğlendiler.

Foto:Süleyman Kaya
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Yeni şeyler söylemek lazım!..
“Ne kadar söz varsa düne ait,
Dünle beraber gitti cancağızım.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’’

Ş
Haz re t i M e vl ana’
nı n vu sl at ı ndan
7 0 0 kü sü r yı l
sonra O’ nu n i nsanı ge l i şt i rme ,
ai l e ve t opl u m
yapı sı nı sağl aml aşt ı rma yanı nda; ne t ü rde n
ol u rsa ol su n
f arkl ı l ı kl arı n bi r
arada barı ş i çe ri si nde ol abi l e ce ği ni t e l ki n
e de n, yani h ayat ı dah a yaşanabi l i r kı l maya
yöne l i k me sajl arı nı n t e krar
re vaç bu l maya
başl aması , me de ni ye t i mi z i n bi r
şe ki l de ye ni de n
ayağa kal kma
be l i r t i l e ri mi
acaba?
K i m bi l i r!..

„

eb-i Arus… Vuslat yani kavuşma gecesi…
Hayata veda edenlerin ardından yas tutmak adettendir ve bu normaldir de. Bu anlayış kaybedilen kişinin önemine göre, vefat yıldönümleri için de geçerli. Ancak “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense
vuslattan” diyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefat yıldönümlerini
bundan istisna tutmamız gerekiyor.
Ölümünün vuslat yani ‘Sevgili’ye kavuşmak’ olduğunu söyleyen Mevlana Celaleddin, her sene 17 Aralık tarihi merkez alınarak düzenlenen
törenlerle anılır ve bu törenlerin nihai noktası da Şeb-i Arus, yani
vuslat gecesidir…
Düzenlenen törenlerin özellikle de son zamanlarda, Mevlana’yı
anmak niyetini ne kadar karşıladığı tartışma konusu olup; mesela
Murat Bardakçı: “Şimdi hiçbiri artık hayatta olmayan eski Mevleviler,
1970’lerden sonra “Şeb-i Arus yaklaşırken, Hazret-i Mevlana Konya’yı terk eder… Her sene Aralık ayında ismi kullanılarak yapılan işleri görünce ya Karaman’a, validesi Mü’mine Hatun’un yanına gider,
‘anne, gene geldiler’ deyip orada kalır; yahut Konya’daki patırdı bitene kadar Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli’de misafir olur” derlerdi…”
(Habertürk, 19 Aralık 2011) şeklinde yazıyor olsa da, konumuz bu
değil.
Medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisi olan Mevlana Celaleddin Rumi’nin, hemen her sene artan bir iştiyakla anılır hale gelmesi ve birbiri ardına yapılan toplantılar, yayınlanan kitaplar; kaleme
alınan yüzlerce, binlerce yazı… Bütün bunlar ve daha başka bazı faaliyetler, insanımızın dikkatini tekrar Mevlana Hazretleri’nin neler söylediği üzerinde yoğunlaştırdığını gösteriyor bizlere.
Ancak asıl dikkat çeken husus, Mevlana’ya yönelik ilginin sadece
Türkiye ve Müslüman ülkelerle sınırlı kalmaması. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, nerdeyse bütün belli başlı ülkelerde yıllardan beridir süren ve gittikçe yükselen bir Mevlana hayranlığı söz konusu.
Ciddi bir medeniyet krizi ile karşı karşıya bulunan Batı’da, kendilerine ruhi bir sığınak arayanların Mevlana hayranlığı, bir yönüyle sadece mistik bir ilgi ile sınırlı imiş gibi gözükse de, konuyla ilgilenen
uzmanların beyanına göre, Mevlana vesilesiyle İslam Dini’yle müşerref olanların sayısı hayli fazla. Bazı kaynaklar asgari 20 bin batılıdan
söz ediyor.
Mevlana’nın batı dillerine tercüme edilen eserleri ve özellikle
Mesnevi’den etkilenerek Mevlevi olanların sayısının bundan daha
fazla çok olduğu ve bunlardan bazılarının bir tür geçiş aşamasında
oldukları varsayılıyor. Çünkü Mevlana hayranlığının son durağı. Genellikle müslümanlık oluyor.
UNESCO’nun 2007 yılını Mevlana Yılı ilan etmesi hatırlardadır.
Ünlü şarkıcı Madonna’nın, aralarında Demi Moore, Martin Sheen, Goldie Hawn, Deepak Chopra gibi isimlerin bulunduğu yine kendisi gibi
meşhur diğer birçok sanatçıyla Mevlana’nın eserlerinden oluşturdukları ‘A Gift of Love’ isimli albüm ve bu sanatçılardan bazılarının da rol
alacakları Mevlana’nın Mesnevisi’nden seçilecek öykülerden oluşmuş
bir tiyatro oyunu, konuyla alakalı ilgi çekici gelişmelerden…
Yakın zamanlarda Mevlana şiirlerinin ABD’li ve Avrupalılar arasında oldukça popüler olduğu ve bu yönde hazırlanmış kitapların çok
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„

satanlar arasında bulunduğu
da rivayetler arasında.
Mevlana’nın yaşadığı, kendisini geliştirdiği ve eserlerini sunduğu tarihler, coğrafyamızda Moğol saldırıları ve benzeri çeşitli sıkıntıların yaşandığı bir dönemdi.
Bunun hemen sonrasında ise Osmanlı’nın yükselişi başlamıştı.
Karanlığın en koyu olduğu dönemlerden sonra günün ışımaya
başladığı bir zaman dilimi yani…
Hazreti Mevlana’nın vuslatından 700 küsür yıl sonra O’nun insanı geliştirme, aile ve toplum
yapısını sağlamlaştırma yanında;
ne türden olursa olsun
farklılıkların bir arada
barış içerisinde olabileceğini telkin eden, yani hayatı daha yaşanabilir kılmaya yönelik mesajlarının
tekrar revaç bulmaya başlaması, medeniyetimizin
bir şekilde yeniden ayağa
kalkma belirtileri mi acaba? Kim bilir!..
Başta Mesnevi olmak
üzere eserlerinin tamamı
sıradan insanlardan başlayıp, her seviyedeki insan için
dersler ve ibretlerle dolu olan
Mevlana Celaleddin’in çekim sahasına giren gayri müslimlerin
eninde sonunda İslam’la müşerref oldukları kesin. Müslümanlar
arasındaki Mevlana etkisi de kaçınılmaz olarak ruhi mertebeler
açısından yükselme ile neticeleniyor.
Mevlana’nın Mesnevi’si, özellikle de bir meselesi, davası olan
insanlar tarafından okunmayı,
anlaşılmayı ve mümkün olduğu
kadar geniş kitlelere aktarılmayı
bekliyor.
Mevlana’nın Mesnevi’si ve
diğer eserleri, ‘Eskimez pörsümez yeni’yi her daim yeni şeyler
söyleyerek anlatmak ihtiyacında
olanların mutlaka kana kana içmeleri gereken bir kaynak …
‘Bir deniz bir ırmağın ardına düşmüş gidiyor.’
30 Eylül 1207’de bugün Afganistan sınırlarında bulunan Belh’
de hayata gözlerini açan Mevlana
Celaleddin-i Rumi, Harzemşahlar
Devleti’nde Alimlerin Sultanı olarak bilinen Muhammed Bahaeddin Veled’in oğludur.

Bahaeddin Veled, felsefe sahasının önemli isimlerinden Fahreddin Razi ile ilgili bir gelişme
dolayısıyla Hükümdar Muhammed Tökiş’in ‘bir yerde iki sultan
olmaz’ manasına gelen bir davranışıyla karşılaşınca, göç etmeye
karar verir.
Nişabur’da Feridüddin Attar’la
buluşurlar. Küçük Celaleddin’in
de katıldığı bir sohbette Bahaddin Veled’e, ‘oğlunuz yakın bir
gelecekte alem halkının gönlüne
ateş verecek ve onları yakacaktır’ diyen Feridüddin Attar, onlar
ayrıldıklarında yanındakilere dö-

