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D

ürüst, mert, gözünü budaktan sakınmayan insanları tanımlarken, “Adam gibi
adam” diye başlarız söze. Dürüstlük,
mertlik, gözünü budaktan sakınmamak
“Adam olmanın” önşartlarıdır. Bu sıfatları sayarken, kendimizin adam olduğunu, kendimiz dışındaki insanların adam olmadığını
ima etmektir asıl maksadımız. Bu durumda ne kadar
olumsuz sıfatlar varsa başkalarınındır, olumlu sıfatlar
ise bize aittir. Bizde hata yoktur. Olamaz da zaten.
Hatalı olanlar hep başkalarıdır. Para ve makam sahibi
olanlardır bu adamlar(!) Onlar adamlıkta ilk sırada
görürler kendilerini.
İkinci sıradaki adamlık, sadece okumakla adam
olunacağını sananların adamlığıdır; dünyanın bütün
kitaplarını yalayıp yutsalar, en iyi üniversitelerinde
okusalar yine de adam olamazlar bunlar. Çünkü bunlar, üniversiteyi bitirmişlerdir ama, adam olmanın önşartı olan sıfatlara sahip olamamışlardır.
Üçüncü sıradaki adamlık, daha doğduğundan itibaren yanlış eğitilen çocukların adamlığıdır. Ailenin
sonraki çırpınışları genellikle boşunadır, belli yaştan
sonra ne yapılsa edilse, ne kadar da çırpınılsa, dövünülse boştur. Çünkü çocuklar, bazı şeyleri algılayamaz duruma gelirler. Algılasalar bile işlerine
gelmeyebilir bazı davranışlar onların. Adam sendecilik anlayışı hakim olmuştur benliklerinde; “Amaaan
boş ver! Bu saatten sonra adam olup da ne olacağım,
olmuşum olacağım kadar bu bana yeter!” demeye
başlarlar.
Oysa adam olmayan bu kişi bile, karşısındakinden, “adam gibi” muamele görmek ister. Unuttuğu
birşey vardır, kendisi “adam” değildir. Bu sözde
adamları bırakalım ve şimdi asıl konuya gelelim.
Asıl adamlık yolunda atılması gereken iki önemli
adım var: Birinci adım ailelerin atacağı adımdır. Aile
terbiyesi olarak tanımlanır. Aile fertlerinin söylemlerinden çok davranışları etkili olur bu terbiyede. Aile
terbiyesi sonucunda olumlu kazanımları hazmeden
çocuklar, adamlık yolunda sağlam adımlar atarlar.
“Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmazsan, ya da başkasından duymak istemediğini sen
de başkasına söylemezsen, işte o zaman adamlık
yolunda ikinci adımı atmış olursun. Böylece istediğin
davranış ve sözlerin muhatabı olmaya hak kazanırsın. Hak kazanmak adam olmakla yakından ilgili bir
durum olduğu için, önce adam olmak hakkı elde edilir. Sonra da ben adamım deme hakkı doğar. Adam
gibi adam olmak deyimi de işte bu adamlığın ispatıdır. Ayni yamanda omurgalı adam da denilir bu
adama.
Omurga: Yeryüzünde, bazı canlılarda bulunan bir
mekanizmadır omurga. Allah, ayetlerinde, kainatın
en şerefli mahluku olarak nitelendirdiği insanı tasarlarken, omurgayı esas alır. Dik dursun, eğilmesin,
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bükülmesin, kırılmasın diye o harika yaratığı, bir
omurga üzerinde biçimlendirdi.
Adam olmak için; sadece iki ayak, iki göz, iki
kulak, burun ve ağız yetmez. Adam olmanın birinci
şartı, insan olmaktır. Yani; insanlık değerlerini özünde
toplamaktır. Adam gibi adam olmanın ilk şartı omurgalı bir varlık olmanın şuuru ile hareket etmektir.
Yalan dünyanın sahte görüntüsüne itibar etmemek;
hakkın, hakikatin peşinden gitmektir. Hak bellenen
yolda gerekirse yalnız yürümektir. Meşhur olmak,
ünlü olmak, anlı-şanlı olmak ile gerçekten büyük
olmak arasındaki kalın çizgiyi iyice idrak etmektir.
Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır. Korkaklığa, namertliğe, kalleşliğe prim vermemektir.
Adam gibi adam; giyinişi ile, cebindeki parası
ile, boyu-posu ile, güzel konuşması ile tanınan biri
değildir. O, Diyojen’in gündüz vakti mum ile aradığı
kişidir. O nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilmez. Düşman bellediği düşmanları onun sırtını yere
getirememişlerdir, dost gibi gözükenlerdir onu arkadan vuranlar.
O gücünü; oturduğu koltuklardan, bulunduğu
mevkilerden, sahip olduğu mali servetinden almaz,
ancak o, o oturduğu koltuğa güç ve şeref katar.
Adam gibi adamların karakterinde; bukalemunluk,
ikiyüzlülük, kahpelik ve kalleşlik yoktur.
Adam gibi adamlar, çevresindekilerin alkış ve yuhalamalarına önem vermezler, bilirler ki, en küçük bir
başarısızlıkta, alkış sesleri bir anda yuhalamalara dönüşebilir, o adamların, en nefret ettikleri kişiler, şahsi
çıkarları için vicdanlarını köle yapmış olan insanımsı
yaratıklardır: Çünkü, insanımsı yaratıklar, onları gördükleri her yerde havlayıp saldırıya geçerler, adam
gibi adamların kulakları, kin ve intikam çığlıklarına
kapalıdır, onlar için en sadık yoldaş ölümdür bundan
dolayı seviyesizliklere sadece gülüp geçerler. Onların
yolu oldukça sarp ve çetindir.
El hasıl, adam olmak, hele hele adam gibi
adam olmak; omurga sahibi olamayan, dik duramayan, kula kul olmayı kendisine ilke edinen, başkalarından emir alan ve onların borusunu öttüren, gelene
ağam, gidene paşam demeyi marifet sayan, iktidar
sahiplerinin, para sahiplerinin etrafında oluşan düzenbaz, yağcı, dalkavuk, yardakçı, yalaka tabakası
ile el ele verip, günlük ihtiyaçlara göre rotasını tayin
eden sürüngenlerin ağızlarına alacakları, ayağa düşürecekleri basit bir vasıf değildir.
Kur’an adam olamayanların sıfatlarını şöyle
belirtir:
“İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın,
yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler, yumuşaklık göstersinler. Şunların hiçbirine eğilme, uyma:
Çok yemin eden, bayağı-alçak, alaycı, gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran, hayrı engelleyen, sınır tanımaz-saldırgan, günaha batmış, kaba, obur, bütün
bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı.
Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Ayetlerimiz
ona okunduğunda şöyle der: “Daha öncekilerin masalları” yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız, burnunu sürteceğiz.“ (Kalem 9-16)
“Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha
güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin...”
(Nisa Suresi, 86)

Ne mutlu, sırf yaratana karşı sorumluluğunu yerine getirmek için ‘adam gibi adam’ olmayı ilke edinenlere, selam olsun onlara!

Editoryal

WİE EİN
EHRENMANN

Um ein Ehrenmann zu sein: Der Ehrenmann ist nicht bekannt durch seine Aufmachung,
sein
Geld,
oder
seine
Redsamkeit. Er ist derjenige, den Diogenes
bei Tageslicht mit einer Kerze sucht. Für
einen „Punkt“ von Eigennutz krümmt er
sich nicht wie ein „Komma“. Seine Feinde
vermögen ihm nichts anzutun, es sind
Rüştü KAM
seine Freunde, die ihn verraten. Er schöpft
info@mocca-hikmet.eu
seine Kraft nicht aus den Ämtern, die er
bekleidet oder aus seinem Ruhm. Er selbst
ftmals beginnen wir mit den Worten „wie verleiht seinem Amt Würde. Voller Aufrichtigkeit ist
ein Ehrenmann“ Damit verweisen wir er fern von Verrat, Heuchelei oder Doppelmoral.
meist darauf, dass wir der Ehrenmann Auch sind es nicht der Jubel oder die Kritik, die ihn
sind, während andere ausgeschlossen leiten. Er weiß um dessen Leichtsinn. Er verachtet
werden. Sämtliche negative Eigenschaf- augenscheinliche Menschen, die ihre Seelen zu Sklaten gebühren den anderen, da die ehr- ven ihrer Gier und ihres Profits gemacht haben. Auch
würdigen und tugendhaften ja unsere sind. Auch ist sein Handeln befreit von Rache oder Wut, sein
Bildung allein reicht nicht aus, um ein Ehrenmann zu treuester Weggefährte ist der Tod allein. Deshalb
werden. Sie können noch so viele akademische Titel ignoriert und lacht der Ehrenmann bloß über verbesitzen und noch so belesen sein, ein Ehrenmann kaufte Seelen.
sind Sie dadurch noch lange nicht. Diese Tugend ruht
eher auf der Erziehung, die möglichst in einem früDeshalb ist es nicht jedermanns Sache, sich
hen Stadium beginnt. Nicht ohne Grund wiederholen einen Ehrenmann zu schimpfen. Schon gar nicht die
wir folgendes Sprichwort unserer Ahnen“ Der Baum ohne Rückgrat, die sich verneigen vor Menschen zu
neigt sich solange er jung ist“ So ist es wichtig, Nor- ihrem Eigennutz. Die sich zum Sklaven machen für
men und Werte möglichst früh an unsere Kinder wei- andere, um von seinen Resten zu zehren. Die es sich
terzugeben. Ab einem bestimmten Alter bleiben zum Ziel machen, möglichst nahe den Mächtigen zu
diese Bemühungen nämlich fruchtlos. Die Persön- sein um sich ehrlos zu beugen. Die wie Bakterien
lichkeitsbildung ist dann bereits fortgeschritten und zehren von anderer Menschen Verdienste. Die kriedie Verinnerlichung neuer Weisheiten fällt jungen chen für ihren täglichen Vorteil. Diese verdienen es
Menschen schwer.
mitnichten gar das Wort „Ehrenmann“ zu sprechen.
Ein Ehrenmann sein, ein Mensch sein, dem Gegenüber so begegnen, wie man es für sich auch erDer edle Koran benennt diese Menschen folwartet, das ist das Wesentliche. Tue niemandem an, gendermaßen:
was dir nicht selbst angetan werden soll, sage nie„9.Sie wünschen, daß du dich (ihnen gegenüber)
mandem etwas, was du nicht selbst hören willst, entgegenkommend verhältst, dann würden (auch)
dann verdienst du es, wie ein Ehrenmann behandelt sie sich (dir gegenüber) entgegenkommend verhalzu werden. So müssen wir uns den Titel des Ehren- ten.
mannes erst mal verdienen. Erst dann dürfen wir von
10.Und füge dich nicht irgendeinem verächtlichen
uns behaupten „wie ein Ehrenmann“ zu sein.
Schwüremacher 11.Verleumder, einem, der umhergeht, um üble Nachrede zu verbreiten 12.einem BeRückgrat: Das Rückgrat, Ein Mechanismus für hinderer des Guten, Übertreter, Sünder 13.groben
die Lebewesen. Als der Schöpfer den Menschen als Benehmens, einem Bastard.
„erhabensten“ aller Geschöpfe erschaffen hat, hat er
14.Nur weil er Reichtümer und Kinder besitzt
das Rückgrat als Strukturmerkmal gewählt. Für
15.sagt er, wenn ihm Unsere Verse verlesen werStandhaftigkeit, Aufrichtigkeit und Stabilität hat er den: “(Dies sind) Fabeln der Alten!”
dieses ehrwürdige Wesen als Orientierung das Rück16.Wir wollen ihn auf der Nase brandmarken.“
grat gewählt.
Sure Kalem (Der Stift) Verse 9-16
Wie glücklich diejenigen, die sich bloß dem
Um ein „Mann“ zu sein, reichen lediglich zwei Schöpfer verantwortlich fühlen und als Ehrenmänner
Füße, zwei Hände zwei Augen, zwei Ohren, Nase und leben.
Mund nicht aus, die erste Bedingung, um ein Mann
„Und wenn ihr mit einem Gruß gegrüßt werdet,
zu sein, ist es, ein Mensch zu sein. Das bedeutet tu- so grüßt mit einem schöneren wieder oder erwidert
gendhafte, menschliche Werte in sich zu vereinen. ihn. Wahrlich, Allah legt Rechenschaft über alle Dinge
Um ein Ehrenmann zu sein darf der Mensch im Be- ab.“
wusstsein um sein Rückgrat nicht von seiner StandSure An-Nisa (Die Frauen) Vers 87
haftigkeit weichen. Während er weder den
Verlockungen der Vergänglichkeit verfallen darf,
muss er geleitet sein von Recht, Gerechtigkeit Edelmut. Selbst auf die Gefahr hin, allein zu wandern,
Übersetzung:
was oftmals das Tribut für Ehrenhaftigkeit ist. So zu
Önder COŞTAN
sein wie man sich zeigt oder sich so zu zeigen wie
man ist bedeutet Ehrenhaftigkeit. Die Stirn bieten
der Heuchelei, dem Opportunismus und der Feigheit
bedeutet Ehrenhaftigkeit.

O
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Eğiim

“

Almanya’da 4.000.000 müslüman yaşıyor. Elbette onların
din adamlarına, din-dersi öğretmenlerine ihtiyaçları var. Bu
ihtiyacı karşılamak için geç de
olsa kolları sıvadı Almanya.
Başta Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde olmak üzere
Münster Üniversitesi’nde, Tübingen Üniversitesi’nde, Erlangen-Nürn- berg’te Friedrich
Alexander Üniversitesi bünyesinde ve Osnabrück Üniversitesi’nde İslâm İlahiyat
Fakülteleri açıldı. Sayın Bülent
Uçar Münster İlahiyat Fakültesi dekanıdır. Prof. Dr. Bülent
Uçar ile
ilahiyat fakültelerinin
amacı konusunda konuştuk...

“
Prof. Dr. Bülent UÇAR
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Eğiim

Osnabrück Üniversitesi’nde
İslâm İlahiyat Fakültesi

M

occa: Sayın Uçar, Almanya’da İslâm
din dersi ihtiyacının boyutu nedir?
Uçar: Almanya’da Müslüman öğrencilerin dini eğitimleri konusu aslında
yeni bir konu değildir. Bununla birlikte
Müslüman öğrencilerin sürekli artan
sayısı bu konuya dönük çalışmaları gittikçe daha
elzem hale getirmiştir. Almanya’da şu anda yaklaşık
4 milyon Müslüman yaşamaktadır ve bunun 2,7 milyonunu Türk kökenli vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu
demektir ki, Almanya’daki okullarda en azından
900.000 Müslüman öğrenci bulunmaktadır. Halbuki
bunların sadece % 3’ü devlet okullarında İslâm din
dersi eğitimi almaktadır. Müslüman öğrencilerin en
yoğun bulunduğu eyalet ise yaklaşık 300.000 öğrenci
ile Kuzey Ren Westfalya eyaletidir.
Müslüman öğrenciler için İslâm din dersi konusu

Uçar: Meselenin başından itibaren tartışılmaz
olan husus, başka hiçbir nedenle olmasa bile sırf eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, Müslüman öğrencilerin
de okullarda İslâm din dersi almaya hakları bulunduğu idi. Nitekim Alman Anayasası 7. maddesinin 3.
paragrafı, bu hakkı, garanti altına almaktadır. Bu nedenle uzun zamandır bu konu „okullarda İslâm din
dersi olmalı mı olmamalı mı“ şeklinde değil „İslam
din dersi hangi şekilde düzenlenmeli?“ şeklinde gündeme gelmektedir. Bununla birlikte hal-i hazırda
bütün hukuki sorunlar açıklığa kavuşturulmuş değildir. En çok tartışılan konuların başında İslâm din dersinin şekli ve içeriği meselesi gelmektedir. Hayati
öneme sahip bu meselede gerçi dinî bakımdan tarafsız olan Alman devleti yalnızca tespitte bulunmakta,
meselenin çözümü dini cemaatlerden beklenmektedir.

Mezunlarımız, enstitümüzden aldıkları diplomalar ile Almanya’nın tüm eyaletlerinde
yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda İslâm din dersi vermeye hak kazanmışlardır.
aile birleşimi yoluyla Almanya’ya gelen Müslüman sayısının artmasına bağlı olarak, 1970’lerden itibaren
daha fazla önem arz eder olmuştur. Bu ihtiyacı giderebilmek amacıyla bazı eyaletlerde bu öğrencilere

Mocca: Bu projenin alt yapısı mahiyetinde olan,
Alman üniversitelerinin bünyesinde İslâm din dersi
öğretimi ve imam yetiştirme programları üzerine yapılmakta olan çalışmalar nelerdir?

dönük olarak kısa süreli öğretmenler görevlendirilmiştir. Çünkü bu tarihlerde Almanya’daki Müslüman
nüfus „misafir işçi“ (Gastarbeiter) statüsünde görülüyordu.