nerek, ‘bir deniz bir ırmağın ardına düşmüş gidiyor’ der.
Hac niyetiyle Bağdat üzerinden Arabistan’a;sonrasında Şam,
Erzincan, Akşehir’e doğru devam
eden yolculuk ve konaklamalar
Karaman’da neticelenir. Selçuklu
sultanı Alaeddin Keykubat, uzun
ısrarlar sonucu Bahadedin Veled
ve Celaleddin’i Konya’ya gelmeye
ikna eder.
Başta hükümdar olmak üzere
bütün devlet ileri gelenlerinin,
medrese mensuplarının ve halkın
bağlandığı Bahaeddin Veled 1231
tarihinde vefat edince, yerine Celaleddin geçer. Bir yıl süreyle
dersleri, vaazları ve fetvaları verdikten sonra babasının talebelerinden Tirmiz’li Seyyit Burhaneddin Muhakkik ile buluştu. Celaleddin’i zamanın bütün ilimlerinden imtihan eden Burhaneddin’
in, ‘Bilgide eşin yok, ancak baban
hal ehli idi, sen kal ehlisin. Baban
gibi hal sahibi olmaya çalış, ona
ancak o zaman layık olursun’
sözü üzerine 9 yıl boyunca ona
müridlik etti. O dönemde Halep
ve Şam medreselerine giden
Mevlana oralarda eğitimini ta-
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mamladı. Hocası Burhaneddin
Muhakkık Tirmizi, ‘Konya’ya bir
gönül aslanının gelmekte olduğunu’ haber vererek Kayseri’ye
gider.
Hocasının Kayseri’ye gidişinden sonra beş yıl medresede
fıkıh ve din eğitimi veren Mevlana bu arada vaaz ve irşadlarını
da sürdürür.
1244 yılında Konya’ya gelen
Şemseddin Muhammed Tebrizi
(Tebrizli Şems) ile karşılaşan Celaleddin’in hayatı bundan sonra
değişecek ve bambaşka bir
dönem başlayacaktı.
Karşılaştıkları yer Merec-i Bahreyn (iki denizin
buluştuğu nokta) olarak
anılan Mevlana ve Şems’
in beraberlikleri, çevredekilerin kıskançlığı ve kızgınlığına
sebep
olur.
Şems 1247 yılında ortadan kaybolduktan sonra
yerini Selahattin Zerkub
ve onun vefatından sonra
da Vezir Ziyaeddin tekkesi’nin Şeyhi Hüsameddin
Çelebi alır.
Mevlana Celaleddin Rumi, ilk
18 beytini kendi elleriyle yazdığı
Mesnevi’yi Hüsameddin çelebi’ye
yazdırmıştır.
Toplam olarak 27 bin 500 beyitten oluşan ve tasavvufu ilgi
çekici hikayelerle anlatan Mesnevi’nin yazılışı bittikten kısa bir
süre sonra, 17 Aralık 1273’de
Mevlana Celaleddin Rumi vefat
eder.
İlk hanımı Gevher Hatun’dan
Mehmed Bahaeddin (Sultan Veled) ve Alaeddin Mehmed isimli
iki oğlu bulunan Mevlana’nın,
Gevher Hatun vefat edince evlendiği Gera Hatun’dan da Muzaffereddin Alim Çelebi isimli bir
oğlu ve Fatma melike Hatun isminde bir kızı olmuştu.

Ekrem KIZILTAŞ

“Ne kadar söz varsa düne ait,
Dünle beraber gitti cancağızım.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’’
eb-i Arus… Vuslat yani kavuşma gecesi…
Hayata veda edenlerin ardından yas tutmak adettendir ve bu normaldir de. Bu anlayış kaybedilen kişinin
önemine göre, vefat yıldönümleri için de geçerli. Ancak “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” diyen
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefat yıldönümlerini bundan istisna tutmamız gerekiyor.
Ölümünün vuslat yani ‘Sevgili’ye kavuşmak’ olduğunu söyleyen Mevlana Celaleddin, her sene 17 Aralık tarihi merkez alınarak düzenlenen törenlerle anılır ve bu törenlerin nihai noktası da Şeb-i Arus, yani vuslat
gecesidir…
Düzenlenen törenlerin özellikle de son zamanlarda, Mevlana’yı anmak niyetini ne kadar karşıladığı tartışma konusu olup; mesela Murat Bardakçı: “Şimdi hiçbiri artık hayatta olmayan eski Mevleviler, 1970’lerden sonra “Şeb-i Arus yaklaşırken, Hazret-i Mevlana Konya’yı terk eder… Her sene Aralık ayında ismi
kullanılarak yapılan işleri görünce ya Karaman’a, validesi Mü’mine Hatun’un yanına gider, ‘anne, gene geldiler’ deyip orada kalır; yahut Konya’daki patırdı bitene kadar Ankara’da, Hacı Bayram-ı Veli’de misafir olur”
derlerdi…” (Habertürk, 19 Aralık 2011) şeklinde yazıyor olsa da, konumuz bu değil.
Medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisi olan Mevlana Celaleddin Rumi’nin, hemen her sene artan
bir iştiyakla anılır hale gelmesi ve birbiri ardına yapılan toplantılar, yayınlanan kitaplar; kaleme alınan yüzlerce, binlerce yazı… Bütün bunlar ve daha başka bazı faaliyetler, insanımızın dikkatini tekrar Mevlana Hazretleri’nin neler söylediği üzerinde yoğunlaştırdığını gösteriyor bizlere.
Ancak asıl dikkat çeken husus, Mevlana’ya yönelik ilginin sadece Türkiye ve Müslüman ülkelerle sınırlı
kalmaması. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, nerdeyse bütün belli başlı ülkelerde yıllardan beridir süren
ve gittikçe yükselen bir Mevlana hayranlığı söz konusu.
Ciddi bir medeniyet krizi ile karşı karşıya bulunan Batı’da, kendilerine ruhi bir sığınak arayanların Mevlana hayranlığı, bir yönüyle sadece mistik bir ilgi ile sınırlı imiş gibi gözükse de, konuyla ilgilenen uzmanların beyanına göre, Mevlana vesilesiyle İslam Dini’yle müşerref olanların sayısı hayli fazla. Bazı kaynaklar
asgari 20 bin batılıdan söz ediyor.
Mevlana’nın batı dillerine tercüme edilen eserleri ve özellikle Mesnevi’den etkilenerek Mevlevi olanların
sayısının bundan daha fazla çok olduğu ve bunlardan bazılarının bir tür geçiş aşamasında oldukları varsayılıyor. Çünkü Mevlana hayranlığının son durağı. Genellikle müslümanlık oluyor.
UNESCO’nun 2007 yılını Mevlana Yılı ilan etmesi hatırlardadır. Ünlü şarkıcı Madonna’nın, aralarında Demi
Moore, Martin Sheen, Goldie Hawn, Deepak Chopra gibi isimlerin bulunduğu yine kendisi gibi meşhur diğer
birçok sanatçıyla Mevlana’nın eserlerinden oluşturdukları ‘A Gift of Love’ isimli albüm ve bu sanatçılardan
bazılarının da rol alacakları Mevlana’nın Mesnevisi’nden seçilecek öykülerden oluşmuş bir tiyatro oyunu, konuyla alakalı ilgi çekici gelişmelerden…
Yakın zamanlarda Mevlana şiirlerinin ABD’li ve Avrupalılar arasında oldukça popüler olduğu ve bu yönde
hazırlanmış kitapların çok satanlar arasında bulunduğu da rivayetler arasında.
Mevlana’nın yaşadığı, kendisini geliştirdiği ve eserlerini sunduğu tarihler, coğrafyamızda Mo- ğol saldırıları ve benzeri çeşitli sıkıntıların yaşandığı bir dönemdi. Bunun hemen sonrasında ise Osmanlı’nın yükselişi başlamıştı. Karanlığın en koyu olduğu dönemlerden sonra günün ışımaya başladığı bir zaman dilimi
yani…
Hazreti Mevlana’nın vuslatından 700 küsür yıl sonra O’nun insanı geliştirme, aile ve toplum yapısını sağlamlaştırma yanında; ne türden olursa olsun farklılıkların bir arada barış içerisinde olabileceğini telkin eden,
yani hayatı daha yaşanabilir kıl- maya yönelik mesajlarının tekrar revaç bulmaya başlaması, medeniyetimizin bir şekilde yeniden ayağa kalkma belirtileri mi aca- ba? Kim bilir!..
Başta Mesnevi olmak üzere eserlerinin tamamı sıradan insanlardan başlayıp, her seviyedeki insan için
dersler ve ibretlerle dolu olan Mevlana Celaleddin’in çekim sahasına giren gayri müslimlerin eninde sonunda İslam’la müşerref oldukları kesin. Müslümanlar arasındaki Mevlana etkisi de kaçınılmaz olarak ruhi
mertebeler açısından yükselme ile neticeleniyor.
Mevlana’nın Mesnevi’si, özellikle de bir meselesi, davası olan insanlar tarafından okunmayı, anlaşılmayı
ve mümkün olduğu kadar geniş kitlelere aktarılmayı bekliyor.
Mevlana’nın Mesnevi’si ve diğer eserleri, ‘Eskimez pörsümez yeni’yi her daim yeni şeyler söyleyerek anlatmak ihtiyacında olanların mutlaka kana kana içmeleri gereken bir kaynak …
‘Bir deniz bir ırmağın ardına düşmüş gidiyor.’
30 Eylül 1207’de bugün Afganistan sınırlarında bulunan Belh’ de hayata gözlerini açan Mevlana Celaleddin-i Rumi, Harzemşahlar Devleti’nde Alimlerin Sultanı olarak bilinen Muhammed Bahaeddin Veled’in
oğludur.
Bahaeddin Veled, felsefe sahasının önemli isimlerinden Fahreddin Razi ile ilgili bir gelişme dolayısıyla Hükümdar Muhammed Tökiş’in ‘bir yerde iki sultan olmaz’ manasına gelen bir davranışıyla karşılaşınca, göç
etmeye karar verir.
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Nişabur’da Feridüddin Attar’la buluşurlar. Küçük Celaleddin’in de katıldığı bir sohbette Bahaddin Veled’e,
‘oğlunuz yakın bir gelecekte alem halkının gönlüne ateş verecek ve onları yakacaktır’ diyen Feridüddin Attar,
onlar ayrıldıklarında yanındakilere dönerek, ‘bir deniz bir ırmağın ardına düşmüş gidiyor’ der.
Hac niyetiyle Bağdat üzerinden Arabistan’a;sonrasında Şam, Erzincan, Akşehir’e doğru devam eden yolculuk ve konaklamalar Karaman’da neticelenir. Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat, uzun ısrarlar sonucu Bahadedin Veled ve Celaleddin’i Konya’ya gelmeye ikna eder.
Başta hükümdar olmak üzere bütün devlet ileri gelenlerinin, medrese mensuplarının ve halkın bağlandığı Bahaeddin Veled 1231 tarihinde vefat edince, yerine Celaleddin geçer. Bir yıl süreyle dersleri, vaazları
ve fetvaları verdikten sonra babasının talebelerinden Tirmiz’li Seyyit Burhaned- din Muhakkik ile buluştu.
Celaleddin’i zamanın bütün ilimlerinden imtihan eden Burhaneddin’ in, ‘Bilgide eşin yok, ancak baban hal
ehli idi, sen kal ehlisin. Baban gibi hal sahibi olmaya çalış, ona ancak o zaman layık olursun’ sözü üzerine
9 yıl boyunca ona müridlik etti. O dönemde Halep ve Şam medreselerine giden Mevlana oralarda eğitimini
tamamladı. Hocası Burhaneddin Muhakkık Tirmizi, ‘Konya’ya bir gönül aslanının gelmekte olduğunu’ haber
vererek Kayseri’ye gider.
Hocasının Kayseri’ye gidişinden sonra beş yıl medresede fıkıh ve din eğitimi veren Mevlana bu arada vaaz
ve irşadlarını da sürdürür.
1244 yılında Konya’ya gelen Şemseddin Muhammed Tebrizi (Tebrizli Şems) ile karşılaşan Celaleddin’in
hayatı bundan sonra değişecek ve bambaşka bir dönem başlayacaktı.
Karşılaştıkları yer Me- rec-i Bahreyn (iki denizin buluştuğu nokta) olarak anılan Mevlana ve Şems’ in beraberlikleri, çevredekilerin kıskançlığı ve kızgınlığına sebep olur. Şems 1247 yılında ortadan kaybolduktan
sonra yerini Selahattin Zerkub ve onun vefatından sonra da Vezir Ziyaeddin tekkesi’nin Şeyhi Hüsameddin
Çelebi alır.
Mevlana Celaleddin Rumi, ilk 18 beytini kendi elleriyle yazdığı Mesnevi’yi Hüsameddin çelebi’ye yazdırmıştır.
Toplam olarak 27 bin 500 beyitten oluşan ve tasavvufu ilgi çekici hikayelerle anlatan Mesnevi’nin yazılışı bittikten kısa bir süre sonra, 17 Aralık 1273’de Mevlana Celaleddin Rumi vefat eder.
İlk hanımı Gevher Hatun’dan Mehmed Bahaeddin (Sultan Ve-led) ve Alaeddin Mehmed isimli iki oğlu bulunan Mevlana’nın, Gevher Hatun vefat edince evlendiği Gera Hatun’dan da Muzaffereddin Alim Çelebi isimli
bir oğlu ve Fatma melike Hatun isminde bir kızı olmuştu.
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Kultur

OPER
Interview mit Marion Mair und Ute Behrmann ....

D

ie Wiege der Oper ist Italien. Insbesondere
kann Florenz als ein Zentrum der Renaissance
als die Geburtsstadt der Oper bezeichnet werden. Die erste Oper wurde in Florenz im Jahre
1594 von Jacopo Peri geschrieben und drei
Jahre später aufgeführt. Die neue Form der
Kunst begeisterte zunächst das italienische und bald die gesamte europäische Bevölkerung. Bemerkenswert ist der
Bezug der Opern auf Osmanische Aspekte.
So waren in den Librettos oft Einfügungen osmanischer
Musik vorhanden. Inspiriert wurden ihre Verfasser oftmals
von den Märschen der so genannten Mehter Takimi, die ein
Teil der osmanischen Armee war und Märsche spielte. Im 16.
Jhd. hielt mit der Einladung von Balletttruppen eine Variante
dieser Kunstform auch am Hof der Osmanischen Sultane Einzug. Aufführungen von Balletttruppen wurden fortan zur Gewohnheit auf Osmanischen Festen und Feierlichkeiten.
Die erste Oper fand im Jahre 1797 auf Einladung des Sultans Selim III. statt. Zahlreiche Überlieferungen zeugen seither von unzähligen Auftritten und Aufführungen. Opern und
Ballett wurden zu einer Tradition am Hofe des Sultans und es
bildeten sich Ballettkurse und Opernschulen auch im Osmanischen Reich heraus. Ein 80 köpfiges Orchester des Harems
oder kleinere Ballettgruppen am Hof hatten fortlaufende Aufführungen.
Bestens
dokumentiert ist beispielsweise die musiOper
kalische
Aufführung
im Osmanischen Reich dieser Orchester und
des Balletts zur Geburt
vom Sultan Vahdettin.

„

Die schriftliche Form, dessen dargestellter Inhalt von einem Orchester
begleitet wird, nennt man „Libretto“.
Einen Großteil des Stückes bilden
dabei die Arien, Duette, Terzette,
Quartette usw. die die Gefühle und
Aussagen der Beteiligten ausdrücken.
Resitatif heißen die Abschnitte, die
die Akteure in singender Form sprechen. Das Chor ist oftmals die Repräsentation der öffentlichen Meinung
in einer Oper. Zudem gibt es zu Beginn von Opern Ouvertüren und
während der Oper musikalische
Einschübe des Orchesters. Auch
können Ballettsequenzen enthalten
sein.

Ein
signifikantes
Beispiel für die Achtung der Oper im Osmanischen Reich bildet
die Unterstützung des
Richard Wagner 1872,
der zum Bau eines
Opernhausees vergeblich die Aristokratie
Europas
aufsuchte.
Ohne große Hoffnung
wagte er auch eine Audienz beim Sultan Abdülaziz, der seinerseits ein großer Kenner und Liebhaber der
Oper war. Verblüfft über die Weisheit und die Kenntnis des
Sultans und umso dankbarer für die Zusage einer überaus
großzügigen Hilfe verfasste Richard Wagner ein Dankesbrief,
der heute noch im Bayreuther Archiv besichtigt werden
kann. Die in heutigen Verhältnissen mit 70.000 Euro vergleichbare Hilfe lenkte damals die Aufmerksamkeit der europäischen Adelshäuser auf den Sultan. Seine Belesenheit
und seine Liebe zur Musik und zur Kunst wurden für den be-

„
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Kultur
mit all seinen Erfahrungen und
Emotionen mitten im Leben
steht. Ob man sich der Kunstform wirklich öffnen kann, muss
jeder selbst probieren. Wir können nur sagen: Es ist einen Versuch wert!

rühmten Dichter Franz List zum
Anlass, den Sultan als ein Beispiel
für alle Prinzen Europas darzustellen. Schließlich fand die feierliche
Eröffnung des Opernhauses im
Jahre 1876 statt. Zwischen den
Adeligen Gästen aus allen Regionen Europas blieb ein Platz leer.
Der Ehrenplatz des Sultan Abdülaziz der vor einigen Monaten vor
der Eröffnung verstorben war.