Uçar: İslâm din dersi öğretmenlerinin ve imamların Alman üniversitelerinin bünyesinde yetiştirilmeleri gerektiğine dair neredeyse bir ittifak söz
konusudur. Bu yolda önemli bir adım 2001 yılında
Münster Üniversitesi’nde Dini Araştırmalar Merkezi’nin (Centrum für Religiöse Studien) kurulmasıyla
atılmıştır. İslâm dini öğretiminin ikinci kürsüsü Erlan-

Mocca: Peki okullardaki İslâm din dersinin hukuki
zemini nedir?
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Eğiim
Uçar: Merkezimiz kurulduğundan beri İslâm Teolojisi üzerine bir enstitü kurulmasının ideal şartlarını
oluşturmayı hedeflemiştir. Araştırma alanımız ise İbrahimî dinlerin kendi aralarındaki ilişkiler ve aynı zamanda teoloji ile pedagoji arasındaki münasebetlerdir. Bunlarla bağlantılı olarak gündeme gelen
başka bir konu da tabii ki göç ve göçmenler meselesidir. Merkezimiz bünyesinde bulunan akademik
kürsü de gelecekteki İslâm dini öğretmenlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mocca: Bu noktada belki merkezin tarihini kısaca
aktarmanız faydalı olabilir.
Uçar: 2007 eğtim-öğretim yılı birinci/kış döneminden itibaren üniversitemizde İslâm din dersi kürsüsü kurulmuş ve bu kürsü 2008 yılında kurulan
Kültürlerarası İslâm Çalışmaları Merkezi’ne bağlanmıştır. Böylelikle Almanya’da ilk defa İslâm dini pedagojisi ağırlıklı bir kürsü kurulmuş oldu.
Aslında merkezin çalışmalarının ön hazırlıkları
2002 yılında Prof. Peter Graf tarafından bir BLK projesi (Bund-Länder Kommission) kapsamında yürütülen çalışmalarla başlamıştır. 2009 yılında ise Prof.
Rauf Ceylan merkezimizde dini bilimler ve din sosyolojisi profesörü olarak göreve başlamıştır.

gen-Nürnberg’te Friedrich Alexander Üniversitesi
bünyesinde kurulmuştur. 2003 yılından beri de
Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından finanse edilen ve başlangıçta Protestan Teolojisi bünyesinde bulunan, İslâm
dini üzerine bir vakıf kürsüsü yer almaktadır. Ayrıca
Tübingen Üniversitesi’nde de bir İslâm Teolojisi Merkezi kurulmuştur. Osnabrück Üniversitesi’ndeki Kültürlerarası İslâm Araştırmaları Merkezi‘nde (ZIIS)
ise, 2007 yılından bu yana İslâm din dersi öğretmen-

lerinin eğitimi üzerine bir kürsü bulunmaktadır ki, bu
merkez 30 Ekim 2012 tarihindeki resmî açılışla birlikte İslâm İlâhiyatı Enstitüsü’ne dönüşmüştür.
Mocca: Bu çerçevede Osnabrück Üniversitesi’ndeki İslâm İlahiyatı Enstitüsü’nün hedeflerini anlatabilir misiniz?
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Mocca: Enstitünüzde eğitimin yapılandırılması
nasıldır?
Uçar: Enstitümüzde linsans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde İslâm din dersi bölümünü hem anadal hem de
yandal olarak seçmek mümkündür. Yüksek lisans
eğitimi dört dönem sürmektedir ve öğrencilere şu uzmanlık alanlarından birini seçme şansı sunmaktadır:
a) İslâm teolojisi, din pedagojisi ve didaktiği,
b) İslâm din dersi öğretmenleri için Arapça,
c) Dinler arası ve kültürler arası çalışmalar.
Mocca: Biraz da enstitünüzün gelecek perspektifi
hakkında bizi aydınlatabilir misiniz?
Uçar: 1 Ekim 2012 itibariyle
enstitümüzde fıkıh ve tefsir
alanlarında iki yeni profesörümüz göreve başlamışlardır.
2011 yılının Eylül ayın- da Federal Almanya Cumhuriyeti ve
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının merkezimizi ziyaretleri sırasında eğitim bakanı
bayan Wanka Osnabrück Üniversitesi’ndeki bu enstitüye
yedi profesörlük verileceği ve
böylece bu kurumun benzerleri
arasında Almanya’nın en büyüğü olacağı müjdesini
vermiştir. Ayrıca her iki sayın cumhurbaşkanının merkezimizle ilgili olarak yaptıkları açıklamalar da bizim
için büyük bir onur kaynağı olmuştur. Bu ziyaret sırasında üniversitemizin rektörü Sayın Prof. Claus Rollinger merkezimizin başarısını „Biz İslâm dini
pedagogları ve teologlarının yetiştirilmesi ve bilimsel

Eğiim
bir temelde imamlık eğitimi verilmesine
dönük çabalarımızın daha şimdiden
meyvesini verdiğini görmekteyiz“ sözleriyle teyid etmiştir.

YAVUZ
Homedesign& Bauelemente
*Beratung
*Planung

Mocca: Uluslararası düzeyde hangi
üniversitelerle işbirliği içindesiniz?
Uçar: Öncelikle belirtmek isterim ki
merkezimiz Erasmus programında yer
almaktadır. Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi,
Avusturya’dan Viyana Üniversitesi,
Bosna-Hersek’ten Sarayevo Üniversitesi
ve Zenica Üniversitesi bu işbirliği kapsamında partnerlerimizdir. Mısır’dan elEzher Üniversitesi ile geçtiğimiz ay
işbirliği anlaşması yaptık. Ayrıca Hollanda’dan Leiden ve Rotterdam Üniversiteleri ve Fas’tan Oujda Üniversitesi ile
işbirliği yapmayı planlamaktayız.

*Verkauf
*Montage

*Massivholztreppen
*Fenster, Türen
*Zaunanlagen
*Garagentore

Mocca: Son olarak da mezunlarınızla
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Uçar: Bölümümüzü anadal olarak
seçen ilk mezunlarımızı 1 Temmuz 2011
tarihinde verdik. Mezunlarımız enstitümüzden aldıkları diplomalar ile Almanya’nın tüm eyaletlerinde yer alan
ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda
İslâm din dersi vermeye hak kazanmışlardır. İlk mezunlarımız sekiz bayan ve
iki bay öğrenciden müteşekkildir.
Mocca: Sayın Uçar, verdiğiniz bilgiler
için çok teşekkür ederim.
Uçar: Ben de gösterdiğiniz ilgiye çok
teşekkür ederim.

Ropörtaj:
Yunus İNCİ

Askanierring 155- 156
13585 Berlin- Spandau
Tel.: 030 / 37 58 17 11-12
Fax: 030 / 37 58 17 14
e-Mail: info@fensterberlin.de
www.fensterberlin.de
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BİR VİCDAN BAŞKALDIRISI VEYA MEDENİYET SEMBOLLERİ:

MABETLER

“

“

Son günlerde ülkemizin en aktüel konuları arasına giren İstanbul’un bazı bölgelerine
cami yapılması konusu mabetlerin niteliği tartışmalarını da gündeme taşıdı.
İnsanlar mabetlere neden ihtiyaç duyarlar? Mabetlerin görkemli olması gerekli midir
veya görkemli mabetler ne anlama gelir? Medeniyetle, mabet arasında bir ilinti var
mıdır ya da mabetler medeniyetin sembolü mü?
Bu ve benzeri onlarca soru mabetlerden yola çıkılarak, sanatı ve medeniyeti de sorgulayan bir noktaya sürüklenir. Çünkü insanlık tarihi inançlar tarihi demektir. İnançlar ise
kendini sanatla beslemiştir. Bugüne dünden kalan ne varsa inanç ve sanat üzerinden
taşınmıştır.
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İ

nsanlık ve Sanat
İnsanlık tarihi, ilk insanın varoluşundan itibaren kendi için
gerekli duyduğu şeyleri güzelleştirmeye, kendi beğenisini
kazanacağı hale getirmeye çalıştığı gibi yaşadıklarını, duygu ve
düşüncelerinin üst boyutunu da
sanat yoluyla anlatmaya çalışmıştır.
İnsanların dışındaki nesneleri ya da
zihin dünyasında yorumladığı şeyleri, çeşitli birimlerde ifade etmelerinden ötürü sanat ya da sanatlar
doğmuştur. “Bir insanın, herhangi
bir konuda tasarıma dayalı bir eser
üretmesi, her şeyden önce kendi dışındaki düzeni fark etmesiyle ortaya
çıkabilir. Bu aşamada sanat devreye
girer ve bireyin üretimlerinin estetik
bir boyut ve kimi zaman da etik bir
anlam kazanmasını sağlar” (İsmail
Tunalı, Tasarım Felsefesine Giriş,
Yapı Yayın, İstanbul, 2004, s.12)
Aslında insanın başlıbaşına bir
sanat eseri oluşu ise her şeyin dokusunda sanatın varlığını ortaya koyar.
Büyük bir sanat eseri olan evren ve
onun içindekilerin özü olan insan,
sanatın da özünü üzerinde barındırır.
Bu nedenle sanatın varlığını doğuştanlıkta, ontolojide aramak gerekir.
Sanatın, insanlık tarihi kadar eski
olduğuyla ilgili kanıtlara ulaşamamış
olsak da; tarihin var olduğu andan
itibaren insanın bilinirliği ve ortaya
çıkardığı eserler bu kanaatin doğruluğunu ortaya koyar. İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu andan itibaren
konuşma/anlaşma dilinin ötesinde
olan her şeyi başka yollarla anlatabilmeyi denemiş, tabiatta yer alan
şeyler üzerinden bunları ifade etmeye çalışmıştır. İlk önceleri mağaraları kendine zorunlu yaşam alanı
seçen insanoğlu duygu ve düşüncelerini, korkularını, hayallerini, inançlarını mağara duvarlarına kazıyarak
anlatmayı denemiş, bu yolla bir iletişim sağlamaya çalışmıştır.
Prehistorik resimlerden günümüze insanoğlunun resim yaparak
kendini ifade etme tutkusu en temel
eylemlerden biri olarak bizi karşılar.
İlk insanların mağara duvarlarına
çizdikleri bizon resimleriyle başlayan
büyüsel ritüeller kişinin doğada karşı
koyamadığı birtakım güçlerden korunmak, onları kendinden uzaklaştırmak adına başvurduğu çeşitli
yöntemler halinde günümüze değin
süregelmiştir. Duvar resimleri ise

leştikçe onunla ilgili semboller de
daha belirgin olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır.

öncelikle ölüye dünyada yaşadığı hayatı anımsatmaktır. Daha sonraları
ölen kimsenin biyografisi de yer almıştır bu duvarlarda.
İlk çağdan itibaren insanoğlu sadece güncel olanı değil sonrayı da
hesaba katarak sanat üzerinden gelenek oluşturmanın temellerini atmıştır. Bu konuda önemli değerlendirme yazıları bulunan Rene Guenon
geleneği o nedenle “din” ile birlikte
değerlendirir. “Guenon dini ‘gelenek’
kavramıyla ele alır. Fert ve toplum
hayatını bütün yönleriyle düzenleyen bir sistem olarak gelenek Guenon’a göre ilahî bir kaynaktan
doğmuştur. Eğer bugün verdiğimiz
sınırlı mânasında düşünülmezse,
din, geleneğin kendisidir” (Aşk Estetiği – Beşir Ayvazoğlu)
Din dendiğinde; ilk çağlarda insanlar duygu ve düşüncelerini elbette sadece yalın bir “din” algısı
üzerinden dile getirmiyordu. Hz.

Adem ilk insan olmanın ötesinde ilk
peygamber olarak yeryüzüne gönderilmiş olduğu için tevhidî bir yaşantı içerisinde yaşayan bağlıları
olmuş ancak yine de insanlar kavimlere ayrıldığından her kavim farklı
yaşantı ve inançlar içinde varlığını
sürdürmüştür. Farklı insan topluluklarının duygu ve düşünceleri karmaşık bir bütünlük oluşturduğu için
sanat tarihçileri, o dönemlerdeki din
olgusunun büyüyle birlikte yer bulduğuna dikkat çekmişlerdir. Belki
bundan olacak ki Fischer, “Başlangıçtaki büyü zamanla dine, bilime ve
sanata dönüştü.” der.
Sanatın süreç içerisinde gelişerek kollara ayrılması insanın duygu
ve düşüncesinin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Sanat dalları belirgin-

Sanat Eseri Olarak Mabetler
İnsanlar dinlerini sembolize eden
şeyleri gitgide görkemli hale getirmiş ve dinler yaygınlaştırılırken onların ibadetlerini sembolize eden
mabetler de daha görkemli hale gelmiştir. Tarihteki birçok uygarlığın
sanat eserleri arasında mabetler
önemli yer tutar.
İlk uygarlıklardan olan Sümerler
yapılarıyla tarihte önemli bir yere
sahiptiler. Ur, Uruk gibi birçok şehirleri vardı. Şehirlerin etrafını kalın duvarlarla çevirirlerdi. Şehirlerinde
saraylar, tapınaklar yaparlardı. Bu
tapınakların en ünlüleri Zigurat adı
verilenlerdir. Ziguratlar yukarıya
doğru daralarak yükselen bir kule
gibidir. En tepesine merdivenlerle
ulaşılırdı. Burada tanrılar için törenler yapılır ve hediyeler verilirdi. Piramitleriyle ünlü Mısırlılar piramitlerin
yanına çok sayıda tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklarda hem tanrılara hem de firavunlara taparlardı.
Taştan yapılmış olan bu tapınaklarda
rahiplere ayrılmış bir salon, çok sayıda dua odaları ve tanrının heykellerinin bulunduğu yerler vardı. Bu
tapınakların en ünlüsü Amon tapınağıdır.
Hititler de “kiklop tarzı” büyük
taşlardan tapınaklar yaparlardı. Bu
yapılar çok büyük, görkemli ve oldukça sağlam yapılardı. Kentin ortasında bulunan sarayı koruyan ikinci
bir sur daha vardı. Kentte bunun dışında evler ve tapınaklar vardı. Eski
uygarlıktaki kimi tapınaklar gibi, Budist tapınakları da geçmiş çağın
önemli dini sembolleriydiler.
Tapınaklarıyla ünlü bir medeniyet
de Yunan medeniyetidir. Birçok tanrısı bulunan Yunanlılar bu tanrılarına
tapmak için kendi evlerine benzer
tapınaklar yapmışlardır. Tapınağın
içine tanrının heykelini koyarlar ve
ona dua ederlerdi.
Romalılar ise kendi tanrılarına
taptıkları gibi imparatorlarına da taparlardı. Bu yüzden imparatorları
için de birçok tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklar Yunan tapınaklarına çok benzer ve kutsal bir alan
içine inşa edilirlerdi.
Dini özelliklere sahip en önemli
mabet ise geçmişte varlığından bah-
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sedilen Süleyman Mabedi’dir. Süleyman Mabedi, Tevrat’a göre, Kudüs’teki ilk Yahudi tapınağıdır. Bu
nedenle İlk Tapınak olarak da bilinir.
M.Ö 10. yüzyılda tamamlanmış, M.Ö
586 yılında Babilliler tarafından yıkılmıştır. Eski Ahit’te, tapınağın yapımına Kral Süleyman’ın denetiminde,
İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıkışlarının, 480. yılında başlanılıp; 13 yılda
tamamlandığı anlatılmaktadır. Bu tapınak da neredeyse yok yoktu. Sarayın her yanının incilerle dolu
olduğu öne sürülür.
Dini tapınaklar erken Hristiyan dönemi olarak kabul edilen
Roma imparatorluğu döneminde
ilginç yeraltı eserlerine dönüşmüştür. Roma Hristiyanlığı önceleri bunu kabul etmedi ve bu
dinin bağlıları ibadetlerini mabetlerin yer altında gizli yapmaya başladılar. Romalılardan
kaçarak, mağaralarda yeraltında
açtıkları odalarda (Katakomp)
oturmuşlar, ibadetlerini de buralarda
yapmışlardır.
Erken
Hristiyan dönemin en önemli
eserlerinden bazıları Nevşehir,
Ürgüp ve Göreme çevresinde bulunan Kapadokya Kaya Evleri’dir. Bazıları yer altına doğru
birkaç kattan oluşan bu evlerin
duvarları freskolarla süslü kilise
ve manastırlar bulunmaktadır.
Roma imparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan Bizans İmparatorluğu’nda
sanat
eseri
mabetler kiliselerdir. Başkenti İstanbul olan (Kostantinopol) Bizans’ta
birçok kilise yapılmıştır. Bizans döneminin en önemli kilisesi Ayasofya
İstanbul’dadır. Bazilika planına

sahip olan yapı 33 m. genişliğinde
bir kubbe ile örtülmüştür. Ayrıca
yanlarda yarım kubbeler, kemerler
ve tonozlar bulunmaktadır.
Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Avrupa’da birçok
krallıklar kurulmuştur. Bu krallıkların
Hristiyanlığı kabul etmeleriyle de
Hristiyanî etkiler kendini göstermeye
başlar. Ortaçağ Avrupa’sında ortaya çıkan tüm sanat eserlerinde
dinin izleri vardır. Kiliseler, din
ile ilgili heykel ve resimler hep
dinin etkisinden doğmuştur.
Foto: Mustafa Yücel

Dindeki değişimler, ekolller sanatı da etkilemiş ve değişimlere
neden olmuştur. Bu nedenle Avrupa sanatı çeşitli dönemlere ayrılır.
İslâm döneminde binlerce mabet
İslâm uygarlığının sembolü olmuştur. İslâm mabetleri içerisinde en
önemlisi ise Kâbe’dir. İbrahim peygamber tarafından inşa edilmiş olan
Mekke’deki bu tapınak Müslümanların da kıblegâhıdır. İslâm, hayatın
merkezine mâbed ve mescidi yerleştirerek câmi merkezli bir medeniyet
kurmuştur. Peygamberimiz Medine’ye hicret sırasında Kuba’da
ilk mescidi, ardından Medîne’de
Mescid-i Nebî’yi inşâ ederek
önce dini ve imanı korumayı,

sonra bu iman ikliminde toplumu dönüştürmeyi ve yepyeni
bir tevhid ehli inşa etmeyi hedeflemişti. Tarih boyunca İslam mimarisinin en belirgin öğesi hiç
kuşkusuz camiler olmuştur.
Ana hatlarıyla birbirine yakın
özelliklere sahip olan camiler yüzyıllar içinde gerek mimari gerekse
fonksiyonları bakımından birçok değişikliğe uğradı. Müslümanların en
önemli ibadet yerleri olan bu mekânlar, mimarî açıdan büyük değişiklikler gösterdi ve pek çok sanat
akımından etkilendi. Geniş İslâm
coğrafyasının değişik köşelerinde yükselen farklı mimarideki
camilerin en güzel örnekleri
kuşkusuz Osmanlılar tarafından
inşa edilmiştir. Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti’nin
yüzlerce yıl hüküm sürdüğü
büyük coğrafyada taş, ahşap,
cam işçiliğinin en zarif örneklerini biraraya getiren sayısız cami
yapılmıştır.
Mabetler tarih içerisinde her devirde önemli görülmüştür. Bu sebeple bir medeniyetten bahsedebilmek için mabetlerin de o medeniyetin mayasına nüksetmesi, mimarisine monte edilmiş olması gerekli
görülmüştür.
Günümüz Medeniyetinde Mabetlerin Önemi
Her sanat eseri içinde filizlendiği
uygarlığının bir yansımasıdır. Uygarlıklar kendi sanat eserlerini üretirlerken kendi dışında olan uygarlıklarla
ilgili yaklaşımların da kodlarını verirler. Çok Tanrılı dinlerin varlığından
bahsedilen uygarlıklarda kendi için-

41 YILDIR GÜVENCENİZ
*Türkiye uçuşlarınızda uygun fiyatlar bizde.
*Türkiye’nin bir çok iline direk uçuşlarımızla,
*Tatilinizi rahat ve güven içinde gerçekleştiriniz.
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Çamlıca tepesi cami projesi
de yarışan birçok farklı tapınak görürüz. Burada tapınaklar adına tanrılar yarıştırılır aslında. Tek Tanrılı
dinlerde ise mabetler, tapınaklar
kendi içlerinde değil, başka uygarlıklarla yarışırlar. Tarihin her iniş/çıkışında sanat eserlerinde de değişimin
ortaya çıkmış olması, sanatı doğuran
ana algının toplumsal kültür olduğu
gerçeğini ortaya koyar. Her farklı
sanat akımı, doğduğu ortamın özelliklerini taşır. Tek Tanrılı dinlerde mabetlerin
birbirine
benzemeleri
kültürlerinin de birbirlerine benzemesinin bir sonucudur.
Hıristiyanlık ve İslam’ı kabul
etmiş imparatorluklar savaşlarını
sanat alanlarında da yürüttükleri için
mabetler görkemlileşmiş, birbirlerine meydan okur hale gelmiştir. Bizans, mimaride birbirinden ilginç,
birer sanat şaheseri var ederken, İslam’ın tarihteki en önemli temsilcisi
olan Osmanlı ise Bizans’ı gölgede bırakan camileriyle bugün bile herkese
dudak ısırtmakta. Osmanlı camileri
aynı zamanda sosyal, kültürel hizmetler de verebilen tarzda mimariye
sahipti ve bu özelliğiyle de mabetleri
üzerinden medeniyetinin özelliklerini
yansıtır nitelikteydi.
Mabetler Önemini Yitirdi mi?
İmparatorlukların dağıldığı, güçlü
ülkelerin medeniyet sembolü olarak
var ettikleri lüks tüketim araçları, silahlar ve yeni teknolojilerin birbiriyle
yarıştığı bir dünyada mabetler ne
derece önemli ya da diğer sanat
eserleri arasında kendini ne kadar
var edebiliyor? Artık bu konu günümüzde sıkça tartışılan konular arasında.
İnsanlar, tarihin bu noktasında
inançlarını terketmek bir yana gitgide dinlerini daha da öne çıkaran
bir yaklaşım içerisindeler. İdeolojiler
önemini yitirdikçe, din daha çok öne
çıkıyor.. Dinler, ibadet ritüelleri varolmadan olamayacağına göre; ibadethaneler, mabetler de önemini
korumayı sürdürecektir. Küreselleşmenin dünyayı tek tipleştirmesi nedeniyle bugün artık insanlar farklı
inançlara ait olsalar da; ayrı dinlerin
varlığı ve çatışması sürmektedir. Kısaca bir yandan dinler arası rekabet sürerken, diğer yandan
ortak algı ve ortak lüks yaşam
talebi yaygınlaşmaktadır. Bu durumda mabetlerde(genelde de

sanat) küreselizm yani yeni kapitalizmin mimarisinin içerisine
hapsedilmiş bulunmaktadır. Kapitalizmin yeni mimarisi daha çok
plaza, rezidans, alışveriş merkezleri,
daha lüks bir yaşam ve daha çok
rant üretebilenler üzerine kuruludur.
Düzenin devamı ve geliştirilmesi için
de teklif sunduğu insanın beklentilerini dikkate almak durumunda kalan
yeni düzen, dindarlaşan topluma
kendi tüketim alanlarında ibadet
yerleri açmayı, olanları çoğaltmayı
gerekli görmektedir. Bir dönemler
camilerin, ibadethanelerin altlarında işyerleri açılırken şimdi
durum tersine dönmüştür. Artık
büyük iş merkezleri, plazalar
ibadethanelere alt bölümlerinde
yer ayırmaktalar. Böylesi bir
dünyada mabet mimarisinin
gövde gösterisi değil, plazaların
gövde gösteri olabilir. O nedenledir ki; bugün insanlar müzeler,
mabetler yerine plazaları, alışveriş merkezlerini gezmektedirler. Yine bugün artık insanlar
idarecileri neden güzel sanat
eserleri, tiyatro anfileri, kültür
merkezleri, gösteri salonları,
mabetler yapmadıkları için değil, neden daha güzel sosyal tesisler, alışveriş merkezleri, futbol sahaları yapmadıkları için
eleştirmekte, bütün bunların
içerisine sıkıştırılmış olmasından
ise rahatsızlık değil, orada yer
almalarından memnuniyet duymaktadırlar.
Mabetler Şehri İstanbul’a
Yeni Cami Gereksiz mi?
Yaşadığımız dünyanın geldiği
yerden memnunsak yani inançlarımız bizleri olup bitenler karşısında
bir itiraza sevketmiyorsa, bizlerin
yeni bir mimariye, yeni bir sanatsal
başkaldırıya yönelmelerine de gerek
yok. Eğer, bu olup bitenler karşısında kendimize bir sorumluluk çıkarıyorsak yeniden sanata yönelmek
durumundayız.
İlk insanlık nasıl sanat üzerinden
kendini devam ettirebilmişse bu küresel dünyaya yeni bir teklif sunanlar da yine sanatla varlığını ortaya
çıkarabilecek, yeni bir medeniyete
kapı aralayabilecektir. Batı uygarlığı
bu imkanı tümüyle kaybetmiş durumdadır. Lüks tüketimin yarattığı
çılgın insan tipine esir olan Batı toplumu toplu bir cinnete sürüklenme-

nin arasından yeni bir medeniyet
üretebilecek güçte değildir. Uzun
bir süre daha batı tüketim teknolojilerini, savaş teknolojilerini, lüks tüketim araçlarını
transfer etmek, yeni pazarlar
aramanın ötesinde bir mecale
sahip olamaz. O nedenle insanlığın
dirilişi, sanatın dirilişi yine Doğu’dan
yükselecek sese muhtaçtır. Durum
böyle olunca dinlerin kesişme noktası olan, medeniyetlerin gözbebeği
sayılan İstanbul, inancının silüetini
yeniden haykırmak durumundadır.
Bunun için ilk iş; yeni mabetler yapmaktan öte eskimez eserleri yenileştirmek, İstanbul’un İslam mimarisi
kokan her şeyini yeniden onarmak
ve bunlara uygunluk içerisinde yer
alabilecek yeni bir mimariyi, yeniden
dinin görkemini ortaya koyacak bir
panorama ortaya çıkarmakla mümkündür.
Osmanlının evler, köşkler
gibi yapılardan ziyade sanat
eserlerinin tümünü büyük depremlerde yıkılamayacak derecede sağlam yapmasının amacı
tarihi süreç içerisinde onların
varlığının devam etmesi, onun
inanç silüetinin bozulmamasını
istemesiyle ilgilidir.
O halde; bir medeniyet tasavvuru olanlar hem sanat eserlerimizin
yenilenmesini, hem onlarla bütünlük
içerisindeki yenilerinin yapılmasına
önem vermeliler. Eğer, medeniyetinizi ebedileştirerek insanlığa sunmak istiyorsanız; mabetlerinizi(her
şey yıkılsa dahi) enkaz arasından
haykıracak güzellikte var etmek durumundasınız...

Semiha
KAVAK
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İz Bırakanlar/Spuren

“

Almanya izlenimlerini anlattığı “Berlin
Hatıraları” onun Doğu ve Batı hakkındaki fikirlerini realist tasvirlerle yansıtması bakımından ilgi çekicidir.
Almanların teknolojik ileriliğini, Berlin
sokaklarının temizliğini, düzenini, otellerin konforunu hayretler içinde gören
şair, Müslüman memleketlerinin içler
acısı durumunu görerek kahrolmuştur.
I.Dünya Savaşı esnasında şairin Berlin’e gitme sebebi Almanya’da itilaf ordularından esir alınmış yüz bin
Müslüman kardeşine hakikatleri söylemektir. Teknolojik gelişmesi, medeniyeti ve düzenliliği ile Almanya Âkif’te
hayranlık uyandırır.

“
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“

“

Interessant ist die realistische Beschreibung seiner
Gedanken zum Orient und
Okzident aus “Berlin Hatıraları” (Erinnerungen an
Berlin), in dem er seine
Eindrücke zu Deutschland
niederschrieb. Den technologischen Fortschritt der
Deutschen, die Ordnung
und die Sauberkeit der Berliner Straßen, den Komfort
der Hotels, dem er staunend begegnete, verglich
er verbittert mit den jämmerlichen Zuständen in
den muslimischen Ländern. Der Dichter wollte
mit seinem Besuch während des I. Weltkriegs seinen etwa
einhunderttausend gefangenen muslimischen Brüdern aus dem Lager der
Alliierten die Wahrheit erzählen. Deutschland rief
bei Âkif wegen seines technologischen Fortschritts
und seiner zivilen Ordnung
Begeisterung hervor:

Spuren/İz Bırakanlar

Mehmet Âkif’in
Safahat Eksenli
Şiir Yolculuğu

Mehmet Âkif’s poetische,
Safahat-basierte
Wanderung

“Safahât´ımda, evet, şi´r arayan hiç bulamaz;
Yalınız, bir yeri hakkında “hazin işte bu!” der.
Küfe? Yok! Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya?
Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!”

“Ja, in meiner Safahât lässt sich kein Gedicht finden;
Allein, über eine Sache lässt sich sagen “Das ist traurig!”.
Lastträger? Nein. Kaffeehaus? Nein. Krank? Auch nicht.
Was dann? Ein ganzes, auf zwei, drei Verse reduziertes,
vergeudetes Leben!”

1

B

873-1936 yılları arasında yaşayan milli
şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı incelendiğinde onun I. Ve II. Meşrutiyet’in
ilanı, İttihat ve Terakki’nin kurulup örgütlenme, iktidara geliş süreci, II. Abdülhamit
dönemi, çökmekte olan bir imparatorluğun son
demleri, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı,
Cumhuriyet’in kuruluşu ve nihayetinde küllerinden
doğan bir milletin Batılılaşma çabaları ve modernleşme yolunda adımların atıldığı birbirinden önemli
tarihsel gelişmeye tanık olduğu görülür.
Âkif’in şiir yolculuğu; hiç
kuşkusuz var olduğu çağa
sırtını dönmeden hakikâtı
yaşayan, gözlemleyen, doğayı, içinde yetiştiği milletin
karşılaştığı olayları ve bunların halka yansımalarını
dert edinmiş, insanın içine
işleyen hüzünlü ancak ümitvar olmayı sürdüren bir şair,
yazar ve düşünürden izler
taşır.
Çünkü Âkif; Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçiş döne- Berlin
mini yaşamış, fıkrî dönüşümlere yazıları, konuşmaları, vaazları ve en
önemlisi elbette şiirleriyle damgasını vurmuş, İstiklâl Marşı’mızı kaleme almış son derece önemli
bir kişiliktir. Bu özellikleri dolayısıyla onun etkisi
dönemiyle sınırlı kalmamış, sonraki tarihlerde de
fikirlerine, heyecanlarına katılan, bunları kendi zamanlarının ruhu içinde yeniden gündeme taşıyan
çok geniş bir toplumsal kesim her daim var olmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy’un kişiliğinde sanatçı yaratıyla inandığını söyleyip yapan, erdemli bir yaşayışın bütün öğeleri birleşir. İstanbul halkının
konuşma dilini de, Osmanlıca, Arapça, Fransızca’yı
da iyi bilir, kullanır. Vezne esir olmadığı için aruzun
etkilerini kendi şiirine taşımaz. Yer yer fazla gerçekçilikle eleştirildiği için zamanla bu katı sözlükten vazgeçmiş görünür. Bu dönemde yayımladığı
Sahafat’ın son kitabı Gölgeler’deki şiirlerinde
“İslam Dini’nin Asr-ı Saadet Zamanına” dönmesi
gerektiğini ön plana çıkaran, mesnevi uyak düzenini kullanan şiir anlayışını sürdürür.
Kelime anlamı itibariyle “hayatın değişik yüzleri, görünümleri” anlamına gelen Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih

lickt man auf das Leben unseres Nationaldichters Mehmet Âkif Ersoy, der von
1873-1936 gelebt hat, sieht man, dass er
mit der Proklamation des I. und II. Konstitutialismus, der Gründung, Organisation und
Machtergreifung des Komitees für Einheit und
Fortschritt (Ittihat ve Terakki), der Ära Abdelhamed II. und den letzten Tagen eines untergehenden Reiches, dem ersten Weltkrieg, dem
Befreiungskrieg, der Gründung der Republik und
den Bemühungen eines aus ihrer Asche wiedergeborenen Volkes um Verwestlichung und Modernisierung, Zeuge wichtiger,
historischer Umbrüche gewesen ist.
Die poetische Reise
Âkif’s trägt die Züge eines
Denkers und Dichters, der
zweifellos die Realität seiner Zeit gelebt und beobachtet hat, ohne ihm den
Rücken zu kehren, sich
wegen den Geschehnissen
und ihren Auswirkungen,
mit dem sich das Volk, in
dem er aufwuchs, konfrontiert sah, sorgte aber
trotz der tiefen Trauer die Hoffnung nicht aufgab.
Denn Âkif ist eine sehr wichtige Persönlichkeit, der den Übergang vom Osmanischen Reich
in die Republik miterlebt, die ideologischen Umbrüche mit seinen Artikeln, seinen Reden, seinen
Predigten und natürlich seinen Gedichten geprägt und unsere Nationalhymne verfasst hat. Mit
diesen Eigenschaften blieb sein Einfluß nicht auf
seine Zeit beschränkt; auch in späteren Zeiten
gab es stets eine breite, gesellschaftliche
Schicht, die seine Ideen, seine Leidenschaft teilte
und diese im Rahmen des jeweiligen Zeitgeistes
erneut bewußt machten.
In Mehmet Âkif Ersoy’s Persönlichkeit kommen eine künstlerische Seele, dıe das sagt,
woran es glaubt und hält, was es verspricht und
alle Facetten eines tugendhaften Lebens zusammen. Er beherrschte und sprach sowohl die
Sprache der istanbuler Bevöllkerung, als auch
Osmanisch, Arabisch und Französisch. Da er sich
den Taktregeln nicht verpflichtet fühlte, ließ er
sich in seinen Gedichten nicht von der Verslehre
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İz Bırakanlar
Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler olmak üzere
yedi ayrı kitaptan oluşur. Sahafat; kaybedilmiş vakitlere, yitirilmiş topraklara, dağılmış millet bütünlüğüne, yağmalanmış coğrafya zenginliğine nasıl
karşı durulacağının işaretleriyle doludur. Sahafat;
alelâde bir zihnin hezeyanı olmayıp, inançlı, vakur,
kararlı, kendinden emin bir aklın ilmihâlidir.
Prof.Dr.Mehmet Kaplan’ın ifadeleriyle söylersek
“Safahat, adeta muayyen bir nokta-i nazardan
tasvir edilen bir romana benzer: Sokak, ev, kulübe, saray, meyhane, cami, köy, şehir, fakir, zengin, dindar, dinsiz, cılız, pehlivan, korkak,
kahraman, halk, yüksek tabaka, münevver, cahil,
yerli, yabancı, Avrupa, Asya, ticaret, siyaset,
harp, sulh, şehircilik, köycülük, mazi, hâlihazır,
hayat, hakikat hemen hemen her şey Âkif’in
duyuş ve görüş sahnesine girer. Ve bunu yalnız şiirle değil, bütün ifade vasıtalarıyla anlatır: Tasvirler yapar, portreler çizer, hikâyeler söyler, fıkralar
anlatır, konuşmalara başvurur, vaaz eder. Komik,
trajik, öğretici, hamasi, lirik, hakimane her olayı,
her tonu kullanır. Bu suretle Âkif, şiirin hududunu
nesir kadar, edebiyat kadar genişletir; hatta edebiyatı da aşar, onu hayatın da kendisi yapar.”
Kimi edebiyat eleştirmenlerince Sahafat’ın bir
roman ya da hikâye karakterinde olduğu ifade
edilmiş olsa da Doç. Dr. Fazıl Gökçek konuyu şöyle
değerlendirir: “Almanca’da şöyle bir ayrım vardır.
Bir “Gedicht” var, şiir, bir “Prosa” var, nesir, düzyazı, bir de bu ikisini de birlikte ifade eden “Dichtung” kavramı var Almanca’da. Manzum ve
mensur edebî eserlerin tamamı için kullanılan bir
terim “Dichtung. Türkçe’de bunu nasıl karşılarız
bilemiyorum, ama Mehmet Âkif’in eserlerini bu
kavramla ifade edebileceğimizi düşünüyorum.”
Sahafat’ta yalnızca bizim medeniyetimizin kültürüne ait konular değil, Avrupa da vardır. “Garb”
imgesiyle çeşitli ulusları anlatsa da, Batı ülkelerinden Almanya, şairin nazarında müstesna yere
sahip tek millettir demek mümkündür. Şaire göre
Almanya, diğer Batılı uluslardan farklı, Doğu milletlerine en yakın ulustur. Şairi böyle düşünmeye
sevk eden sebeplerden biri şüphesiz I.Dünya Sa-
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leiten. Stellenweise wurde er des übermäßigen
Realismus` beschuldigt und schien mit der Zeit
diesem harten Vokabular entsagt zu haben. In
den Gedichten des Gölgeler (Schatten), dem letzten Buch der Safahat, führt er sein auf Masnavi’s
Reimschema basierendes Dichtungsverständnis
fort und hebt die Ansicht hervor, dass sich der
Islam auf die Zeit der Glückseligkeit” rückbesinnen muss.
Safahat bedeutet wörtlich”die verschiedenen
Facetten des Lebens” und besteht aus den sieben
verschiedenen Teilen Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde (an der Suleimanija-Kanzel), Hakkın
Sesleri (die Stimme des Rechts/ des Herrn), Fatih
Kürsüsünde (an der Fatih-Kanzel), Hatıralar
(Erinnerungen), Asım und Gölgeler (Schatten).
Sie enthält zahlreiche Hinweise, wie man der verlorenen Zeit, verlorenen Ländern, dem auseinanderfallen des gesellschaftlichen Zusammenhalts
und der Plünderung geografischer Schätze begegnet. Sie ist der Katechismus eines selbstbewußten, würdevollen, entschlossenen und
gläubigen Verstandes und kein Delirium eines gewöhnlichen Geistes.
Um es mit den Worten Prof. Dr. Mehmet Kaplan’s zu sagen; “Safahat ähnelt fast der Beschreibung eines Romans aus einem sicheren
Blickpunkt: die Straße, das Haus, die Hütte, das
Schloß, die Taverne, die Moschee, das Dorf, die
Stadt, der Bedürftige, der Reiche, der Fromme,
der Ungläubige, der Schwache, der Ringer, der
Ängstliche, der Held, das Volk, die höhere
Schicht, der Intellektuelle, der Unwissende, das
Lokale, das Fremde, Europa, Asien, Handel, Politik, Krieg, Frieden, Städtebau, Gemeindeverwaltung, Vergangenheit, Gegenwart, das Leben, die
Wahrheit; beinahe alles kommt in Âkif’s visualisierten Szenen und seinem Standpunkt vor. Und
das stellt er nicht nur in seinen Gedichten dar, er
nutzt sämtliche Ausdrucksmittel: stellt dar, porträtiert, erzählt Geschichten und Witze, hält Reden
und predigt. Komisch, tragisch, lehrreich, pathetisch, lyrisch, dominant; er nutzt jedes Vorkommnis, jede Tonlage. So erweitert Âkif die Grenzen
der Dichtung der Prosa, der Belletristik gleich;
überschreitet sogar die Belletristik und macht ihn
zu etwas Lebendigem.”
Wenn auch manche Kritiker in Safahat den
Charakter eines Romans oder einer Erzählung
sahen, Asc. Prof. Dr. Fazıl Gökçek bewertet das
Thema, wie folgt: “Im Deutschen gibt es das Gedicht (Şiir), die Prosa oder Epik (Nesir, Düzyazı)
und die Dichtung, die sie zusammenfasst. Dichtung wird für alle literarischen Werke in Vers- und
Prosaform verwendet. Ich weiß nicht, wie wir das
im Türkischen bezeichnen können aber die Werke
Mehmet Âkif’s können wir mit diesem Begriff
beschreiben.”
Safahat behandelt nicht nur Themen aus unserem Kulturkreis, sondern auch aus Europa.
Wenn er mit “Garb” (Westen) auch verschiedene
Nationen beschreibt, das westliche Deutschland
hat in den Augen des Dichters eine besondere
Stellung. Deutschland unterscheidet sich in den
Augen des Dichters von den übrigen, westlichen
Nationen und steht den Völkern des Ostens am
Nächsten. Daran hat sicherlich auch der Ums-