Diesem Gedanken hat der Architekt Fritz Bornemann für die
Neugestaltung des im zweiten
Weltkrieg zerstörten und im
Jahre 1961 wiedereröffneten
Hauses ebenfalls Rechnung getragen, so dass das Seh- und
Hörerlebnis nach wie vor erst-

Interview mit Marion
Mair und Ute Behrmann
Mocca: Wenn wir von Oper
reden, dann denken wir an Unterhaltung für die „Oberschicht“.
Trifft das zu? Kann auch das ‚einfache Volk’ die Oper hören und
genießen?
Marion Mair und Ute Behrmann: Mit diesem Gedanken
haben sich bereits die Gründer
der Deutschen Oper Berlin beschäftigt. Deshalb wurde das
Haus an der Bismarckstraße
1912 als ‚Bürgeroper’ gegründet,
um einen Kontrapunkt zur höfischen
Staatsoper Unter
den Linden zu
schaffen. Ziel
war es, Bürgern
aus allen Schichten – auch mit geringerem Einkommen - Zugang zur Oper zu
ermöglichen und mit einem ‚demokratischen’ Saalplan von
jedem Platz aus optimale Sicht
und Akustik zu bieten.

klassig ist.
Da die Oper als Gesamtkunstwerk mit Orchester, Chor, Solisten, weiteren darstellenden
Künstlern, Bühnenbild und Lichtkunst vieldimensional Geschichten erzählt, die von großen
menschlichen Themen wie Liebe,
Leiden, Freude und Trauer han-

deln, ist man als Besucher ohne
Opernerfahrung häufig überrascht, wie sehr die Werke mitten
ins Herz treffen.
Insofern: Ja – Oper kann, soll
und möchte jeden berühren, der
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Mocca: Hatten Sie bisher Arbeiten, die Migranten ansprachen, um ihnen die Oper
schmackhaft zu machen? Könnte
man nicht z. B. Mozarts ‚Die Entführung aus dem Serail’ so arrangieren, dass es die Türken in
Deutschland anspricht?
Marion Mair und Ute Behrmann: Das sind interessante
Fragen. Werke, in denen wir ganz
konkret das Thema ‚Migranten in
Berlin bzw. in Deutschland’ umgesetzt haben, sind bislang nicht
auf die Bühne gebracht worden –
aber natürlich arbeiten wir mit
Regisseuren, Sängern, Dirigenten
und weiteren Künstlern aus aller
Welt zusammen– darunter auch
türkische Künstler wie z. B. unserem Ensemble-Mitglied Burcu
Uyar.
Außerdem laden wir seit Anfang 2011 unterschiedliche Zielgruppen der türkischen
Community zum Opernbesuch
ein und begleiten dies mit diversen Medien-Aktivitäten um per
Print-, Radio- und Fernseh-Beiträgen in die türkischen Haushalten zu gelangen. So erreichen wir
auch die Menschen, die sich bislang noch gar nicht mit dem
Thema Oper beschäftigt haben.
Darüber hinaus haben wir eine
türkisch-deutsche Informationsbroschüre herausgegeben.
Mocca: Kann man die Oper
für die Zwecke der Integration
nutzen?
Marion Mair und Ute Behrmann: Das ist natürlich eine
komplexe Fragestellung – und
Kunst lässt sich ja doch nur ungern für irgendwelche Zwecke instrumentalisieren. Allerdings
streben wir an, mit unserer Kinder- und Jugend-Arbeit schon
früh erste Anreize zu schaffen
um sich mit der Kunstform Oper
zu beschäftigen. Und wenn wir
hier Kinder verschiedenster nationaler und sozialer Herkunft ins
Haus holen und sie die Oper aus
verschiedensten Blickwinkeln
miteinander erleben lassen, ist
schon wieder ein kleiner Schritt
in Richtung Integration getan.

Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /
Unser Jugend- und Schulprogramm KLASSIK IS’ COOL! hat
seit seiner Entstehung vor 10
Jahren eine kontinuierliche Entwicklung vollzogen: Mittlerweile
nutzen 450 Schulen aus Berlin
und Brandenburg diese kulturpädagogische Jugendarbeit.
Hier erhalten Schülerinnen
und Schüler die Gelegenheit, sich
vor dem Besuch einer Abendvorstellung mit der Kunstform Oper
in all ihren Facetten vertraut zu
machen und in direkten Kontakt
zu Mitarbeitern der Deutschen
Oper Berlin zu treten. Unsere Referenten erarbeiten mit ihnen die
Hintergründe zum Werk und seiner Inszenierung und stimmen
sie somit inhaltlich und musikalisch auf die Abendvorstellung
ein. Eine anschließende Führung
durch das Opernhaus lässt sie
hautnah erleben, wie eine Vorstellung hinter den Kulissen vorbereitet wird. Unsere Zielgruppen
sind Schulklassen aller Altersgruppen, Jugendgruppen (ab fünf
Personen) und deren Lehrer oder
Betreuer. Auch Studentengruppen nutzen regelmäßig unsere
Angebote. Außerdem werden für
die kleineren Ballett- und Opernfreunde einstündige Bearbeitungen von Klassikern auf die Bühne
gebracht – so dass bereits ab 4
bis 6 Jahren erste Opernerfahrungen gemacht werden können.
Im Februar 2012 zum Beispiel ist
im Rahmen des KindermusikTheaters ‚DER FREISCHÜTZ FÜR
KINDER’ im Foyer zu erleben.
Mocca: Könnte man das 50.
Jahr der Einwanderung in Szene
setzen? Und welche Form würde
das annehmen? Drama, Komödie
etc.?
Marion Mair und Ute Behrmann: Grundsätzlich hat der

Regisseur die künstlerische Freiheit Opernklassiker auf moderne
Art zu interpretieren. Denkbar ist
hier alles…
Mocca: Was planen Sie für
das Jahr 2012?

Marion Mair und Ute Behrmann: Aufgrund der langfristigen Planungsvorläufe – zu
berücksichtigen sind hier neben
den logistischen Anforderungen
insbesondere die Verfügbarkeit
von Regie- und Sängerstars, die
oft auf Jahre hinaus ausgebucht
sind – steht der Spielpan schon
seit geraumer Zeit fest. Bis Juni
spielen wir unter Anderem beliebte Opernklassiker wie TURANDOT, EIN MASKENBALL, LA

TRAVIATA und DIE ZAUBERFLÖTE, laden aber auch ein zu
Premieren seltener gespielter
Werke wie Rossinis TANCREDI
oder Leos Janaceks JENUFA.
Im April präsentiert die

Deutsche Oper Berlin dann die im
September beginnende Spielzeit
2012|2013 unter der Künstlerischen Leitung des neuen Intendanten Dietmar Schwarz.
Darüber dürfen wir aber heute
noch nichts verraten – nur soviel:
Kinder- und Jugend-Arbeit wird
ein großer Schwerpunkt sein.
Und: Es bleibt spannend!
Unsere Anfang 2011 begonnenen Aktivitäten, mit denen
wir Zielgruppen der türkischen
Communitiy zu Vorstellungen
einladen, werden wir selbstverständlich fortsetzen. Hier setzen
wir ganz auf Kontinuität, um
durch Einladungen und mit medialer Präsenz die Kunstform
Oper möglichst vielen Menschen
nahe zu bringen.
Mocca: Was möchten Sie unseren Lesern zum Schluss mitgeben?
Marion Mair und Ute Behrmann: Oper macht Spaß! Wir
würden uns sehr freuen, diejenigen, für die Oper bislang kein
Thema war, bei uns im Hause begrüßen zu dürfen. Und alle anderen natürlich auch! Alle
Informationen rund um Programm und Opernbesuch finden
Sie unter www.deutscheoperberlin.de und unter 030 343 84 343.

Süleyman KAYA

*Projeksteuerung
*Bauleitung
*Bauherrenbetreuung
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12205 Berlin
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Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /

İntegration

Die Polizei hat es nach Jahren endlich verstanden, dass mit herkömmlichen
Polizei-Maßnahmen kein Beitrag zur Integration zu leisten ist. Eine neue Arbeitsgruppe wurde deshalb ins Leben gerufen, die ab dem 01.10.2008 unter
dem Namen AGIM (Arbeitsgebiete Integration und Migration) ihre Arbeit aufnahm.
Die Mitarbeiter dieser Arbeitsgruppe agieren in Zivil, versuchen Kontakt zu
Migranten und Migrantenorganisationen aufzunehmen, Verständnis aufzubringen. Sie bemühen sich, die Denk- und Sichtweise der Migranten für sich
verständlich zu machen. Sie versuchen gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.
MOCCA hat die Gründe für die Bildung dieser Arbeitsgruppe recherchiert,
Gespräche mit den Leitern geführt und Fragen gestellt. Weshalb wurde diese
Arbeitsgruppe gegründet, was wurde bislang erreicht? Sind Sie mit dem Erreichten zufrieden? Unser Interviewpartner ist Herr Tönnies von der Pressestelle des Polizeipräsidenten in Berlin.
Es sind sehr wichtige, zukunftsträchtige Themen, die uns alle betreffen. Fotoaufnahmen waren nicht erwünscht, wir hatten Verständnis hierfür.