İz Bırakanlar
vaş’ında Berlin’i ziyaret etmesi, bizzat yaşananlara şahit olması ve I.Dünya Savaşı’nda Almanya ile müttefik olmamızdır. Almanya
izlenimlerini anlattığı “Berlin Hatıraları” onun
Doğu ve Batı hakkındaki fikirlerini realist tasvirlerle yansıtması bakımından ilgi çekicidir. Almanların
teknolojik
ileriliğini,
Berlin
sokaklarının temizliğini, düzenini, otellerin konforunu hayretler içinde gören şair, Müslüman
memleketlerinin içler acısı durumunu görerek
kahrolmuştur. I.Dünya Savaşı esnasında şairin
Berlin’e gitme sebebi Almanya’da itilaf ordularından esir alınmış yüz bin Müslüman kardeşine
hakikatleri söylemektir. Teknolojik gelişmesi,
medeniyeti ve düzenliliği ile Almanya Âkif’te
hayranlık uyandırır:
“Otel meğer o değilmiş, şimendüfer de keza...
Sokak mı benzeyen az çok? Aman canım, hâşâ!
Meğer oteller olurmuş saray kadar ma’mur.
Adam girer de yaşarmış içinde, mest-i huzûr.
Beş altı yüz odanın her birinde pufla yatak...
Nasib olursa eğer, hiç düşünme yatmana bak!
Sokakta kar yağadursun, odanda fasl-ı bahâr,
Dışarda leyle-i yeldâ, içerde nısf-ı nehâr!”

Hatıralarında Batı’nın her iki yüzünü de anlatmaktan, yazmaktan çekinmeyen Âkif, bir
yandan Batı’ nın son derece planlı, programlı
hayat tarzına dikkat çekerken bir yandan da
yazdığı dizelerle Batı’yı eleştirmekten geri durmaz. Ancak, Almanya ziyaretinden sonra Almanya’yı diğer batılı uluslarından farklı
gördüğü anlaşılmaktadır. Allah’ı bir tanımak suçuyla evi barkı yıkılan üç yüz elli milyon can
biner biner mevta olurken bunu görmezden
gelen sözde vicdan sahibi Batıya öfkesini gizleyemeyen şair, “Doğu ülkelerini zulüm kasıp
kavururken, Batılı buna seyirci kalıp o cellâdı
alkışlarken, Almanya Doğunun yanındaydı” der
ve:
“Onun netice-i ikazıdır ki: “Avrupalı”
Denince rûhu sağır, kalbi his için kapalı,
Müebbeden bize düşman bir ümmet anlardık
Hayır, bu inanış doğru değil!”
Dizelerinde Almanya’ya farklı bir gözle baktığını duyumsatır. Sahafat’a ilişkin sözlerimizi
Âkif’in “Sahafat İçin” başlıklı dizeleriyle bitirelim:
“Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın.”
Derdim, sana baktıkça, a bîçâre kitabım!
Kim derdi ki: sen çök de senin arkana kalsın,
Uğrunda harâb eylediğim ömr-i harâbım?
Kaynaklar:
1-‘Bir Şimdiki Zaman Şairi’: Âkif/Duran Boz
2-Mehmet Âkif Ersoy’un Fikir Dünyasını Oluşturan Tarihsel
Arka Plan/Prof.Dr.Mehmet Naci Bostancı
3-Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça Şiir Tahlilleri/Mehmet
Kaplan
4- Mehmet Âkif’in Şiirleri, Şiiri ve Yepyeni Bir Sahafat Yayını/Fazıl Gökçek/H.Harika Durgun Söyleşisi
5- Mehmet Âkif’te Yabancı Ulus İmgeleri/Derya Güven

Fatih Yavuz
ÇİÇEK

tand, dass er während des I. Weltkriegs Berlin besuchte und bei dem Bündnispartner die Ereignisse
miterlebte, seinen Anteil. Interessant ist die realistische Beschreibung seiner Gedanken zum Orient
und Okzident aus “Berlin Hatıraları” (Erinnerungen
an Berlin), in dem er seine Eindrücke zu Deutschland
niederschrieb. Den technologischen Fortschritt der
Deutschen, die Ordnung und die Sauberkeit in den
berliner Straßen, den Komfort der Hotels, dem er
staunend begegnete, verglich er verbittert mit den
jämmerlichen Zuständen in den muslimischen Ländern. Der Dichter wollte mit seinem Besuch während
des I. Weltkriegs seinen etwa Einhunderttausend gefangenen muslimischen Brüdern aus dem Lager der
Alliierten die Wahrheit erzählen. Deutschland rief bei
Âkif wegen seines technologischen Fortschritts und
seiner zivilen Ordnung Begeisterung hervor:
“Das ist kein Hotel, das soll die Eisenbahn sein..?
Ähnelt das entfernt einer Straße? Ach geh, Gott behüte!
Offenbar gibt es Hotels, so wohlhabend wie Paläste.
Leute gehen hinein und leben in berauschender Ruhe.
In jedem der Fünf-Sechshundert Zimmer ein Bett aus Eider...
Wenn du die Gelegenheit hast, denk nicht lange nach,
lege dich hinein!
Lass es draußen schneien, in deinem Zimmer ist
Frühlingszeit,
Draußen eine lange Nacht, drinnen heller Tag!”

Während Âkif sich nicht scheut, von beiden Gesichtern des Westens zu erzählen, weist er einerseits
auf ihren äußerst planvollen, programmierten Lebensstil hin, kritisiert ihn andererseits in seinen Versen. Nach seinem Besuch in Deutschland hielt er
Deutschland offenbar für anders als die anderen,
westlichen Staaten.
Der Dichter konnte seine Wut über den Westen
mit seinem sogenannten Gewissen, der dem tausendfachen, täglichen Tod der Heimatlos gewordenen Dreihundertfünfzig Millionen, an den einen Gott
glaubenden Leben tatenlos zusah, nicht verbergen
und sagte: “Während der Westen der grassierenden
Grausamkeit in den östlichen Ländern tatenlos zusah
und seinen Henkern applaudierte, stand Deutschland dem Orient bei” und in diesen Versen:
“Daraus ging hervor: “der Europäer”
eine taube Seele, das Herz für Emotionen verschlossen,
hielten wir sie ein für uns ewig feindseliges Volk
Nein, das ist kein rechtes Urteil!”

liess er durchblicken, das er Deutschland mit anderen Augen sah.
Lasst uns die Worte über Safahat mit Âkif’s Versen
“über Safahat” (“Sahafat İçin”) abschließen.
“Du bleibst übrig, gedenkst meiner in Gottes Gnaden.”
sagte ich zu mir, wenn ich dich ansah, mein armes Büchlein!
Wer hätte es gedacht: das du niedergehst und zurücklässt
mein um des vergeudeten Lebens willen vergeudetes Leben?

Quellen:
1-‘Bir Şimdiki Zaman Şairi’: Âkif/Duran Boz
2-Mehmet Âkif Ersoy’un Fikir Dünyasını Oluşturan Tarihsel Arka
Plan/Prof.Dr.Mehmet Naci Bostancı
3-Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça
Şiir Tahlilleri/Mehmet Kaplan
4- Mehmet Âkif’in Şiirleri, Şiiri Ve yepyeni
Bir Sahafat Yayını/Fazıl Gökçek/H.Harika
Durgun Söyleşisi
5- Mehmet Âkif’te Yabancı Ulus İmgeleri/Derya Güven

Übersetzung:
Hamdi İLHAN
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Bamteli

İSLÂM’DA YARDIMLAŞMANIN TEMEL İLKELERİ
İçinde yaşadığımız toplumda öyle iyiliklerde bulunalım ki, İslâm toplum için bir anlam
ifade etsin. Sosyal barışı temin etmek için bu tür çalışmalara ihtiyaç vardır.

İ

slâm iyilik dinidir; iyilik yapmayı emreder.1 Biz Allah’tan
dünya ve ahiretimiz için hep
iyilik isteriz.2 Alimler İslâm’ı
en kısa şekliyle şöyle tanımlamışlardır:
Yüce
Allah’ı
ta’zim, yarattığı mahlukata iyilik
etmektir.
İyilik yapmanın iki önemli
unsuru vardır:
1-İyilik yapma vasıtaları:
İyilik yapma vasıtaları maddi ve
manevi olur. Maddi olanlar infak,
zekat, fitre ve sadakalardır. Manevi olanlar asgari hal-hatır sorma,
ziyaret etme, selam verme ve din
kardeşine tebessümle bakma gibi
konulardır.

2-İyilik yapma prensipleri:
Bu prensipler, yapılacak maddi
yardımlardan daha önemlidir. Yüce
Allah bunu şöyle haber verir:
“(Habibim), sana (Allah yolunda)
ne harcayacaklarını soruyorlar. De
ki: maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve
yolcular için olmalıdır. Allah yapacağınız her hayrı bilir.3 Dikkat edilirse burada sorulan soruya cevap
verilmiyor. Verilecek yardımların
öncelikle kimlere verilmesi gerektiği açıklanıyor. Başka bir ayet-i
celile de bu konuyu te’yit etmektedir: „ Allah’a ibadet edin ve O’na
hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anababaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın….. „4
Her iki ayette de görüldüğü gibi
maddi yardımlar öncelikle en yakınımızda olan ihtiyaç sahiplerine
yapılacaktır. Özellikle fitre ve zekatların başka ülkelerdeki fakirlere
gönderilmesi mekruhtur. Ancak
bunlar akraba iseler ve daha muhtaç iseler gönderilebilir.5 Zekatın
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harcanması gereken yerlerden (Fisebilillah) ifadesi çok anlamlıdır.
Yakınımızda fakir olmayabilir, ama
Allah yolunda yapılacak işler acil
yardım beklemektedir.
Kişi veya kuruluşlar, bu yardımları öncelikle kendi yaşam
çevrelerine götürmeleri gerekirken, hep uzak diyarlara taşımaları
dinen caiz olmaz. Bu noktanın çok
iyi bilinmesi gerekiyor. Burada birçok cami idarecisi veya Kuran
kursu yöneticisi ev ev dolaşıp yardım toplamaya çalışıyor, bu camilerin genel merkezi ise Pakistan’da
Kur’an kursu binası yaptırıyor. Yardım konusunda Afrika ülkelerine
öncelik tanıyorlar. Oradaki sefaletin reklamını yaparak sürekli yardım adı altında para topluyorlar.
İçinde yaşadığımız toplumda sosyal dayanışmayı ve barışı temin
edecek çalışmaları yapmıyorlar.
Sosyal dayanışma kavramı, toplumu teşkil eden fertlerin teker
teker herbirinin içinde yaşadıkları
topluma karşı duydukları sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu sorumlulukta toplumun en basit
ferdinden baştaki idarecisine kadar herkesin kendine düşeni yerine getirebileceği ölçüde payı
vardır.
İçinde yaşadığımız bu toplumda öyle iyiliklerde bulunalım ki,
İslam bu toplum için bir anlam
ifade etsin. Sosyal barışı temin
etmek için bu tür çalışmalara ihtiyaç vardır. Bunun için ilim, irfan
gerekir. Asya ve Afrika ülkelerine
sürekli yardım toplama faaliyeti
halk dilinde klasik bir „CERCİLİK“
tir. Buradaki yaşamımıza bir katkısı yoktur. Ayrıca o ülkelerdeki
açlık, sefalet süreklidir. Bu ülkelerin çoğunda terör olayları hiç gündemden düşmez. Dini kuruluşların
sürekli bu ülkelere yardım toplama
faaliyeti, Avrupa’da İslâmofobiyi
artırmaktadır.
Çözüm olarak neler yapmalı-

yız? Kısaca söylemek gerekirse İslâm’ı kültürel enkazdan kurtarmak
gerekir. İslâm’ın evrensel değerlerini harekete geçirmek suretiyle
onun Avrupa’da bir anlam ifade
ettiğini kanıtlamak gerekir. Bu hedefe varabilmek için İslâmi düsünceyi araştırmak ve araştırmacılar
yetiştirmek, bunun için okullar ve
enstitüler kurmak, akademik çalışmalar yaptırmak, neşriyat merkezleri kurmak, zengin kütüphaneler açmak, edebi sanat dallarında elemanlar yetiştirmek, sinema, tiyatro, gazetecilik gibi
propaganda alanlarında çalışmalar
yaptırmak, tedavide İslâm prensiplerini uygulayacak hastaneler
kurmak… gibi köklü çözümlere yönelmek gerekir.6
Böylece iyilikte yarış ilkesi gercekleşmiş olur. Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: „Değişik dinlerin
ve toplumların olmasındaki hikmet, bunların iyilikte ve ahlakta
birbirleriyle yarış etmesidir.“7 Yaşadığımız bu toplumda bu iyilik
yarışını yapabiliyor muyuz? Yapamazsak İslâmofobiden kurtulamayız.
Selam ve dua ile.
..................
1-Nahl 90
2-Bakara 201
3-Bakara 215
4-Nisa 36
5-İslam İlmihali, Ö. N. Bilmen, shf. 342
6-Prof. Dr. Mehmet Şeker, İslâm’da Sosyal
Dayanışma Müesseseleri, sahf. 125, DİB yayınları, 2003, Ankara
7- Bakara suresi: 148-150
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

“

Dünyada kültür kavgası çıkarmaya çalışanlar mevcut. Bunun için Müslümanları hedef
aldıkları pespaye filmleri ve karikatürleri de kullanıyorlar. Bu tür girişimlere her Müslümanın demokratik tepki göstermesi hakkıdır. Ama sokaklara dökülüp kan dökmeyi, bizzat İslam’a karşı bulurum.
Almanya, farklı kültürlerin bir arada yaşama sürecini bir güvenlik endişesine çevirdiği
görüntüsü veriyor. Bu Almanya için ve bu ülkede yaşayan Müslümanlar için çok kötü
sonuçlar doğurur. Bazı radikal hareketleri ve terör korkusunu bahane ederek dinî eğitime kısıtlama getiren Müslüman nüfuslu devletlerin yöneticilerini uyarıyoruz…
Eğer böyle davranırlarsa dinî eğitimi gerçekten yer altına indirmiş, sonuçlarını da kontrol
edememiş olurlar…

“
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MÜSLÜMANLAR
KIŞKIRTMALARA
KAPILMAMALI
Mehtap Altınok Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir söyleşi yaptı

dikkate aldığımızda, Müslümanların meselelerinin
varlığını giderek bir entegrasyon konusu olmaktan çıkarıp bir güvenlik sorunu hâline getirmiş olmasından
üzüntü duyuyorum. Bu son derece tehlikeli. Çünkü
bu topluluğun güvenini zedeleyen bir husus. Daha
sonra da Müslüman kurumları da çağırarak İç İşleri
Bakanlığının dört konuyu istişare etmiş olmasını; birincisi tırmanan ırkçılık, ayrımcılık Neo-Nazi tehlikesine karsı nasıl iş birliği yapabileceklerini konuşmuş
olmaları, İslamofobia ve nefret suçlarının üstesinden
nasıl gelineceğini konuşmuş olmaları ancak bu iki konunun gölgesinde kısmen telaffuz ettikleri aşırıcılıkla
mücadeleyi daha sonra öne çıkararak ve buradan da
birtakım afişler üreterek bir taktiğe dönüştürmüş olmalarını ben büyük bir ibretle izledim. Bunun kabul
edilebilir bir tarafı yoktur. Bunun ne barışa ne entegrasyona ne de huzura katkısı vardır. En önemli hususun öncelikle, Müslüman vatandaşlarının varlığını ve
kimliğini, inanç değerlerine uygun olarak eğitim görmelerini asla bir güvenlik konusu olarak görmeyip bir
anayasa, bir hukuk konusu olarak ve ondan sonra
belki bir entegrasyon konusu olarak görmeleri olduğunu ifade etmek isterim.

A

lmanya’daki afiş krizi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Almanya’nın farklı kültürler farklı kimliklere sahip vatandaşlarının varlığını, bir
güvenlik ve entegrasyon sorunu olarak
görmeye başlaması gerçekten üzüntü verici. Aslında Avrupa’da, Müslümanların yaşadığı ülkelerde özellikle dil hizmetleri ve din eğitimi açısından
entegrasyon açısından bakıldığında üç tane model ortaya çıkmıştır. Fransa’da bir Mağrip-Cezayir modeli
oluşmuştur. İngiltere’de, Hint-Pakistan modeli var;
aslında Almanya’da ve kısmen Hollanda’da da bir
Türk modelinden söz edilebilir. Ben, bu üç model mukayese edildiğinde entegrasyon açısından en başarılı
modelin Almanya’daki Türk modeli olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen Almanya’nın bizatihi, başbakanının ağzından, biz, çok kültürlülükte başarısız
olduk ya da çok kültürlülük iflas etti açıklamalarını da

Müslümanlara hakaret içeren bir film yayınlandı ve Fransa’da bir karikatür krizi var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz ve vatandaşlara
nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
Burada iki durumu birlikte tespit etmek zorundayız. Birincisi gerçekten son yıllarda yani, Rüşdi’nin kitabıyla başlayan karikatür kriziyle devam eden ve
son olarak Hollanda’daki Fitne filmi, Amerika’daki
pespaye film ve nihayet bir meydan okurcasına Fransa’daki karikatür, bütün bunları bir araya getirdiğimizde İslamofobiyayı besleyen bir küresel provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu kabul etmek, bir ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirmek mümkün değil.
Mesela nasıl antisemitizmle ilgili konuşmak hatta Almanların Nazi kamplarıyla ilgili olumsuz kanaat bildirmek dahi asla ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilmiyorsa inançlara, değerlere ve kutsallara saldırarak provokatif operasyonlar, ürünler ortaya çıkarmanın da fikir ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi mümkün değil. Ancak Müslümanların da bu
tip provokasyonlara verdikleri karşılığın doğru olma-
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dığını düşünüyorum. İslam’ın
kendi öğretilerine dahi yakışmadığını
rahatlıkla
söyleyebilirim.
Böyle bir karşılık verdiğimizde
amaca hizmet etmiş oluruz. Küresel provokasyonun amacı, Müslümanların
öfkesine
hâkim
olamayan bir topluluk olduğunu
dünyaya göstermekse, Müslümanların sabrını test ederek birtakım
yanlışlıkları ortaya çıkarıp İslamofobiayı beslemek ve medeniyetler
çatışması oluşturmaksa ki öyle olduğu artık yapılmış bilimsel çalışmalarla da ortaya konmuştur.
Müslümanların verdiği tepkileri de
doğru bulmuyorum. Demokratik
ölçüler içerisinde tepkimizi ifade
etmek elbette ki her Müslümanın
hakkıdır ama provokatörlerin ekmeğine yağ sürercesine sokaklara
çıkıp kırıp dökmek büyükelçiliklere
saldırmak, insan öldürmek kabul
edilebilir şeyler değildir.
Özellikle Fransa’da genellikle Mağripli, Arap kökenli
Müslümanlardan tepki geliyor.
Türk kökenli Müslümanların
tepkilerini basında göremiyoruz. Bu durumu bahsettiğiniz
üçlü yapı anlamında mı değerlendirmek gerekiyor?
Hem o üçlü yapı açısından değerlendirmek hem de Diyanet İşleri Başkanlığının ve Avrupa’daki
çalışmalarının katkısını unutmamak gerekiyor. Orada, sayısı binleri aşan camilerimizde bugüne
kadar barışı zedeleyen, birlikte
yaşam ilkelerini zedeleyen hiçbir
sorun ortaya çıkmamıştır. Biz oradaki vatandaşlarımıza bunların bir
provokasyon olduğunu çok iyi anlatabiliyoruz, vatandaşlarımız da
bu ortak bilince sahipler. Bu karikatürleri yayımlayan karikatür
dergisinin genel yayın yönetmeni
ekranlarda şöyle konuşuyordu:
“Biz, bu ülkede Katolikliği eleştireceğiz de aşırı İslamcılığı eleştiremeyecek miyiz?” diyordu. Bir defa
söylediği sözün hiçbir anlamı yok.
Biz eleştirme demiyoruz ki bugüne
kadar Batı’da İslâm ve Müslümanlarla ilgili yüzbinlerce eleştirel makale kaleme alındı. Oryantalizmin
hele Fransız oryantalistlerinin İslâm’a yönelik eleştirilerini yazdıkları kitaplardan bir kütüphane
oluşturulur. Bizim o ciddi kitaplara
hiçbir itirazımız olmadı ki, biz onlara İslam’ı eleştirmek yasak demiyoruz ki ama onlar ne yapıyor,
Müslümanların kutsal değerlerinin
birleştiği bir büyük peygambere h
hakaret ediyor, kutsala hakaret
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ediyor. Fransızların meşhur filozofu Michel Foucault, “Hapishanenin
Doğuşu”
adlı
eserinde
hapishane tarihini yazmıştır. Hapishane tarihinde işkenceyi ikiye
ayırır. Bir somut işkence, bir de
soyut işkence. Somut işkence, bedenlere yapılan işkencedir. Soyut
işkence de toplumların kutsallarına hakarettir. Dolayısıyla toplumların kutsal değerlerine hakaret
toplumlara yönelik soyut bir işkenceye dönüşebilir. Ve olan da budur.
Bugün bu küresel provokasyon ve
onun ürünleri bütün Müslümanları
hedef alan bir soyut, kültürel işkenceye dönüşmüştür. Müslümanların tepkisi de bundandır aslında.
Otursunlar kendi filozoflarının işkence tarihini okusunlar. Onlara,
Faucault’un “Hapishanenin Doğuşu” adlı kitabını okumalarını
tavsiye ederim.

gönderen ülke olarak Türkiye ne
de onları kabul eden ülkeler, insanların inançlarını nasıl uygulayacaklarını, ibadetlerini nasıl yapacaklarını, cenazelerini nasıl kaldıracaklarını, namazlarını nasıl kılacaklarını düşünmüştür. Vatandaşlarımız önce kendileri bu yollarını
aradılar daha sonra Diyanet İşleri
Başkanlığına müracaat ettiler. Ve
Diyanet, Türkiye’deki hizmeti
oraya götürdü çünkü oranın şartlarında hizmet üretemedi. Bu da
tabii uzun vadeli olamazdı. Ancak
2000’li yıllardan itibaren biz, Diyanet olarak ikinci dönemi başlattık;
Avrupa şartlarında bir hizmeti
planlamanın yollarını aradık onun
için ilk defa Frankfurt Üniversitesi’ne bir İlahiyat Fakültesi açtık.
ilk defa uluslararası ilahiyat projesini geliştirerek Avrupa’da doğup
büyüyen gençlerimizi buraya geti-

Din, bütün kimlikleri bağlayıcı bir unsur, yurt dışında da
çok fazla dernekleşme, cemaatleşme var. Bu bağlamda,
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başlattığınız hizmetler ya da gelecekte
yapmayı planladığınız hizmetler var mıdır?
Diyanetin tarihi boyunca hizmetlerini, özellikle Avrupa’ya göç
eden vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini üç bölüme ayırabiliriz.
Birinci bölüm Türkiye’deki hizmetleri Avrupa’daki vatandaşlarımızın
ayaklarına götürdüğümüz dönem.
Bu dönem, en azından asimilasyonu engellemiştir. Vatandaşlarımız buraya göç ettiklerinde ne

rerek ilahiyat eğitimi almalarını
sağ- ladık. İlk ürünlerimizi, ilk mezunlarımızı vermeye başladık.
Şimdilerde ise üçüncü dönemi
tasar- lıyoruz. Üçüncü dönem,
özellikle gelecek kuşakların kendi
kimliklerini koruyarak içinde yaşadıkları ülkenin kültürüyle barışık
olarak yollarına devam etmelerini
sağlamaya yöneliktir. Bunların her
biri için gerek cami hizmetleri açısından gerek eğitim hizmetleri açısından gerek sosyal hizmetler
açısından planlamalarımız var. Kadına aileye gençliğe yönelik ayrı
projelerimiz var.
Başkanlığınızın yurt dışındaki Türklere yönelik hizmet-
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lerinde yeni bir yapılanma söz
konusu mu?
Zaten yeni bir yasamız çıktı ve
yeni yasamız, Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünü tamamen bu söylediklerimize göre yeniden kurdu.
Orada, dört ayrı daire başkanlığı
kuruldu. Ancak kurumsal yapılanma yeterli değil, öncelikle zihniyet değişimine ihtiyaç vardı. Bu
noktada Diyanet İşleri Başkanlığının bundan on sene önceki zihniyetiyle yola devam etmesi mümkün değil. Biz göreve başladığımızda Avrupa’da tartışılan en
önemli husus, din dersinin Almanca mı Türkçe mi verileceğiydi.
Biz bu tartışmanın derhal üstüne
çıktık. Ve dedik ki burada iki şeyi
birbirine karıştırmayalım, öncelikle
bir defa bu insanlar ana dillerini
öğrenecekler, ana dillerini öğrendikten sonra İslam dinini ister Almanca öğrensinler ister Türkçe
öğrensinler. Dolayısıyla bundan
sonra belki ana dili gibi kullanacakları Almanca literatürünün de
din literatürü ve İslam literatürü
ile tanışmasının on yıl sonrası için
çok daha önemli olacağını düşünerek biz Türkiye’de pek çok kurum
aksini düşünürken hayır dedik. Dilini yani Türkçeyi öğrenecekler
ama din dersini de Fransa’da Fransızca, Hollanda’da Flamanca, Almanya’da Almanca alsınlar; bunda
herhangi bir sakınca görmüyoruz
bilakis bu durumu faydalı görüyoruz. Ayrıca muhtelif ülkelerde birlikte çalıştığımız kurumlar, daha
bilimsel çalışmaya başladılar. Biz
Belçika’da Din Toplum Araştırmaları Merkezi adı altında, üç ayrı bölümde bir araştırma merkezi
kurduk. Fransızca, Flamanca, Almanca konuşan ülkelerdeki vatandaşlarımızın inanç sorunlarını
bilimsel olarak takip etmeye başladık. 6 ayda bir, buraya raporlar
geliyor. Şahsen benim başkanlığımda burada bir üst bilim kurulu
ile bu raporları değerlendirerek
stratejilerimizi belirlemeye çalışıyoruz.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların en çok merak ettikleri
şeylerden birisi, yurt dışında
görev yapan imamlar ve vaizler için sürekli hizmet anlayışının olup olmayacağı. Din
görevlilerinin belli bir süre hizmet verip Türkiye’ ye dönmelerine pek sıcak bakmıyorlar.
Bir de ilahiyat projesi kapsamında ortak öğrenci aldığınızdan bahsettiniz. Onların da
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iken 13.08.2003’ten itibaren Diyanet
İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez,
11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri
Başkanı olarak atandı.
Yayınlanmış birçok eseri bulunan
Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç
çocuk babası olup Arapça ve İngilizce
bilmektedir.

şöyle bir endişesi var, gittiğimizde Diyanet’te istihdam edilebilecek miyiz, biz ne yapacağız, diyorlar?
Çok teşekkür ediyorum, bu iki
soru için. Birincisi, biz taşıma su
ile değirmen dönmeyeceği kanaatindeyiz. Yani Türkiye’den din görevlisi göndererek bu işi sürdürmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunun için de çeşitli alternatifler geliştirdik. Gönderdiğimiz
arkadaşların fakülte mezunu olması ve gideceği ülkenin dilini ve
kültürünü biliyor olması şartı var.
Şu anda Almanya’da diyelim,
bütün görevlilerimiz hutbelerini
aynı zamanda Almanca özetleyerek topluma anlatıyorlar. Belki
bundan sonra bir müddet daha
Türkiye’den gitmeye devam edeceklerdir. En azından ana hizmetleri yürüten insanlar olmasa bile
destek hizmetlerini yürüten insanlar gitmeye devam edecektir. Takdir edersiniz ki Türkiye’de her din
görevlisi aynı zamanda bir devlet
memurudur. Devlet memurunun
bir başka ülkede on sene, yirmi
sene hizmet etmesi mümkün
değil. Kaldı ki bir görevli aslında
beş yıl verebileceğinin azamisini
verebiliyor. Ancak zaten uzun vadede bu uluslararası İlahiyat Projesi gereği mezun olan arkadaşlarımızı orada görevlendirmek istediğimiz için biz geleceğe çok
daha farklı bakıyoruz. Diyanet’in
yasası içerisinde bu arkadaşlarımızı doğrudan görevlendire bileceğimize dair yasal imkânlarımız
hazır. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızdan hiçbirisi açıkta kalmayacak, belki bunların bir kısmı
akademik araştırma yapacaktır.
Mezun olan her arkadaşımızı, ne
zamana kadar bilemiyorum ama
ihtiyacımızı bitirinceye kadar gittikleri ülkelerde kurulan Ditiplerle
de iş birliği içerisinde görevlendireceğiz. Herhangi bir endişeleri olmasın.
Özellikle 11 Eylül saldırıları
sonrasında,
Orta
Asya’ya
kadar uzanan bir coğrafyada,
Diyanet İşleri Başkanlığının
çalışmalarına siyasi gerekçeler
ileri sürülürek bazı engellemeler getirildiğini izliyoruz. Bu
gelişmeye karşı önlemleriniz
nedir?
Doğrusu, yanlışla doğruyu, iyi
ile kötüyü ayırt etmeden bütün İslam’ı, bütün Müslümanları aynı kefeye sokma eğiliminde olan
yönetimlerin, Diyanet’in hizmet bi-
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çimi, varlığı ve bölgeye yaklaşımıyla karşılaştıklarında düşünceleri değişiyor. Çünkü kategorize
etme imkânına sahip olamıyorlar.
Bizim götürdüğümüz hizmetlerin,
oradaki bütün insanları bir taraftan bilgi ve donanım bakımından
beslediği bir taraftan da insanların
içinde yaşadıkları ülkeyle, tarihle
barışık olmalarını sağlayıcı olduğu
noktasında bir kanaate vardıklarını
zaman zaman görüyorlar. Ancak
eğer niyet farklı ise niyet sadece
aşırıcılık, şiddet, terör değil de
gerçekten farklı kimliklere müsamaha etmemek ise o zaman söylenebilecek hiçbir şey kalmıyor
doğrusu. Bizzat örnekler vererek
söyleyeyim; Rusya, yeni aldığı bir
kararla bütün okullarda din dersini
zorunlu hâle getirdi. Aslında kilisenin baskısıyla bunu yaptığını biliyoruz. Ancak Rusya’da milyonlar-

orada, orta yolu yerleştirmeye çalışan yani kendi tarihî kültürel dokusuyla barışık olan insanların
öldürülmüş olması beni son derece
endişelendiriyor. Yani bunun bir
stratejik proje mi yoksa gerçekten
bir iç çatışma mı olduğu konusunda zaman zaman endişelere
kapılıyorum. Özellikle Kırgızistan’da bir ilahiyat fakültemiz var,
15. yılını bitirdi. Şu anda Kırgızistan da din dersini zorunlu hâle getirmek istiyor. Müracaat edebileceği tek müessese aslında burası.
Buradan 600-700 genç mezun,
bugüne kadar hiçbirine bir görev
verilmemiş. Hakeza Kazakistan’ın
son aldığı kararların, mesela sadece misyonerliği önlemeye yönelik olduğu ifade edilen kararların,
aslında üzerinde düşünülmüş, ülkenin geleceği dikkate alınarak varılmış
neticeler
olduğunu

ca Müslüman var ve bu Müslüman
çocukların din eğitiminin nasıl ve
kimler tarafından verileceği belli
değil. Biz beş senedir Moskova’da,
teoloji kongreleri düzenleyerek bu
eğitimin bilimsel olarak nasıl verilmesi gerektiği üzerinde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Amacımız
sadece yardımcı olmak. Kafkasya
çok hassas bir bölge ve Kafkasya
dinî kimliğin de güçlü olduğu bir
bölge. Ama son bir iki yılda benim
başkanlığım döneminde altmışı
aşkın kanaat önderi diyebileceğimiz din adamı katledildi. Bunların
ortak kimliğine baktığımız zaman
müftüler, imamlar. Hepsi bilakis

söyleyemem. Yani yine birtakım
korkularla birtakım endişelerle hareket edildiğini biliyorum.
Son ziyaretimde bizzat Sayın
Nazarbayev’le görüşme imkânım
oldu. Din İşleri Ajansı başkanıyla,
meclis başkanıyla görüştüm ve
onların hepsine şunu söyledim:
Türkiye tecrübesiyle ortaya koymuştur ki dini bilgi konusunda, din
eğitimi konusunda toplumu ne
kadar aç bırakırsanız yanlış anlayışlar topluma o kadar sirayet
eder. Yani yasalar çıkarıp bunları
engellemekle bitmez. Bunu sadece siz yer altına indirirsiniz.
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Sanıyoruz, Balkanlar’da da
belirgin bazı sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz…?
Evet, çok doğru. Bizim altı
ayda bir, bütün Balkan müftüleriyle bir toplantımız var. Bu toplantılarda en çok üzerinde durduğumuz, önemsediğimiz husus öncelikle oralardaki dinî kurumların tarihteki kimliklerine tekrar kavuşmaları. Doğrusu komplo teorilerini
telaffuz etmek hiç hoşuma gitmez.
Ancak bir elin Balkanlardaki bütün
dinî kurumlarla ilgilendiğini görüyorum. Aslında her yerde aynı
sorun vardır, yani Arnavutluk’ta
çok ciddi bir dinî kurum sorunu
vardır, Makedonya’da kısmen vardır. Kosova’da, Bulgaristan’da mesela zaten vahim bir durumdu,
şimdi yatışmış görünüyor. Çünkü
buradaki dinî kurumlar Türkiye’
deki gibi salt dinî kurumlar değil.
Aynı zamanda toplumu temsil
eden, toplumun aidiyetini oluşturan büyük kurumlar. Tarihteki misyonları çok büyük. Bir Batı Trakya
Müftüsü sadece müftü değil, toplumun kendisini bağlı gördüğü bir
müessese ve şahsiyet aynı zamanda. Böyle olduğu için de Türkiye olarak biz, mümkün olduğu
kadar bu bölgelerde dinî kurumlar
içerisinde ortaya çıkan ihtilaflarda
Diyanet olarak taraf olmamaya çalıştık.
Ama bazı yanlış anlamalar da
devam ediyor…
Orada, Türkiye’den giden sivil
toplum kuruluşlarının ciddi hataları var. Yardım kuruluşlarımız,
Balkanlar’daki dinî kurumlarda
doğan yerel ihtilaflarda birinin yanında yer alıyorlar, topluma Türkiye’nin, o kurumun yanında yer
aldığını
düşündürüyorlar.
Bu
büyük hatadır. Mesela Sancak’taki
sorun böyle çıkmıştır. Yani müftülerden birine gidiliyor “yap seçimini kardeşim, biz Türkiye olarak
arkandayız” deniyor. Bundan ne
TİKA’nın ne Diyanet’in ne Dışişleri’nin haberi var ne de YTB’nin.
Birileri kendilerini Türkiye yerine
koyarak bu tür şeylere soyunmamalı.
Son dönemde artan terör olaylarıyla birlikte Diyanetin gerek yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımız
gerek bölge halkımız açısından
daha birleştirici bir çalışma yürütmekte olduğunu görüyoruz…
Ben şahsen üniversite mensubuyum, hocalık da yaptım, 20
sene birçok ülkede ders verdim
ama benim bir farklı yönüm daha