„

Der Polizeipresident in Berlin
Stab des Polizeipresidenten
Pressestelle

M

occa: Wann
wurde AGIM gegründet, welche
Ziele hatte sie,
welche Idee
steckte dahinter?
AGIM:Das erste Arbeitsgebiet
Ausländer, anfangs noch „Arbeitsgebiet gezielte Ausländerüberwachung“ genannt, wurde
1970 gegründet. Nach Kreuzberg
und Schöneberg wurden derartige Dienststellen, die kurz darauf „AGA“ (Arbeitsgebiete
Ausländer) hießen, 1971 in ganz
Berlin eingesetzt.
Die Einrichtung dieser Dienststellen war aufgrund der gestiegenen Anzahl von zugezogenen
Ausländern/Migranten, des daraus resultierenden Nachzugs
von Familienangehörigen und des
verstärkten Zustroms von Asyl-

bewerbern notwendig geworden.
Ziel war und ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die
Gewährleistung eines möglichst
konfliktfreien Zusammenlebens
zwischen Deutschen und Ausländern/Migranten.
Durch speziell ausgebildete
Polizeivollzugsbeamte soll die
Umgehung aufenthaltsrechtlicher
Bestimmungen verhindert und
der Begehung von ausländerrechtlichen Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten
entgegengewirkt werden.
Schon in den Anfängen hatten
die Arbeitsgebiete die Aufgabe,
als Bindeglied zwischen Polizei
und den damaligen Ausländervereinen zu dienen. Der weit
überwiegende Arbeitsanteil lag
jedoch in repressiven, das Aus-
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länderrecht betreffenden Maßnahmen. Ein weiterer Baustein
ist, dass die Mitarbeiter der AGIM
Angehörige anderer Polizeidienststellen zum Aufenthaltsrecht und
hinsichtlich interkultureller Kompetenz beschulen.
Im Laufe der Jahrzehnte
haben politischer Wandel, die EUErweiterung, ein verändertes
Aufenthaltsrecht etc. aber auch
weltpolitische Ereignisse dafür
gesorgt, dass sich die Aufgabengewichtung der AGIM verschoben
hat.
Die Kontaktpflege zu Migranten- und Moscheevereinen sowie
eine darüber hinausgehende moderne polizeiliche Netzwerkarbeit, also der Anteil präventiver
Arbeit, nehmen heute einen weit

„

Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /
höheren Prozentsatz ein, als noch
vor wenigen Jahren. Dies hat
schließlich dazu geführt, dass die
Arbeitsgebiete Ausländer (AGA)
mit Wirkung zum 01.10.2008 in
Arbeitsgebiete Integration und
Migration (AGIM) umbenannt
worden sind.
Mit dieser neuen Dienststellenbezeichnung wurde der Willen
der Polizei verdeutlicht, die Beziehungen zu den Interessenvertretungen von Mitbürgerinnen
und Mitbürgern mit Migrationshintergrund, Vereinen, Religionsgemeinschaften und sonstigen
Einrichtungen mit hohem Anteil
dieser Bevölkerungsgruppen auszugestalten und sich einer verstärkten Prävention innerhalb
dieses Aufgabenspektrums
zuzuwenden.
Die AGIM-Dienststellen
haben dabei nicht nur Berührungspunkte zu Ausländern, sondern auch zu
eingebürgerten deutschen
Staatsangehörigen, Aussiedlern und vielfältig zu
Menschen mit Migrationshintergrund.
Mocca: Hat die AGIM
die zur Gründungszeit gesteckten Ziele erreicht bzw.
konnte sie zielorientiert arbeiten?
Welche Schwierigkeiten bzw. Probleme gibt es?
AGIM: Die AGA der 70er
Jahre hatten ihr Hauptaugenmerk auf die Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie die Überwachung
bzw. Verhinderung illegalen Aufenthaltes von Ausländern gerichtet. Dieser Aufgabe kamen die
Dienststellen damals ebenso erfolgreich nach, wie der Kontaktaufnahme zu
Migrantenorganisationen.
Die heutigen AGIM-Dienststellen sind durch ihre kompetenten
Mitarbeiter jederzeit in der Lage,
Verstöße gegen die Bestimmungen des Aufenthaltsrechtes zu
erkennen und diese zu bearbeiten. Sie leisten eine unverzichtbare Hilfe bei der täglichen
Aufgabenbewältigung der Ausländerbehörde.
Anderen Polizeidienststellen
oder Behörden des Landes stehen die Arbeitsgebiete Integration und Migration jederzeit zur
aufenthaltsrechtlichen Beratung
und fachlichen Unterstützung zur
Verfügung, die auch regelmäßig

in Anspruch genommen wird. In
Sachen Prävention werden die
AGIM durch die zwischenzeitlich
intensivierte Kontaktpflege im
Rahmen der TiK-Projekte (Transfer interkultureller Kompetenz) in
starkem Maße beansprucht.
Schwierigkeiten bestehen teilweise noch in der Öffnung der
Migranten- und Moscheevereine
der Polizei im Allgemeinen gegenüber.
Mocca: AGIM arbeiten bzw.
kooperieren mit Migrantenvereinen.
Können Sie Migrantenvereinen wirklich helfen, wenn diese
in Not geraten oder Ihre Hilfe beanspruchen und wie sieht Ihre

Hilfe/Unterstützung aus?
AGIM: Die AGIM-Dienststellen erfahren oftmals die Unterstützung von
Migrantenorganisationen, sei es
z. B. anlässlich des 1. Mai, an
dem die Vereine und Verbände
daran mitarbeiten, Jugendliche
hinsichtlich in Frage kommender
Straftatbestände aufzuklären und
zu sensibilisieren oder bei konkreten Anlässen und Einzelfällen.
In umgekehrter Richtung können die Vereine auf die Unterstützung der AGIMDienststellen hoffen, soweit dies
dienstlich vertretbar und rechtlich zulässig ist.
Beispielsweise unterstützten
die AGIM-Mitarbeiter der Polizeidirektion 5 in der Vergangenheit
Vereine, wenn diese Probleme innerhalb ihres örtlichen Umfeldes
hatten, wenn die ortsansässigen
Nachbarn misstrauisch oder voreingenommen gegenüber den
Besuchern der Organisationen
waren. So wurden bspw. in
einem Falle gemeinsame Flugblätter entworfen, in denen die
Vereinsarbeit dargestellt und für
Transparenz geworben wurde.
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Diese wurden in den Briefkästen
der Nachbarschaft verteilt und
führten zu einem friedvollen und
vertrauenswürdigen Nebeneinander.
Es ist, um ein Beispiel mit gegenseitigem Nutzen darzustellen,
nicht unüblich,dass Vereine
darum bitten, ihren Mitgliedern z.
B. polizeiliche Arbeit in Deutschland oder die Gewaltenteilung
darzustellen. Das ist von gegenseitigem Nutzen, weil die Teilnehmer an diesen Gesprächen
daraus etwas lernen und die Polizei auf der anderen Seite für sich
und ihre Arbeit wirbt, für Verständnis sorgt, aber auch Ängste
und Vorbehalte abbauen kann.
Die persönliche, anlassunabhängige Begegnung (der „Polizist zum Anfassen“) ist ein
wichtiger Baustein integrativer Arbeit aus polizeilicher
Sicht.
Die AGIM beraten beim
Umgang mit Behörden und
Ämtern und beteiligen sich
aktiv an Projekten, die der
Integration und Kriminalprävention dienen. Bei Problemen, die von den
Vereinsverantwortlichen
oder Vereinsmitglieder an
die AGIM herangetragen
werden, wird versucht, zusammen mit den Beteiligten im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten eine Lösung herbei
zu führen.
Die bereits erwähnten Schwierigkeiten, die teilweise noch in
der Öffnung der Migranten- und
Moscheevereine im Allgemeinen
gegenüber der Polizei bestehen,
werden mittels der verstärkten
vertrauensbildenden und kontaktpflegenden Maßnahmen im
Rahmen des TiK-Projekts Schritt
für Schritt erkennbar abgebaut.
Sobald sich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat,
kann die Polizei mit entsprechenden Präventionsmaßnahmen (z.
B. zur „Häuslichen Gewalt, Verkehrsunfall- und Drogenprävention) die
Integrationsbemühungen der
Migrantenvereine unterstützen.
Mocca:Wenn Sie zurückblicken, können Sie sagen „es war
gut, dass wir AGIM gegründet
haben“?
AGIM:Natürlich war es sinnvoll, die AGIM-Dienststellen zu
gründen. Der seit einigen Jahren