Ne Yapmalı
var; ben, resmi eğitimlerime başlamadan önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde medrese
eğitimi gördüm ve bu bölgeyi çok
iyi biliyorum. 13 yaşımda Bitlis
Adilcevaz’ın Van Gölü’nün kıyısında bir beldesinde okuyordum.
Nüfus sayımı yapılacaktı, ben artık
orada insanlarla haşır neşir olduğumdan onların dilini anlamaya
başlamıştım. Yani Kürtçeyi anlamaya hatta çat pat da konuşmaya
başlamıştım. Nüfus memurlarıyla
vatandaşlar arasında tercümanlık
yap- tım. Böyle bir anımla başlamış olayım bu sorunuza cevap
vermek için. Hacı Şamil isminde
bir hacıya nüfus memuru kaç kızın
var, diye sordu. Altı kızım var diye
cevap verdi. İsimlerini soruyorum
deyince Hacı, ben yabancılara kızımın ismini söylemem dedi. Bu
tabi çok farklı değerlendirilebilir.
Ama bunu neden hatırlayarak söylüyorum. Aynı Hacı Şamil’in kızı
bugün PKK ile dağa çıkıyor. Yani
kızının ismini telaffuz etmekten
hayâ eden babanın kızı, aradan
otuz sene geçtikten sonra PKK ile
birlikte dağa çıkıyorsa bu değişimin sosyolojik izahını bilim adamlarının oturup çok ciddi bir şekilde
yapması lazım aslında. Bölge dinî
kimlik bakımından adım adım zayıflatılmıştır. Bugün Diyanet hizmetleri açısından söyleyeyim
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bütün kuran kurslarının
sayısı sadece Trabzon ve ilçelerindeki kuran kursu sayısından daha

azdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki imam hatiplerin
sayısı sadece Trabzon ve çevrelerindeki imamhatip liselerinin sayısından daha azdır.
Devlet kurumu olduğu için
mi?
İhmaller hem Diyanet’in hem
Milli Eğitim’in hem devletin...
Özellikle bu bölgedeki din eğitimi
dinî kimlik önemlidir çünkü bizi
kardeş kılan o değerleri bulabileceğimiz yegâne kaynak İslam dini.
Anadolu’da peygamberimizin vefatından 7 sene sonra içinde
namaz kılınan ilk mabet Diyarbakır’daki Ulu Camii’dir. Dolayısıyla
bir bu var bir de tabi aslında ırkçılık bir şehir ideolojisidir. Irkçılık
köyde ve kırsal bölgelerde ortaya
çıkabilecek bir ideoloji değildir. İlk
terör hadiselerinden sonra, köyler
mezralar boşaltılıp insanlar şehirlere yığıldıktan sonra aslında ilk
tehlike orada başlamıştır. Böyle bir
zeminde bütün üniversitelerin,
bütün bilim adamlarının, fikir
adamlarının, din adamlarının el ele
vererek bu yeni durumu nasıl yönetebileceklerini belki devlete izah
etmeleri gerekiyordu. Ancak ne
oldu, bilakis şehirlere yığılan bu
insanlar dinden de uzaklaştırıldı.
Yani dinî kimlikleri de zayıflatıldı.
Ve bu ideoloji, zayıflayan bu alanlarda kendisini derhal buldu hatta
bununla da yetinmedi daha önce
köyden zorla dağa götürülen
gençler bu sefer hazır bir ideolo-

jiye sahip olarak, gönüllü hale getirilerek taşındılar. Bu, çok uzun
bir konu yani bu terörün, şiddetin
ve özellikle Kürt meselesinin din
açısından tahlili Türkiye’de en az
yapılan tahlillerden bir tanesidir.
Üzerinde konuşulmadı, tartışılmadı; dolayısıyla yapılacak siyasi,
sosyal, ekonomik pek çok iyileştirmenin yanında öncelikle bu zedelenen kimliklerin rehabilitasyonu
açısından sağlıklı bir İslâm bilgisine, bir kardeşlik hukukunun yeniden ihyasına ihtiyaç var. Biz de
kendimizi güvenlik alanlarına yaklaştırmadan, sadece bu alanda tutarak bir hizmet yürütmeye
çalışıyoruz diyebilirim.
Efendim çok güzel bilgiler
verdiniz, teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Röportaj:
Mehtap ALTINOK
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Güncel

Minare kültür zenginliğidir
Löhne belediye başkanı Heinz-Dieter Held Mocca Dergisi muhabiri
Bahattin Omurcan’ın sorularını cevapladı:

Camiye ilave edilen minare
semtin diğer yapıları ile
uyum içindedir.
Minare Löhne’ye yakıştı.
Minare Löhne’de yaşayan
Müslümanlara bakışı
olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü minare
Almanya’nın kültür zenginliğidir.

A

lmanyann Herford ehri
yaknlarndaki, Lhnede
DTBe bal Hac Bay ram Camisinin minaresi,
tertip edilen muhteem
bir trenle hizmete girdi. Trene
Lhne belediye bakan Heinz-Die
- yor. Gerekçe olarak da halk rahatsız oluyor deniliyor. Löhne’de halk
ter Heldin yansra Federal- millet
rahatsız
vekili Stefan Schwartze (SPD)
ve olmayacak mı bu minareden?
eyalet milletvekili Angele Lck
(SPD), Matthi Bolte (Yeiller)HELD:
ile Belki de haklısınız, bu
tür
olumlu
veya olumsuz söylentiLhne yabanclar Meclisi bakan
ler
hep
konuşulmuş
olabilir. Ben
Edith Nemetschekin yan sra Trk
ve
çalışma
arkadaşlarım
olaya
ve Alman davetliler katld.
böyle
yaklaşmadık,
gelen
teklifleri
Hac Bayram Cami bakan lhan
Uardan alnan bilgiye gre, 18en iyi şekilde değerlendirdik, kimmetre ykseklik iin uzun srenseden
bir etkilenmeden kendi hür irademizle
kararlarımızı
olumlu
mcadele yaplm. Sonunda kaza
yönde
kullandık.
Löhne
için
obnan Lhne olmu. Minare Lhneye
jektif
bakışın
önemli
olduğunu
düzenginlik katm. Trk ve Alman
şündük, imar konusunda şehrin
milli marlar ayakta dinlenirken,
dokusuna dikkat ettik, halkın fikal sebebiyle alnan zel izinle,
minareden bir defaya mahsus rini aldık, çevreden soruşturduk ve
olumsuz bir şey olmadı. Biz de
olmak zere ezan okundu.

çoğunluk esastır. Çoğunluğu sağlarsanız yapacağınız her işte fazla
zorlanmazsınız.
MOCCA: Efendim cemiyet başkanına katkınız olsun diye bir zarf
verdiniz, rakamı öğrenebilir miyiz?
HELD: Bu Minare bizim şehrimize yapıldı. Belediye olarak katkımızın olmaması olmazdı. Biz de
ufak bir yardımda bulunduk, miktarı önemli değil.
MOCCA: Teşekkürler ediyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
HELD: Ben de teşekkür ederim!

MOCCA: Almanya’da minare
yapımına engel olunmaya çalışılı-

MOCCA: Alman vatandaşlığına
geçen Müslümanların bu konularda etkileri oluyor mu ? Sizler
yerel seçimlerde bu durumu göz
önünde bulunduruyor musunuz?
HELD:
Bu sorunun cevabı
biraz zor olacak, ama şunu bilmek
gerekir, oy yoğunluğu olan bölgelerde bu konular elbette daha da
kolay oluyor. “Oy hakkın varsa söz
hakkın da var demektir”, yerel
merciler yapacakları işlerde demokrasinin kurallarını esas alırlar,

Röportaj:
Bahain OMURCAN

evet dedik.
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Ne Yapmalı/ Was tun

Nach Expertenmeinungen haben trkisch-islamische Organisationen in den letzten Jahren einen Wandel du
junge Generation grndet ihre eigenen Organisationen, unabhngig von Verbindungen in die Trkei.
Unter
lionen Muslimen, die in Deutschland leben, bilden die trkischen Gemeinden die grte Gruppierung (63%
der Deutschen Islamkonferenz). Ebenfalls befinden sich die grten muslimischen Organisationen
in Deut
kischen Hnden. Die Entwicklung, die diese Organisationen durchgemacht haben wurde in einem Panel der
besprochen, die am 21.09.2012 in Berlin stattfand.

Dr.Işık:
Almanya’daki genç Müslümanlar artık Türkiye bağlantılı örgütlerde yer almak yerine, kendi
ihtiyaçlarına uygun sosyal ağlar
kurmayı tercih etmelidirler...
Kadınlar burada Müslüman örgütlerin, özellikle de erkeklerin
kendileri adına konuşmasını istemiyorlar.

Dr. des. Tuba Işık (Universität Paderborn) Organisationen, die ihre Fühler weiterhin in
die Türkei ausstrecken, würden den jungen Muslimen kaum adäquate Angebote machen. Die muslimischen Frauen müssen zu sozialen und politischen Entwicklungen ihre
eigene Position beziehen können. Diese Frauen wollen nicht, das andere in ihrem
Namen sprechen. Sie wollen ihren Weg selbst bestimmen. Sie wollen auf der politischen Plattform ihre Stimme selbst erheben.

Uzmanlara gre, Almanyada Trklerin kurduu
slami rgtler, yllar iinde deiim geirdi.
Yeni kuak ise Trkiye balantl rgtler yerine
kendi organizasyonlarn oluturmak istiyor.
Al
manyada yaayan yaklak 4 milyon Mslman
arasnda en byk grubu Trkler oluturuyor.
Almanya slam Konferansnn verilerine gre,
Almanyadaki Mslmanlar arasnda Trklerin
oran yzde 63 civarnda. Yine Almanyadaki en
byk Mslman rgtleri de Trklere ait -bu
lunuyor. Berlin merkezli Network Turkeynin
(Trkiye Akademisyenler A) geni bir dinleyici
kitlesinin katklaryla (21.09.2012)
- Berlinde d
zenledii panelde, Almanyadaki Trklerin
olu
turduu slami hareketlerin geliimi ele alnd.
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Die islamischen
Organisationen
in Deutschland
befinden sich im Wandel

D

er Wandel der Milli Görüs
Die erste türkische religiöse Organisation war der Verband der islamischen Kulturzentren e.V (VIKZ) und
wurde 1973 gegründet. Nur zwei
Jahre später hisste auch die islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) seinen
Banner. Die Gemeinsamkeit von beiden war,
dass sie Verbindungen in die Türkei pflegten.
Dabei entwickelte sich die Milli Görüs zu der
zweitgrößten türkisch-islamischen Organisation
in Deutschland. Nach ihren eigenen Angaben im
Internet zufolge begrüßt die Milli Görüs rund 87
tausend Mitglieder in ihren Reihen, denen sie
323 Moscheen zur Verfügung stellt. Prof. Dr.
Werner Schiffauer, der an der Europa-Universität
Viadrina die Entwicklung der Milli Görüs verfolgt,
betont, dass sich die Milli Görüs verändert habe:
“Ein Wendepunkt war, dass ab 1999 eine neue
Generation herangewachsen war. Sie übernahm
nun das Steuer in der Hauptzentrale. Diese neue
Generation distanzierte sich immer mehr von
der türkischen Mutterorganisation. Sie emanzipierte sich immer mehr von der Linie der Saadet
Partei und schuf ein neues europäisches Program.”
Schiffauer betonte, dass sich die Milli Görüs in
Deutschland mit der neuen Genrationen gewandelt hat und nicht weiter als “islamistisch” zu bezeichnen ist. Ferner kritisierte er, dass die Milli
Görüs noch immer vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Der Dachverband DİTİB
Schiffauer sagte weiter, dass die muslimischen
Organisationen neben den religiösen Dienstleistungen auch soziale Projekte vorantreiben und
somit einen erheblichen Beitrag für die Integration und das gemeinsame Zusammenleben leisten. Die größte Organisation dieser Art in
Deutschland ist die Türkisch- Islamische Union
der Anstalt für Religion e.V (DITIB), welche 1984
gegründet wurde und über 900 Moscheen verfügt.
Dr. Kerem Öktem (Oxford Universität) meinte
hingegen, dass in Deutschland aktive Organisationen, die eine Verbindung in die Türkei pflegen,
nicht gern gesehen sind: “Die Beziehung des de-

Almanya’daki İslamî
Örgütler Değişim
Sürecinde

M

illi Görüş’ün değişimi
1960’larda Almanya’ya gelen Türklerin 1973’de kurduğu ilk dini örgüt
İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)
oldu. 1975’de ise günümüzde İslam
Toplumu Milli Görüş (IGMG) adıyla faaliyet gösteren derneğin temelleri atıldı. Bu iki örgütün ortak
yanı Türkiye bağlantılı olmasıydı. Yıllar içinde gelişen İslam Toplumu Milli Görüş, Almanya’da Müslüman Türklerin kurduğu ikinci büyük organizasyon
konumuna geldi. İnternet sayfasında yer alan bilgilere göre, Kerpen merkezli örgütün yaklaşık 87
bin üyesi ve 323 camisi bulunuyor. Milli Görüş hareketinin Almanya’daki gelişimi üzerine araştırmalar yapan Viadrina Avrupa Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Werner Schiffauer, bu hareketin yıllar içinde değişim gösterdiğini vurguladı:
“Temel noktalardan biri 1999 yılından sonra Milli
Görüş hareketi içindeki kuşak değişimi oldu. Bu şu
anlama geliyor; Milli Görüş’ün merkezinde yönetimi ikinci kuşak devraldı. Yeni kuşak, Türkiye’deki
Milli Görüş’ten ve özellikle de Saadet Partisi’nden
bağımsız bir çizgi izlemeye başlayarak, kendine ait
bir Avrupa programı yarattı.”
Schiffauer, Almanya’daki Milli Görüş hareketinin,
Türkiye’den farklı olarak örneğin Avrupa’ya karşı
çıkmadığını ifade etti. Değişim gösteren Milli
Görüş’ün İslamcı olmadığını dile getiren Schiffauer,
bu hareketin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesini de eleştirdi.
Çatı örgütü DİTİB
Öte yandan, Schiffauer, Almanya’daki Müslüman
örgütlerin dini hizmetler vermelerinin yanı sıra,
sosyal hayata ilişkin çalışmalar yaptıklarına, göçmenlerin uyumu konusundaki projelerde yer aldıklarına dikkat çekti.
1984 yılında kurulan ve Almanya’da Türklere ait en
büyük dini örgüt olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de bu yönde çalışmalar yapıyor. Köln
merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Almanya
çapındaki 900 camide verdiği dini hizmetlerin yanı
sıra uyum ve dinler arası diyalog konusunda faaliyetlerde bulunuyor.
Oxford Üniversitesi’ne bağlı Avrupa Çalışmaları
Merkezi’nden Dr. Kerem Öktem, aslında Almanya’nın Türkiye bağlantılı örgütleri tercih etmediğini
belirtti: “Alman devleti Diyanet’in yani DİTİB’in
varlığından bir anlamda rahatsız. Çünkü DİTİB,
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utschen Staates zu DITIB ist im Grunde problematisch, da letzteres eine Vertretung des türkischen Staates darstellt. Auf der anderen Seite
ist sie aber gerade deshalb die am besten
strukturierte Organisation. Deswegen ist die
Beziehung belastet. Sie ist die am wenigsten
erwünschte Organisation, aber die am besten
kommunikable.”