Zum Anlass des 50. Jahrestages der Migration /
deklarierte politische Wille zur interkulturellen Öffnung der Verwaltungsbehörden wurde durch
die AGIM bereits um Jahre vorweggenommen.
Die AGIM wird regelmäßig und
gerne als kompetente Fachdienststelle im Aufenthaltsrecht
und verstärkt auch aufgrund der
ausgeprägten interkulturellen
Kompetenz bei Präventionsmaßnahmen von Migranten- und Moscheevereinen in Anspruch
genommen.
Der mit der Gründung der Arbeitsgebiete Ausländer(AGA)
über die Umwandlung in die Arbeitsgebiete Integration und Migration (AGIM) eingeschlagene
Weg ist also richtig.
Mocca: Was genau bzw. welche Art der Unterstützung wollen
Sie von den Migrantenvereinen?
Und welche Art der Unterstützung können die Migrantenvereine von Ihnen erwarten?
AGIM: Wir wollen als kompetenter Ansprechpartner akzeptiert werden. Wir wollen
Vertrauen aufbauen und erwar-

ten auch uns gegenüber einen
offenen und vertrauensvollen
Umgang. Grundsätzlich soll ein
konfliktfreies Zusammenleben
der Bevölkerung gewährleistet
werden. Hierzu können die Migrantenvereine ihren Beitrag leisten.
Wir unterstützen gerne auch
aktiv Projekte der Migrantenund Moscheevereine, die der Integration und Kriminalprävention
dienen und wir erwarten von den
Verantwortlichen der Vereine eine
Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Maßnahmen durch
Einwirkung auf die Mitglieder.
Die AGIM-Dienststellen sehen
sich als Netzwerkpartner, die bei
den verschiedensten Problemen
geeignete Anlauf- bzw. Beratungsstellen vermitteln können.
Mocca:Welche abschließende
Botschaft möchten Sie durch unsere Zeitschrift an die türkischen
Migranten bzw. türkischstämmigen Migrantenvereine übermitteln?
AGIM:Wir bitten um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bei

82

14/2011

İntegration
der Integration der Mitglieder
und des Vereinsumfeldes, den
Aufbau von Netzwerken im örtlichen Umfeld sowie der Kooperation bei der Kriminalitätsprävention und -bekämpfung.
Wir wünschen uns, dass Sie
nicht müde werden, Ihre Integrationsbemühungen fortzusetzen.
Wir halten es für wichtig, dass
von allen Migranten die Bildungsangebote unserer Gesellschaft vor allem zum Erlernen der
deutschen Sprache - besser genutzt werden.

Hüseyin BOZKURT
e.Mail: info@ibg-bozkurt-gerl.de

Göçmen İşçilerin Almanya’ya Gelişinin 50.Yılı Münasebetiyle / Entegrasyon

Polis teşkilatı, nihayet yıllar sonra anladı ki; sadece bildik polisiye tedbirlerle
uyumu gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Yeni bir birim kuruldu. Bu birim
01.10.2008 de AGIM (Arbeitsgebiete Integration und Migration) adı altında
calışmalarını başlattı. Bu birimde görevli olan polisler sivil kıyafetle dolaşıyorlar.
Yabancıları anlamaya çalışıyorlar. Empati yapıyorlar, onların dünyalarına girmek için gayret sarfediyorlar, tebessüm dağıtıyorlar, güven ortamının oluşması
için çabalıyorlar. İşte MOCCA DERGİSİ bu teşkilatın niçin kurulduğunu araştırdı,
bu konuda yetkililerle görüştü, sorular sordu. „Şimdiye kadar neler elde ettiniz?
Memnun musunuz bu teşkilatı kurmaktan? Keşke bu adımı önceden atsaymışız
dediğiniz oldu mu?“
Muhatabımız polis teşkilatının basın sözcüsü Herr Tönnies. Resim çekmemiz
uygun görülmedi, biz de saygı gösterdik...

„

Göçmen ve cami derneklerinin
uyum ve suçu önleme konusundaki
projelerini destekliyoruz

M

occa: AGİM teşkilatı ne zaman
kuruldu? Amacı
ne idi?
AGİM: Bu çalışma
yabancılara yönelik olan ilk çalışmadır. Bu teşkilat
1970 yılında kurulmuştur. Gaye
“bilinçli olarak yabancıları kontrol”
altında tutmaktır. İlk önce Kreuzberg ve Schöneberg ilçelerinde
kuruldu. 1971 yılında “AGA” (Yabancılara Yönelik Çalışma Grubu)
adıyla Berlin’in bütün ilçelerine yayıldı. Göçmenlerin aile mensuplarını da buraya getirmeleri, yoğun
iltica akımlarının olması bu dairelerin hayata geçirilmesini gerekli
kıldı.
Agim’in o zamanki ve şimdiki
amacı aynıdır, amaç; „kamu güvenliğinin sağlanması ve yabancılarla Almanların olabildiğince sorunsuz bir şekilde, bir arada yaşamalarıdır. Özel yetiştirilmiş polis
memurları tarafından, oturma
hakkı yasasının delinmesini önlemek ve „Yabancılar Kanunu“nuna
karşı işlenilecek suçlar için önlem
almaktır. Polisle yabancılara ait
dernekler arasında bir bağlantı kurarak, „Yabancılar Yasası“nı zedeleyecek olan olayların önüne
geçmektir.“

Bir başka amacı da AGIM
(Uyum ve Göçmenler Çalışma
Grubu) de görevli memurların,
diğer dairelerde çalışan polisleri
Oturma Kanunu ve kültürler arası
diyalog konularında bilgilendirmesi
ve eğitmesidir.
Ancak aradan yıllar geçti. Avrupa Birliği genişledi, oturum yasaları değişti, başka değişiklikler
de oldu ve tabi dünya politikalarını
etkileyen olaylar da oldu. Tüm
bunlar takdir edersiniz ki, AGIM`in
çalışma alanlarının değişmesine ve
başka yönlere kaymasına da
sebeb oldu.
Göçmen dernekleriyle, cami
dernekleriyle ilişki içinde olmak,
daha da önemlisi modern bir polis
iletişim ağı kurarak olayları zamanından önce öğrenmek ve gerekli
tedbirleri almak gerekiyordu. Bu
yöndeki çalışmalar geçmiş birkaç
sene öncesine göre daha önemli
bir faktör oluşturuyordu.
Ve değişen konjoktüre göre
eski ismi AGA (Yabancılar Çalışma
Gurubu) olan daireler 01.10.2008
tarihinden itibaren AGIM (Uyum
ve Göçmenler Çalışma Grubu) olarak değiştirildi. Bu şekildeki bir değişiklikle yabancı kökenli vatandaşlar ve bunların temsilcileri olan
derneklerle, dini cemaatlerle ve
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başka kurumlarla olan ilişkilerin
güven artırıcı önlemlerle geliştirilmesi amaçlandı. Bu değişiklik çerçevesinde AGIM’in çalışmaları
sadece yabancılarla değil, bilakis
Alman vatandaşı olmuşları ve
Alman asıllı göçmenleri de kapsamı içine aldı.
Mocca: AGİM kurulduğu
günden beri amacına uygun
çalışabildi mi? Zorluklarınız
nelerdir?
AGİM: 1970’li yıllarda AGA
(Yabancılar Çalışma Gurubu) nın
en önemli görevi kurallara uymayanları ve suç işleyenleri takip
etmek ve yabancıların burada
kaçak oturmalarını önlemek olmuştur. Bü görevler o zamanlar
başarılı bir şekilde yürütülmüştür.
Göçmen kuruluşlarla ilişkiler aynı
derecede başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bugünkü adıyla AGIM
işinin ehli memurlarıyla, oturma
yasasına karşı işlenen veya işlenilebilecek suçları analiz ve etüt
etmek hususunda daha yeteneklidir. AGİM Yabancılar Dairesi’ne
olağanüstü
çalışmalarıyla çok

„
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önemli katkılarda bulunuyor. AGİM
böylece Berlin Eyaleti’nin kurumlarına her zaman Oturum Yasası
çerçevesinde danışmanlık yapıyor
ve uzman olarak yardımcı oluyor.
Değişik kurumlardan da bu yönde
yardım talepleri geliyor.
AGIM’e, suç işlemeyi önleme
(Prävention) konularında, TiK–
Projesi (Kültürlerarası İletişim Uzmanlığı) kapsamında önemli şekilde işler düşüyor.
Zorlandığımız noktalar genel
olarak göçmen ve cami derneklerinin polise karşı açılamamasıdır.
Mocca: Göçmen dernekleriyle
birlikte çalışıyorsunuz, sizlere yardımcı oluyorlar mı? Veya siz onlara
sıkıntıları olduğu zaman gerçekten
yardımcı olabiliyor musunuz? Ve
yardımlarınız mesela neleri kapsıyor?
AGİM: Mesala dernekler ve ca-

grubu (Arbeitsgebiete Integration
und Migration AGIM) olarak adı
değiştirilen bu kurumun, doğru
yolda olduğunu ve emin adımlarla
bu yolda ilerlediğini görüyoruz.

niyorlar, öbür tarafta polis yaptığı
işleri anlatma olanağı buluyor, taraflar birbirlerini daha iyi anlıyor,
korkular ve önyargılar azalıyor.
Ayrıca işin bir de kişisel yanı
var. Bir olay olmadan sadece kahve içme çerçevesinde oluşturulan
bu samimi ilişki polise bakış açısını
değiştiriyor. Bu durum uyum çalışmalarının vazgeçilmez bir konumudur.
AGIM resmi mevki ve makamlarla olan münasebetlerde derneklere danışmalık yapıyor, uyum ve
suç önleyici çalışmalarla ilgili konularda hazırlanan projelere katılıyor. Dernek yöneticileri veya der-

Mocca: Derneklerden tam olarak ne istiyorsunuz veya onlar sizden tam olarak neler isteyebilirler?
AGİM: Bizim isteğimiz, uzman
muhatap olarak kabul görmektir.
Biz güven inşa etmek istiyoruz ve
karşılığında açık ve güvene dayalı
ilişki istiyoruz. Amacımız esas itibariyla halkların birlikte yaşamasını mümkün kılmaktır. Bu hususta
göçmen dernekler paylarına düşeni yapmalıdırlar.
Biz, aktiv olarak göçmen ve
cami derneklerinin uyum ve suçu
önleme konusundaki önlem alıcı
projelerini destekliyoruz, onlarla
bu konularda iş birliği yapmak istiyoruz. Dernek yöneticilerinden,

Dernek yöneticileri veya dernek üyeleri tarafından AGİM’e iletilen problemler
olursa, AGİM bu problemleri ilgili kişilere götürerek çözüm yolları arıyor.

miler 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde, gençleri ceza görebilecekleri aktiviteleri yapmamaları konusunda bilgilendiriyor, bu konularda duyarlı olmalarını sağlıyorlar.
Bazı dernekler bireysel olaylarda
da AGIM’e zaten yardımcı oluyorlar.
AGİM de yabancı derneklere ve
camilere yardımlarını sunuyor, tabi
bu isteklerin AGIM`in görevleriyle
ilgili konularda olması grekiyor.
Mesela geçmişte komşuları tarafından rahatsız edilen bazı dernekler oldu. AGİM çalışanları o derneklerle birlikte, derneğin yaptığı
çalışmalarla ilgili el ilanları hazırlayarak posta kutularına atılmasını
ve halka dağıtılmasını sağlamıştır.
Bu çalışmalar olumlu sonuçlar vermiş ve komşularla dernek arasında huzur ve güven sağlanmıştır.
AGİM kendisinden yardım istendiği zaman, bilgilendirme istendiği zaman derhal yardıma
koşan bir kurumdur. Almanya’da
polisin çalışmaları hakkında ve
kuvvetler ayrılığı hususunda dernekler kendi üyelerine bilgilendirme yapmamızı istedikleri zaman biz bu işi severek yapıyoruz.
Bu gibi çalışmalardan her iki
tarafta yararlanıyor, çünkü bir tarafta katılımcılar bir şeyler öğre-

nek üyeleri tarafından AGİM`e iletilen problemler olursa, AGİM bu
problemleri ilgili kişilere götürerek
çözüm yolları arıyor. Bu konuda
çaba sarfediyor.
Yukarıda belirtiğimiz zorluklar,
yani göçmen ve cami derneklerinin genel anlamda polise karşı kapalı tutumu, TiK- Projesi kapsamında yapılan güven artırıcı ilişkilerle güçlenmiş ve sonucu elle
tutulur gözle görülür şekilde alınmaya başlanmıştır.
Mocca: Geldiğiniz noktadan
geriye baktığınızda iyi ki bu AGİM’i
kurmuşuz diyebiliyor musunuz?
AGİM: Tabi ki diyebiliyoruz.
Birkaç senedir yönetim makanizması tarafından beyan edilen “kültürler arası açılım” isteği, AGİM
tarafından yıllar öncesinde gerçekleştirilmiş oldu.
AGİM oturum yasası ve kültürlerarasi ilişkiler konusunda edindiği uzmanlıkla, göçmen ve cami
derneklerine yönelik güven artırıcı
önlem konularında yaptığı çalışmalarla aranan bir kurum konumuna gelmiştir.
Kurulduğu zaman ismi, “Yabancılar Çalışma Grupları” (Arbeitsgebiete Ausländer AGA) olan ve
sonradan Uyum ve Göç Calışma
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üyelerini bu hususlarda bilgilendirmelerini ve etkilemelerini bekliyoruz. AGİM çeşitli problerin çözümünde güvenebileceğiniz bir kurumdur. Çalışanlarımız, her konuda danışmanlık yapmaya hazırdır. Dernekler bizi, yardım alabilecekleri bir iletişim ağı olarak görebilirler.
Mocca: Son olarak dergimiz
aracılığıyla bilhassa Türk halkına,
Türk derneklerine neler sözleyeceksiniz?
AGİM: Üyelerin ve dernek çevresindekilerin uyumu konusunda
karşılıklı güvene dayalı iş birliği
yapabiliriz. Mahalli iletişim ağları
kurabiliriz. Suç içlemeye karşı caydırıcı önlemlerin alınmasında ve
suça karşı mücadelede ortak çalışma yapabiliriz.
Biz derneklerden, camilerden
yorulmadan, usanmadan, sıkılmadan yaptıkları uyum husundaki çalışmaların devamını istiyoruz. Ve
bilhassa Almanca öğrenimi hususunda sunulan tekliflerin daha iyi
değerlendirilmesini istiyoruz.
Bu imkanlardan göçmenlerin yararlanılmasının önemini vurgulamak istiyoruz.

Hüseyin BOZKURT
e.Mail: info@ibg-bozkurt-gerl.de
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ÇOCUKLAR NEDEN YALAN SÖYLERLER ?
-10 yaşındaki Murat, sıkça haftalığını kaybettiğini söyleyip babasından para istiyordu-

„

— Ali annesine ders notlarının
hep iyi olduğunu söylüyordu.
Ayten Hanım bir gün Ali’nin
çantasında sınav sonuçlarını
görünce, aslında gerçeğin hiç
de Ali’nin anlattığı gibi olmadığını gördü.
—10 yaşındaki Murat, sıkça
haftalığını kaybettiğini söyleyip babasından para istiyordu.
Annesi evde temizlik yaparken
yatağının altında çerezlerden
çıkma fazlaca oyuncak buldu.
Hatta daha yenmemiş bir kaç
çerez paketi de vardı.
—Mine, annesinin „Bilgisayarın neden bozuldu?“sorusuna
karşılık „Ne oldu, anlayamadım. Bilgisayar birden bire
tuhaf sesler çıkarmaya başladı.“dedi. Hâlbuki Mine bilgisayarını oldukça fazla kurcaladığını biliyordu.