Türkiye’deki Başbakanlığa bağlı bir devlet
kurumunun temsilcisi. Ama aynı zamanda
en örgütlü ve devletle en rahat ilişki kurabilen bir örgüt. Dolayısıyla Alman devleti
açısından ortada zor bir durum var. Yani en
az istedikleri temsilci DİTİB, ama bir yandan da en rahat iletişim kurabildikleri
örgüt.”

Die Entwicklung der Gülen Bewegung
Eine weitere Organisation, die Verbindungen in
die Türkei pflegt, ist die Gülen Bewegung.
Öktem beschrieb die Organisation, die mit ihren
Bildungsinitiativen bekannt ist, wie folgt: “Die
Gülen- Bewegung wurde in den letzten zehn
Jahren in Deutschland aktiv und ist somit verhältnismäßig neu in Deutschland. Sie besitzen
im Moment 12 Schulen aber sind vor allem im
Bereich der Nachhilfestrukturen sehr aktiv. Im
Grunde genommen ist die Gülen Bewegung in
jeder deutschen Stadt, wo eine türkische Bevölkerung vorhanden ist, vertreten.”

Gülen hareketinin gelişimi
Almanya’da son yıllarda adını duyurmaya
başlayan Türkiye bağlantılı bir diğer hareket ise Gülen hareketi. Kerem Öktem, eğitim hizmetleri ile ön plana çıkan hareketin
Almanya’daki gelişimini şu sözlerle dile getirdi: “Başka Müslüman gruplarıyla karşılaştırıldığı zaman Gülen hareketinin
Almanya’ya gelişi nispeten daha yeni. Yani
son 10 yılda varlık göstermeye başladılar.
Şu anda 12 kadar okul olarak varlık gösteriyorlar, ancak bunun dışında özellikle
dershaneler şeklinde yani öğrencilerin normal okullardaki devamını kolaylaştırmak
için dershane hizmetleri veriliyor. Yani aslında her Alman kentinde, Türklerin olduğu
her yerde Gülen hareketi bir şekilde mevcut.”

Die Eigendynamik der Jugend
Dr. des. Tuba Işık (Universität Paderborn) bemerkte hingegen, dass eine deutliche Tendenz
innerhalb der jungen Generation zu bemerken
sei, wonach die jungen Menschen vielmehr
dazu neigen eigene soziale Netzwerke zu bilden
als in große islamische Organisationen einzutreten. Organisationen, die ihre Fühler weiterhin in die Türkei ausstrecken, würden den jungen Muslimen kaum adäquate Angebote
machen können. Işık, die die Vorsitzende des
Aktionsbündnis Muslimischer Frauen e.V (AMF)
ist, berief sich bei ihren Aussagen auf eigene
Erfahrungen und Beobachtungen innerhalb
ihrer Organisation: “Die muslimischen Frauen
müssen zu sozialen und politischen Entwicklungen ihre eigene Position beziehen können.
Diese Frauen wollen nicht, das andere in ihrem
Namen sprechen. Sie wollen ihren Weg selbst
bestimmen. Sie wollen auf der politischen Plattform ihre Stimme selbst erheben.” Das AMF
bietet keine religiösen Dienstleistungen an, jedoch bietet sie Frauen Hilfe und Unterstützung
bei Problemen auf dem Arbeitsmarkt und der
Integration in das soziale und politische Leben.

Übersetzung:
Hureyre KAM
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Gençlerin farklı tercihi
Paderborn Üniversitesi’nden Tuba Işık ise
Almanya’daki genç Müslümanların artık
Türkiye bağlantılı örgütlerde yer almak yerine, kendi ihtiyaçlarına uygun sosyal ağlar
kurmayı tercih ettiklerini söyledi. Işık,
2009 yılında kurulan Müslüman Kadınlar
Eylem Birliği’ni buna örnek gösterdi:
“Eylem, çünkü bir gelişme karşısında, Almanya’da Müslüman kadınları doğrudan ilgilendirecek siyasi bir durumda, kadınların
kendini ifade etmesi öngörülüyor. Kadınlar
burada Müslüman örgütlerin, özellikle de
erkeklerin kendileri adına konuşmasını istemiyor. Kadınlar kendi adlarına konuşmak
istiyor.” İnternet üzerinde ağ kuran Müslüman Kadınlar Eylem Birliği, dini hizmetler
vermiyor, ancak iş hayatındaki sorunların
çözümünden, kadın-erkek eşitliğine kadar
farklı konularda Müslüman kadınların birbirine destek olmasını ve seslerini duyurmalarını sağlıyor.

Ing.- Büro

KARAKAYA
Dipl.-Ing. Veli Karakaya

Prüﬁngenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisaion

KFZ- Prüfstelle
Vertragspartner

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

Fax: 030 / 322 84 56

Öﬀnungszeiten: Mo. Fr. 8.00 - 18.00 Sa. 9.00 - 12.00
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IV.BERLİN KURBAN

“

Allah’a yaklaşmanın yolu samimiyet ve aşktır. Vasıtalar insanlarla
ilişkilerde bir değer olurlar. Vasıtaların yararları insanlaradır. Bu
yararın elde edilmesi de Allah’a
yakınlaşma şuurunun layıkıyla
oluşmasına ve maddi vasıtaların
esas gayenin yerini almamasına
bağlıdır.
Gelin sizler de bizlere katılın,
bayramlarımızı mekanlardan sokaklara taşıyalım! Alman komşularımızla birlikte Kurban
Bayramı’nın tadına varalım! Geleneklerimizi çocuklarımıza aktarabilmenin haklı gururunu
birlikte yaşayalım...!

“
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İlahiyatçılar Derneği

Was tun/ Ne Yapmalı

BAYRAMI ŞENLİĞİ
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IV.Berlin Kurban Bayramı Şenliği
IV. Berliner Opferfest

IV.

Berlin Kurban Bayramı Şenliği”ni (28.10.2012) Berlin
İlahiyatçılar Derneği, Berlin
Türk Cemaati, Berlin Veliler
Topluluğu, Hikmet Kütüphanesi, Türk
Eğitim Derneği ve Türk Alman Merkezi,
birlikte düzenlediler.
Bu derneklerin üyeleri kurbanın, İslâm’ın
tebliğ ve tanıtımı (Tevbe 60) konusunda
değerlendirilmesi gerektiğine inanan
müslümanlardır. Bundan dolayı kurbanlarını Berlin’de kestiler. Bir şenlik çerçevesinde kurban etlerini Alman, Türk,
Arap, Afrikalı ayırımı yapmadan, pişirip,
ücretsiz olarak dağıttılar. Bu şenlik için
gerekli olan masraflar da kurban için alınan meblağlardan karşılandı. “Ameller
niyetlere göre değer kazanır.”(h.ş)
Şenliğe yaklaşık iki bin kişi katıldı. Özellikle Alman komşularımız bu şenlikte
öne çıktılar. Halk müziğimizin ustaları,
Mustafa Çetinol, Gürsel Güneş ve arkadaşları birbirinden güzel eserler okuyarak bayramı anlamlı kıldılar. Ayrıca
çocuklar için resim yarışması yapıldı. Çocuklar oyun parklarında bayram eğlencesinin tadını çıkardılar ve Nasreddin
Hoca’larından hediyeler aldılar. Mehmet
Pugar’nın canlandırdığı Karagöz ve Hacivat gölge oyunu çocuklardan ziyade büyüklerin ilgi alanına girdi.
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as IV. Berliner Opferfest
(28.10.2012) wurde vom Berliner
Theologenverein, der Türkischen
Gemeinde Berlin, der Berliner Elterngemeinschaft, der Hikmet Bücherei,
dem Türkischer Bildungsverein und dem
Deutsch-Türkischen Zentrum gemeinsam
ausgerichtet.
Die Mitglieder dieser Vereine sind
überzeugt, dass die Opfergabe in der
Vorstellung und Verkündigung des Islam (AtTawba 60) Verwendung finden sollte.
Dementsprechend haben sie ihre Opfertiere
in Berlin schlachten lassen. Das Fleisch
haben sie im Rahmen des Opferfestes an
alle Bürger ungeachtet der Herkunft
verteilt. Das Fest wurde aus den Spenden
zum Opferfest finanziert. “Handlungen werden entsprechend den Absichten bemessen” (Ahadith).
An dem Fest nahmen über 2000 Menschen
teil. Insbesondere unsere deutschen Nachbarn traten bei diesem Fest hervor. Meister
der türkischen Volksmusik wie Mustafa Çetinol, Gürsel Güneş und Freunde haben ein
schönes Stück nach dem Anderen dargeboten und so das Fest bereichert. Für die Kinder gab es einen Malwettbewerb. Sie
genossen auf verschiedenen Spielstätten
das Fest und bekamen vom Hodscha Nasreddin Geschenke überreicht. Das traditionelle Schattenspiel Hadjewat und Karagöz,
dargeboten von Mehmet Pugar fanden auch
viele Erwachsene interessant.

Was tun/Ne Yapmalı

K

urban
Allah’a yaklaştıran veya kendisiyle Allah’a
yaklaşılan şey” demektir. Allah’a yaklaşmak için yapılan her türlü ameli, kapsamı
içine alır. Dolayısıyla kurban Allah’a yakın
olmak için yapılan her türlü infakın adıdır. Yani,
Kur’an’ın Allah’a yaklaşmak için vesile ve araç
kabul ettiği tüm anlamlı değerleri kurban kelimesiyle ifade etmek mümkündür.
Kurbanı, sadece insanlara et yedirmek olarak
düşünmek yanlış olur. Amaç kaynaşmaktır, kucaklaşmaktır ve paylaşmaktır. Bir başka anlamda, İslâm’ın tebliğidir, tanıtımıdır.
Sadece hayvan kesmek değil, her türlü ihlâslı
ve takvâlı amel müslümanı Allah’a yaklaştırır. Müslümanın Allah’ın rızasına uygun olarak yapılan harcamaları “kurban” dır.
Meselâ, Hâbil ile Kâbil Adem’in iki oğlu veya iki
adem oğlu, Allah’a kurban ile yaklaşmak istemişlerdir. Hâbil çoban olduğu için kurban olarak bir
koyun seçmiş, Kâbil ise çiftçi olduğu için kurban
olarak bir demet buğday seçmiştir. (Tevrat/ Tekvin, 5:17), (Maide 27-32), (Tirmizi 2812)
Hayvan kurbanı sünnet olan bir gelenektir. Bu
geleneği Allah’ın rızasına uygun olarak devam ettirmek yanlış olmaz. Ne kadar çok müslüman bir
araya gelir de bu geleneği anlamlı bir şekilde sürdürür, müslim ve gayr-i müslim geniş kitlelere
ulaştırırsa o kadar faydalı olur. İşte kurban bu duyarlılığın, uygulamanın adıdır.
Allah’a yaklaşmanın yolu samimiyet ve aşktır.
Vasıtalar insanlarla ilişkilerde bir değer olurlar. Vasıtaların yararları insanlaradır. Bu yararın elde edilmesi de Allah’a yakınlaşma şuurunun layıkıyla
oluşmasına ve maddi vasıtaların maalesef esas
gayenin yerini almamasına bağlıdır.
Bazı müslümanlar bu bayramda Allah’a
yaklaşmak amacıyla hayvan kurban ederek,
Allah’ın rızasını kazanmak isterler. Ancak bu müslümanlar bulundukları coğrafyada kurbanlarını
kesmelidirler. Bu duyarlılık açısından çok daha
önemlidir.
Buna rağmen, kurbanlarını kesilmek üzere
dünyanın başka yerlerine göndermek isterlerse,
Avrupa’daki rayic bedel üzerinden göndermelidirler. Fazlası olabilir, ancak eksiği olamaz.
“Nerede ucuz ise kurbanımı orada kestireyim” diye
düşünmek yanlış olur.
Kurban ibadeti Hanefi Mezhebine göre vacip,
diğer mezheplere göre sünnet bir ibadettir, hattâ
Şafii Mezhebi “Bir müslümanın ailesi adına ömründe bir kez kurban kesmesi yeterlidir” der. Bu
durumda müslümanlar her sene kurban kesmek
zorunda da değildirler.

O

pfergabe
bedeutet “Etwas, was zu Gott führt
oder womit man Gott näher kommt.”
Es beinhaltet damit alle Handlungen,
die in der Absicht, Gott näher zu kommen, vorgenommen werden. Es ist aus diesem
Grund eine Bezeichnung für alle Arten von Aufwendungen, die in der Absicht, Gott näher zu kommen,
getätigt werden. Das heißt man kann alle bedeutenden Werte, die der Koran als Mittel, sich Gott zu
nähern, anerkennt, als Opfergabe bezeichnen.
Es wäre falsch, die Opfergabe auf das Schlachten
von Tieren zu reduzieren, um damit die Menschen
zu speisen. Ziel ist es, zusammen zu kommen,
zusammen zu stehen und zu teilen. Mit anderen
Worten: die Verkündigung, die Vorstellung des
Islam.
Es ist nicht nur das Schlachten des Tieres, sondern alle Arten frommer, selbstloser Handlungen,
die den Gottergebenen Gott näher bringen. Alle
gottgefälligen Aufwendungen der Gottergebenen
sind “Opfergaben”.
Kain und Abel beispielsweise, zwei Söhne
Adams, wollten mit ihren Opfergaben Gott näher
kommen. Abel, der Hirte, wählte ein Lamm. Kain,
der Bauer, einen Getreideballen. (Torah/ Genesis,
5:17), (Al-Maida 27-32), (Tirmidhi 2812)
Das Tieropfer ist eine sunnitische Tradition.
Diese Tradition in gottgefälliger Form weiter zu führen, wäre nicht falsch. Je mehr Muslime zusammenkommen, um diese Tradition in sinnvoller
Weise weiter zu führen und zu verbreıten, sie muslimischen wie nicht-muslimischen Massen näher
bringen, desto besser. Genau dieses Mitgefühl,
diese Wohltat zeichnet die Opfergabe aus.
Der Weg zu Gott ist Aufrichtigkeit und Passion.
Mittel erlangen ihre Bedeutung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Menschen profitieren
von Mitteln. Der Nutzen liegt darin, ein Bewusstsein für die Nähe zu Gott zu schaffen und ist davon
abhängig, das nicht materielle Mittel vor der eigentlichen Absicht in den Vordergrund treten.
Einige Muslime möchten bei diesem Opferfest
mit einem Tieropfer Gottes gefallen erlangen. Sie
müssen ihre Tieropfer dort schlachten, wo sie ihren
Lebensmittelpunkt haben. Das ist für das Mitgefühl
viel wichtiger.
Wenn sie ihre Tieropfer trotzdem im Ausland
spenden möchten, muss der lokale Wert in Europa
als Basis herangezogen werden. Es darf mehr sein
aber nicht weniger. Es wäre falsch, das Tieropfer
dort schlachten zu lassen, wo es finanziell am
Günstigsten ist.
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Kurban bedelleri, üniversite öğrencilerine burs olarak da verilebilir. Kuralacak vakıf aracılığıyla mali
ibadetler (zekat, fitre, fidye, sadaka, kurban, bağış) amacına
uygun olarak daha güzel bir şekilde organize edilebilir.
Kur’an kurban kesmeyi şu şekilde ifade eder: “Fakat unutmayın
ki, onların ne etleri Allah’a ulaşır,
ne de kanları. Allah’a ulaşan, yalnızca sizin Allah’a karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlılıktır. İşte bu
amaçla, onları sizin yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu,
yordamını gösterdiği için O’nun
yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o iyilik yapanları müjdele.”
(Hac 37)
Bu dernekler, gelecek senelerde de bu anlayışla hareket edeceklerdir. Artık “Berlin Kurban
Bayramı Şenliği” gelenek olmuştur.
Gelin sizler de bizlere katılın,
bayramlarımızı mekanlardan sokaklara taşıyalım! Alman komşularımızla birlikte Kurban Bayramı’nın
tadına varalım! Geleneklerimizi çocuklarımıza aktarabilmenin haklı
gururunu birlikte yaşayalım...!

Hazırlayan:
Nurein KAVAK

Dip-Ing.Architekt: Hüseyin Bozkurt

Das Tieropfer ist nach hanafitischer
Lehre verpflichtend, für die anderen
eine Sunnah - für die Schafiiten ist es
sogar ausreichend, wenn ein Muslim
das einmal in seinem ganzen Leben und
für seine ganze Familie tut. So sind die
Muslime nicht verpflichtet, jährlich ein
Opfertier zu schlachten.
Man kann den Gegenwert auch als
Stipendium für Studenten spenden.
Man könnte Stiftungen gründen und so
finanzielle Gottesdienste (Zakat, Fitra,
Sadaqa, Opfergabe, Spenden, etc.)
zweckgebunden und viel besser organisieren.
Der Koran sagt zu Tieropfern:
“Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht
Gott, aber Ihn erreicht eure Frömmigkeit. So hat Er sie euch dienstbar gemacht, damit ihr Gott hochpreiset, dass
Er euch rechtgeleitet hat. Und verkünde
denen, die Gutes tun, frohe Botschaft.”
(Al-Hajj 37)
Diese Vereine werden auch in Zukunft in diesem Sinne handeln. Das
“Berliner Fest zum Opferfest” ist
nun eine Tradition geworden.
Macht mit und lasst uns unsere
Feste auf die Straßen tragen! Lasst uns
das Fest mit unseren deutschen Nachbarn zusammen genießen! Wir können
stolz darauf sein, unsere
Traditionen unseren Kindern weiter zu geben...!

Übersetzung:
Hamdi İLHAN

*Projeksteuerung
*Bauleitung
*Bauherrenbetreuung

Tel.:030-862001-3
Fax: 030- 862 001- 55
Mobil: 0172- 391 78 08

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

Ringstr. 71 12205 Berlin

Ihre Vorteile
Wie lange können Sie es sich noch
leisten...
*...nicht zu wissen , wo Ihre Fahrzeuge sind?
*...nicht zu wissen , wo Ihre Fahrzeuge wie
lange gestanden haben?
*...nicht zu wissen, welche Strecken tatsächlich gefahren wurden?
*...häufige und überflüssige Telefonate zu
führen?
*...über Arbeitszeiten zu diskutieren?
*...kostbare Zeit mit Tourenabrechnungen zu
verbringen?