S

„

izin çocuğunuz da
böyle veya buna benzer davranışlar gösteriyorsa paniğe kapılmayın, çünkü bu olayları yaşayan sadece
siz değilsiniz. Bütün çocuklar yalan söyler. Ama yalancı doğmazlar.
Sadece, yalan söylemeyi öğrendikleri bir gelişim süreci yaşarlar.
Bütün peygamberler halkı doğruluğa çağırmışlardır. Doğruluk,
insanın tabiat ve fıtratına uygun
bir sıfattır. “Sözünde durmak,
yalan söylememek, başkasının
hakkına saygı göstermek” gibi
semavî değerler bütün kutsal kitapların öngörüleridir.
Uzmanlar,
yalanın
kişinin
özerkliğini sağlama ve kendisini
ailesinden farklı bir birey olarak
kabul ettirme sürecinde geliştiğini
vurgularlar. Çocuklar, anne - babalarını kandırarak onların her
şeye gücü yeten, her şeyi bilen insanlar olmadıklarını anlarlar. Bir
çocuğun ilk araştırıcı yalanı söylemesi kaçınılmazdır. Bu yalanlara
hazırlıklı olmanız gerekir. Bu, gerçeği sınama yolunda atılmış bir
adım ve yaşam deneyimidir.
Uzmanlar yedi yaş öncesinde
çocuğun yalan söylemediğini ileri
sürerler. Bu yaş dönemindeki çocukların yalanları kendilerine hoş

gelen hayallerden kurulmuş bir
oyundur. Kendilerine haz sağlamak için böyle bir oyunu oynayıp
dururlar sürekli. Kendi düşlerine
gerçekmiş gibi bakan anlatma meraklısı çocuklara „yalancı“ damgasının vurulması oldukça yanlıştır.
Çocuk Yalan Söylemeyi
Nasıl Öğrenir?
Yetişkinleri taklit, çocuğu yalana iten en büyük etkendir. Yetişkinler çocuklara yalan söylerler.
Bunun da ötesinde yetişkinler,
bazen çocuğun yalan söylemesini
isterler. Örneğin, -’Amcan sorarsa
dün evdeydik diyeceksin,’ ya da, ’Bunu yaptığımı babana söylemeyeceksin,’ gibi tembihlerle çocuğu
yalana iterler. Yalan söylemenin
empoze edilişi açık bir şekilde olmayabilir, örnek olma da bir tür
telkindir. Örneğin, istemediği bir
yere gitmemek için başının ağrıdığını söyleyen anne, sofrada çocuğuna ellerini yıkayıp yıkamadığını
sorduğunda, çocuk yemeğe başlamak için olumlu yanıt verecektir.
Bundan sora her durumda isteğine
uygun yanıt arayacak ve bundan
suçluluk duymayacaktır.
Sinemaya giden anne-baba”
Diş hekimine gidiyorum” derse,
kapı çaldığında çocuğuna” Annem
evde yok.” dedirtirse o çocuk yalanı normal olarak görür.
Çocuk takdir edilmek, ilgi ve
şefkat beklentisi için yalan söyleyebilir. Cezadan kurtulmak veya
suçu saklamak için, eleştiriden
kaçmak için, olduğu gibi değil, büyüklerin istediği gibi görünmek
için yalan söyleyebilir. Bazı çocuklarda çocuksu düşmanlık, kıskançlık duygusu da yalan söyletebilir.
Yalana yol açan bir başka olay,
suçu çocuğa baskıyla kabul ettirmektir. Gilbert Robin’in örneği
söyle: Anne şeker kutusunu bulamaz ve kızını kutuyu almakla suçlayarak:
-’Sen aldın, biliyorum, itiraf
edersen cezalandırmayacağım!’
der. Sonunda çocuk, suçu kabul
etmek zorunda kalır.
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Yalan Söylemenin
Nedenleri:
Aileye bağlılık, dayanışma
verilmiş söze saygı gibi durumlar
yalan söylemeye neden olabilir.
Örneğin, 10 yaşındaki bir kız çocuğu, karnelerin alındığı gün,
anne ve babasına karnelerin verilmediğini söyler. Oysa karnesi kötü
olduğu için anne babasının ona
kızmayacağını ve onu kınamayacağını çok iyi bilir. Ama yalnızca
annesini üzmeme kaygısı içindedir.
Çünkü iyi bir karne getireceğini
söz vermiştir.
Çocuk
çekingenlikle
de
yalan söyleyebilir
Bu tip yalanın oluşumunda heyecana kapılma önemli rol oynar.
Bir gün anne babasının konukları
önünde şiir okuması isteğine
“Unuttum” karşılığını verir. Şiiri
çok iyi hatırlamasına karşın, topluluk karşısında okumaya cesareti
yoktur. Çekingenlik çoğu kez çocuğun hatasını itiraf etmesini engeller ve ceza kaygısından daha
güçlüdür.
Bazen de çocuk kendisine
fazla karışılması nedeniyle
yalan söyler
Bu durumda hata yetişkindedir.
Eğitici, çocuğun dünyasına ait her
şeyi öğrenmek ister. Bu davranış
çocuğu zayıflığıyla alay edilmiş izlenimini verir. Kendince karşılık
vermek için yalandan yararlanır.
Örneğin, ikide bir kardeşini sevip
sevmediği sorulan çocuk, aslında
kardeşini sevdiği halde: “Sevmiyorum” yanıtını verebilir.
Bunun yanı sıra, iyi gelişmemiş ahlak bilinci ve gurup
içinde statü kaybetme endişesi
bazen çocuğu içinde bulunduğu
bazı durumları utanç verici gibi
gösterebilir. Örneğin, ailenin fakirliği. Çocuk bu durumda ailesini
geçim sıkıntısı yokmuş gibi tanıtır.
R.Allendy’e göre, yalana
neden olan dört etken, aşağılık duygusu, suçluluk duygusu,
saldırganlık ve kıskançlıktır.
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Yine yalancılık, hırsızlık,
okuldan kaçma gibi davranış bozukluklarıyla yakından ilgilidir. Bu
tür çocuklar ceza tehlikesinden
korunabilmek için çekinmeden yalana başvurur, olanı doğru gibi
değil de, büyüklerin istedikleri gibi
göstermekten çekinmezler.
Ne Yapmalı?
1-Çocuğun yalan söylemesiyle etkili bir mücadele için
öncelikle yalanın ne tür olduğu
bilinmelidir.
2-İncelediğimiz yalan tipleri arasında ki farklar iyice
görülmeli ve yalandan çok, buna neden olan psikolojik faktörler ele alınmalıdır. Küçük
çocuğun yalanları ahlaki bir
hata
gibi
görülmemelidir.
Böyle bir davranış karşısında
değer yargılarını anlatmak ya
da kızgınlıkla cezalandırmak
yanlış olur.
3-Önceden çocuğa doğru
söylemenin övülmeye değer
bir davranış olduğu anlatılmalıdır.
Yetişkinler çocuğa iyi birer
örnek olmalı ve davranışlarında, çocuklarında görmek istemedikleri
hatalara
yer
vermemelidirler.
4-Aşırı duygusal çocuğun
kaygı ve çekingenlik yüzünden
yalan söylemesi nedeniyle ona
güven verilmeli, öfke ve kınama tepkilerinden kaçınılmalıdır. Oluşmuş bir yalan karşı-

sında mücadele, kötünün iyisini yapmaktan başka bir şey
değildir.
5-Aşırı kızgınlık, çocuğun
yalanını engellemek açısından
olumsuz bir davranıştır. Bu
yolla yaratılan suçluluk duygusu, çocuğu yalandan uzaklaştıracak yerde, yalana daha
çok yaklaştırır. Genelde yalan
bir hata gibi görülür ve suçluluk duygusu itirafla son bulur.
Çocuğun itiraf etmesine yardımcı olmalıdır. Ancak çocuk
kendisi ve çevresiyle barıştırılmazsa, itirafın değeri yoktur.
6-Davranışınızın,
konuşmaktan daha etkili olacağını
unutmayın. Toplumdaki herkes, başta anne, baba ve öğretmenler yalan söylemekten
kaçınmalıdırlar. Çocuğun çevresindeki kişiler ne kadar dürüst olursa çocuk da o kadar
dürüst olacaktır.
7-Çocukların yaptıkları hatalara karşı anlayışlı olmaya
çalışın. Hatalarının karşılığını
hemen cezalandırma yoluna
gitmeyin. Onu dinleyin ve açıklama yapmasına imkân tanıyın.
8-Çocuklarınızın arkadaşlarını tanımaya çalışın. Bazen arkadaş, anne ve babadan daha
etkilidir. Çocuğunuzun arkadaşlarını evinize davet ederek,
yanlış davranışlar edinmesinin
önüne geçin.
9-Çocuklarınızdan asla ya-

pamayacakları beklentilerden
uzak olun. Onların yetenekleri
doğrultusunda isteklerde bulunun. Bunun için de çocuğunuzu tanımaya çalışın.
10-Çocuğunuzun
bedenî,
zihnî gücü, sosyal ve duygusal
özelliklerini gerçekçi bir gözle
tanımaya çalışın. Okul ödevlerini yapıp yapmadığını, arkadaşları ile ilişkilerini, televizyonda hangi programları izlediğini, boş zamanlarında neler
yaptığını, nerelere gittiğini öğrenin.
Kısaca, yalancılık olayı çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalıdır. Önce çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenlerin bulunması gerekir. Sonra da aile çevresiyle
işbirliği yapılır, çocuğa doğruluğun yararları, getireceği haz
ve avantajlar elle tutulur biçimde öğretilmelidir.

Nutrettin KAVAK
nurettinkavak@freenet.de
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