Schaffen Sie Transparenz, und Sie haben die Antwort auf ihre Fragen
Wann ist das Fahrzeug gestartet, und wann wurde das Fahrzeug am Ende des
Arbeitstages wieder abgestellt?
* Wo ist das Fahrzeug jetzt?
* Wie lange hat das Fahrzeug für die Anfahrt gebraucht?
* Welcher Streckenverlauf wurde gewählt?
* Wie lange stand das Fahrzeug beim Kunden?

E-Mail: info@horizont-electronic.de

Päwesiner Weg 46/47 | 13581 Berlin
Telefon: 0800 331 60 58 (Kostenfrei aus dem Deutschem Festnetz)

Kültür
(Mehmet Pugar‘a sorduğumuz soruların cevaplarını derleyerek, düzeltmeler yaparak, daha samimi ve yekpare bir anlatımı gözettik.)

SAHNEDEKİ ADAM/KARAGÖZ/NASREDDİN
HOCA GAZİANTEPLİ MEHMET PUGAR
ay Hak!
Ben kimim, kimlerdenim,
nereden
geldim, nereye giderim ve şimdi neredeyim?.. Keşke bizden sonraki
nesiller de böyle sorular sorabilseler ve bunlara gerçekten cevap verecek
şuurda olsalar. Efendim
neyse! Ben Mehmet Pugar. 1966
Gaziantep doğumluyum. Altı kardeşli bir ailenin beşinci evladı olarak dünyaya geldim. Kulağıma
ezan okumuşlar ve hemen babamın adını bana vermişler. Yiğit lakabıyla anılır ya, babama “Deli
Mehmet“ derlermiş. Efendim Antepliler Mehmet’e “Maamed” derler. Anlayacağınız bendeniz: “Deli
Maamed’in oooğlu deli Maamed!“.
Baba tarafımdan dedem Abdal
Ali’nin uşaklarındanım. Anne tarafımdan ise Cello Bekir’in torunuyum.
Daha
ne
demeliyim,
hüviyetim işte bu! Kısaca böyle bir
aile ağacının bir dalıyım. Evliyim.
İki kızım ve bir oğlum var.
Efendim ben 6 yaşımdaydım ki,
birtakım işlerde çalışmaya başladım. Daha 11 yaşında bir çiklet
fabrikasının ustabaşısı oldum. Bu
arada ilkokulu bitirdim ve hemen
sanayici olan dayımın yanında işe
girdim. Orada 3 sene sonra tornatesviye-kaynak işlerinin ustası
oldum. Velhasıl ben hiç boş durmadım, kendimi bildim bileli hep
elim bir iş tuttu. Allah güç kuvvet
versin hâlâ soğuk sıcak demeden
çalışırım.
Gelelim şimdi gurbet maceramıza… Babam bu dünyadan göçünce annem çalışmak zorunda
kaldı. Bu sebepten 1978 yılında
Almanya’ya gitti. Oradan bana
istek gönderdi. 1980 Eylül’ünde
ben de Almanya’ya geldim.
İlk zamanlar Almanya’yı sevemedim. Önce orada 3 ay kadar
kaldım geri döndüm. Fakat mem-

H
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lekete, Antep’e dönmedim. Çevremden utandım, Almanya’da
niçin kalamadığımı asla anlatamazdım. Ben de İstanbul’da abimin çalıştığı bir lokantada 8 ay
bulaşık yıkadım. Sonra yeniden Almanya’ya gittim. Çünkü okula
başlamam gerekiyordu. 3 sene
II.Oberschule Steglitz okulunda
okudum. Orayı Realschulabschluss
alarak bitirdim. Daha okulu bitirmediydim ki sürücü ehliyeti aldım.
Böylece bir araba bile aldım.
1984-87 yılları arasında meslek
eğitimi yaptım. Orayı Schlosser
olarak bitirdim. 2 sene bu meslekte çalıştım. Fakat benim kaderimde tezgahtar, manav olmak
varmış. Mesleğimi bıraktıktan bu
yana hep manav olarak çalıştım.
Ben de her insan gibi acı-tatlı
bir hayat rotası içinde yol aldım.
Aynı Aşık Veysel’in dile döktüğü
gibi: „Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum
ne haldeyim gidiyorum gündüz
gece.“
Sanatla
meşguliyetim
ne
zaman nasıl başladı? Kestirmek
zor… Sanki herşey kendiliğinden
oldu. İlkokulda piyeslerde oynardım. Çocukken türkülerden çok et-

kilenirdim ve türkü söylemeyi çok
severdim. Karagöz’e ta küçük yaşımdan beri ilgim vardı. Edebiyattan fazla anlamasam da çok
etkilenirdim. Şiiri, bilhassa üstad
Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet
Akif Ersoy’un şiirlerini okumayı
çok severdim. İlk ciddi sahne tecrübemi bir feminist kadının kocasını oynayarak yaptım ve bir ara
biraz profesyonel bir tiyatro grubuyla çalıştım. Ben sanatkar
olmak için bir eğitim alamadım.
Bunun için özel bir ders görmedim. Alsaydım, Allah bilir, şimdi
nerede nasıl olurdum, bilmiyorum.
Eğitim alarak başarılı olan veya
ekranlarda boy gösteren sanatkarları hep görüyoruz. Sanatlarıyla
ahlakî endişerlerinin hiç de paralel
seyretmediğine, maalesef şahit olmuyor muyuz? Bu yüzden çok
şükrediyorum, bunca yeteneğim
varken onlardan biri de ben olmadım. Ben böyle hem kendime,
hem de topluma daha faydalı olduğuma inanıyorum. Allah’a şükür
ki, bir eğitimden (!) geçmedim.
Berlin’de 1990 senesinden beri
bir takım aktiviteler, skeçler, kabareler yaparım. Yaptıkça içimde var
olan tiyatroyu ve bendeki cevheri

Kültür
keşfettim, desem yanlış olmaz sanırım. 1993 senesiydi bir tiyatro
grubu kurmak isteyen Bünyamin
Özdemir ile tanıştım. Onun yazmış
olduğu Suç Hepimizin adındaki
iki perdelik tiyatroda önemli birkaç
karakteri canlandırdım. Tiyatronun
konusu burada yaşayan birinci
neslin çocukları ile aralarındaki
dram idi. Biz bütün oyuncular Berlin’de yaşayan oyunculardık. Kalabalık bir grup olduk. Hepimiz
amatördük. Benim tecrübelerim
vardı ama, nerdeyse hepimiz ciddi
olarak ilk defa sahne denen hayat
ile tanışıyorduk. Aramızda bu işi
çok iyi bilen kimse yoktu. Bizden
önce amatör tiyatro yapan, tanıdığımız bazı kimseler tiyatro metnini
gördüklerinde sahnelenmesinin
zor olacağını sandılar. Yani bize
başlangıçta kimse yardım etmedi.
Ama biz yılmadık. Metni sahnelemeyeceğimizi hiç düşünmedik.
Özveri ile inanarak provalara başladık. Hiç ummadağımız bir yerden yardım gördük. Yunus Emre
tiyatrosunun sahnelenmesi için
Berlin’e Azerbeycanlı sanatkarlar
davet edilmişti. Onların yanında
bazı rollerde rol alacak adamlar
aranıyordu. Onların tiyatrosunda
oynamayı bizim tiyatroya yardım
etmeleri şartını koşarak kabul
ettik. Onlardan çok şey öğrendik.
Onlardan biri hattâ tiyatromuzu
yönetti, biri de oynumuzda bir rol
aldı. Öğrendiklerimizi kendi yeteneklerimizle ve tecrübelerimizle
birleştirdik.. İşte sanat aşkı bizi
buluşturdu ve böylece Özdemir ile
yıllarca beraber birçok tiyatro yaptık. Onunla bir çok çalışmaya imza
attık. Bunların içinde en önemlisi
Nasreddin Hoca ve Hacivat-Karagöz gibi Türk gölge tiyatrosudur.
Gösterilerimizi daha sonra Mavi
Perde topluluğu adı altında yaptık. Birlikte Hollanda’ya ve Almanya’nın bazı şehirlerine gösterilere
gittik. Necip Fazıl’ın Mukaddes
Emanet adındaki eserini İslami
İlimler talebeleriyle defalarca
Mevlana geçlik salonunda sahneledik. An der Urania, Haus am
Köllnischen Park, Tecnische Universität-Berlin ve ismini şimdi hatırlayamadığım birçok salonda
muhtevasında siyaset de olan bazı
programlar sebebiyle.. isimleri
Gölgeler, Babaların Hakimi-

yeti, Üç Nesil-Üç Dil, Hz. Ömer
ve Kocakarı, Hz.Hasan-Hüseyin, Sırlar Mağarasına Yolculuk
gibi birçok tiyatro ve skeçler defalarca Milli Görüş camiasının karşısına çıktık.
Maymuncuk isimli tiyatromuzu Alte-Jakobstrasse üzerindeki Tiyatrom’da ve In Einem
Zug isimli Almanca tiyatromuzu
ise TU-Berlin’de sahneledik.

Foto:
Ben sadece Mavi Perde grubu
adı altında yapılan tiyatro çalışmalarında bulunmadım. Bilahare Zülküf Gül hocanın tiyatrolarında
Babalar, Kılıbık Hüsnü isimli
oyunlarda da rol aldım. Son yıllarda kendi seçtiğim oyuncularla
şu tiyatroları birçok kez sahneledim:
Çanakkale
Geçilmez,

Mehmet PUGAR

Namaz.
Evet ben bu sanata gönül verdim. Ve hâlâ bu gönül verdiğim
şeyden vazgeçmiş değilim. Nice
zorlukla karşılaştım ama pes etmedim. Bir zaman sonra yetiştirdiğin oyuncuyu yanında bir daha
göremiyorsun. Öyle yalnız kalıyor-

sun ki oyuncularını kendi çocuklarından bile seçiyorsun ve yoluna
böyle devam ediyorsun. Sana verilen sözlerin tutulmadığını görüyorsun. Tiyatro çalışacak ve
malzemelerini koyacak yeri bulmakta her zaman büyük zahmet
yaşıyorsun. Çevren tiyatroya gereken önemi vermiyor. En iyimiz bile
bu işe, yarım saatlik ya da bir saatlik bir seyir gözüyle bakıyor. Biz
gurbetçiler
buralara
birtakım
programlar sebebiyle, epey para
vererek birilerini getirtiyoruz. Etrafımızda hertürlü sıkıntıya rağmen iş tutan, buranın gençlerinden teşekkül etmiş gruplar
kuran insanlara ise maalesef yardım etmiyoruz. Bu kadar sanat
hayatımda birkaç şeyin haricinde
gösterilerimden
çoğu
zaman
maddi beklentilerde bulunmadım.
Faliyetlerden elime geçen parayı
grubumdaki gençlere onları teşvik
etmek amacıyla paylaşırdım. Heyecanımı hiç yitirmedim. Ben hep
“amatör“ kaldım. Bu zamana kadar yaptığım iş için maddi bir gaye
gütmeden ve amatör bir ruhla
profesyonel işler çıkarmaya gayret
ettim. İnsanımıza manevi değerlerini
sahnede
gösterebilmekti
bütün şiarım.
Sözün kısası: Tiyatroda “hayat”
var. Hayatımız var. Sahnede “ses”
var. Toplumu bilinçlendirecek şuur
var. Hayata ve sanata, edep ve
hayaya işaretler var. Tek kelimeyle
tiyatro aynadır. Herkesin boyunu
posunu, kılık kıyafetini, tutum ve
davranışlarını, araç ve amaçlarını
ve gösterilerin kalitesi ölçüsünde
seyredene, seyredip ibret alana
devamlı gösteren bir aynadır.
Şimdi soruyorum: Var mı aynamız?..
Efendim Mocca dergisinin bana
verdiği bu imkan için teşekkür
ederim.
Her ne kadar sürçi lisan ettikse affola!

Bünyamin ÖZDEMİR
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Müsiad Berlin genel kurulunu yapı. Veli Karakaya oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçildi. Alman davetlilerin de bulunduğu genel kurula kaılım oldukça fazlaydı. Karakaya’nın konuşması aynen şöyledir:

Başkalarının içinde yakmak istediğin ateş,
önce senin içinde alev alev yanmalı!

Veli KARAKAYA

‘’Wer sich selbst und andere kennt
Wird auch hier erkennen
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen.’’

“

Meine Herrschaften, hier und
heute verkörpern wir in diesem
Saal diese Untrennbarkeit.
Und ich bin sicher, Goethe wäre
von diesem Anblick begeistert.
Heute hat unsere gemeinsame
Geschichte eine neue Dimension
erreicht.
Ein halbes Jahrhundert leben wir
nun zusammen. Und wir werden
noch weitere Jahrhunderte zusammenleben.

“
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“

“

Bugün bu salonda birliği temsil
ediyoruz. Ben eminim ki Goethe
bu manzarayı görmekten çok
mutlu olurdu.
Bugün müşterek tarihimiz yeni
bir boyut kazandı. Yarım yüzyıldır
birlikte yaşıyoruz. İyi ve kötü taraflarıyla.
Ortak yaşamımızı belirleyen şey
karşılıklı güven, karşılıklı sevgi ve
tabii ki karşılıklı değerlere saygı.
Derler ki‚ “doğrunun ve yanlışın
ötesinde bir yer var, orada buluşacağız.” Ben şundan eminim ki
o yer bugün Anayasa’da tarifini
bulan yerdir.

Güncel/Aktuell

In Dir muss brennen,
was Du in anderen entzünden willst!
Müsiad Berlin genel kurulunu yapı. Veli Karakaya oy birliğiyle tekrar başkanlığa geirildi. Alman davetlilerin de bulunduğu genel kurula kaılım oldukça fazlaydı.

H

epinizi şahsım ve Müsiad Berlin
adına Genel Kurulumuza iştirakinizden ötürü en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoşgeldiniz.
Gelecek yıl Türk-Alman diplomatik
münasebetlerinin 250. yılını idrak
edeceğiz, ancak bugün bile bizim için tarihi
önemi haiz; çünkü insanın gönül bağı kurduğumuz değerli kişilerle biraraya gelme imkânını
nadiren buluyoruz.
Bugün bu salonda bu salonda birlikteliği temsil
ediyoruz. Ben eminim ki Goethe bu manzarayı
görmekten çok mutlu olurdu.
Bugün müşterek tarihimiz yeni bir boyut kazandı. Yarım yüzyıldır birlikte yaşıyoruz. İyi ve
kötü taraflarıyla. Ortak yaşamımızı belirleyen
şey karşılıklı güven, karşılıklı sevgi ve tabii ki
karşılıklı değerlere saygı.
Derler ki‚ “doğrunun ve yanlışın ötesinde bir
yer var, orada buluşacağız.” Ben şundan eminim ki o yer bugün Anayasa’da tarifini bulan
yerdir.
Şunu tekrar hatırlayalalım: Çoğulcu ve
özgür demokrasi birarada adil yaşam için mükemmel bir temel teşkil eder.
Eğer temel konularda mutabakat yoksa, beraber planlar kurmak anlamsızdır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslâm düşmanlığı, veya diğer
insan odaklı düşmanlık çeşitleri toplumumuzda
yer bulamamalıdır.
Herşeyin yolunda olduğunu düşünmek, tabii
ki bir illüzyona inanmaktan başka bir şey değil.
Bir çok alanda daha yapılacak çok şeyin var olduğunu biliyoruz. Böyle olmakla birlikte bunlar
ortak sorumluluklarımız.

I

ch heiße Sie alle auf unserer Generalvollversammlung im Namen von Müsiad
Berlin und in meinem persönlichen
Namen aus tiefstem Herzen willkommen.
Nächstes Jahr feiern wir den 250.
Jahrestag der türkisch-deutschen diplomatischen Beziehungen. Aber bereits heute
ist für uns ein historischer Tag. Denn nur selten bekommen wir Gelegenheit, mit so vielen
wertvollen Menschen zusammentreffen, die
uns ans Herz gewachsen sind.
„Wer sich selbst und andere kennt
Wird auch hier erkennen
Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen“
Meine Herrschaften, Hier und Heute verkörpern wir in diesem Saal diese Untrennbarkeit. Und ich bin sicher, Goethe wäre von
diesem Anblick begeistert.
Heute hat unsere gemeinsame Geschichte
eine neue Dimension erreicht.
Ein halbes Jahrhundert leben wir nun zusammen.
Und wir werden noch weitere Jahrhunderte zusammenleben.
Und zwar in guten aber manchmal auch in
stürmischen Zeiten.
Unser gemeinsames Zusammenleben ist
geprägt von gegenseitigem Vertrauen, gegenseitiger Achtung und Wertschätzung.
Natürlich gibt es immer Herausforderungen, wenn Menschen aus unterschiedlichen
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Müsiad Berlin olarak, her insanın Yaratan’a karşı olduğu kadar, çevreye ve diğer insanlara karşı da sorumluluklarının olduğuna
inanıyoruz.
Bu yüzden sadece yaptıklarımızdan değil,
yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuza
inanıyoruz.
Sadece belirli insanlara karşı değil tüm insanlara karşı. Ayrıca tüm yaşam alanlarını da
göz önünde bulundurmak zorundayız, çünkü
hepsi bağlantılı. Hepimiz ekonomi ile sosyal
sorumluluk dengesini gözetmeliyiz. Ahlâkî
sorumluluktan yoksun bir ekonomik sistem
sosyal eşitsizlikleri körükler.
Ahlâkî sorumluluktan yoksun bir ekonomik sistem düşmanlıkları körükler. Dünya
herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilir ancak
hırslarını karşılayamaz.
Onun için diyoruz ki: Komşun açken tok
yatamazsın! Bu bağlamda kendimizi sanayici ve
işadamı olarak değil, cemiyetin birer üyesi olarak
görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle iki yıldır Berlin Müsiad olarak yeni bir dönemi başlattık.
Hedefimiz, tüm vatandaşlarımızı birleştirecek
sosyal ve ekonomik bir kilit rol oynamaktı. Bunun
için de geniş, kapsamlı sosyal açılımlar başlattık.
“Hedefe varmak için akıntıya karşı yüzmelisin” prensibiyle yola çıktık. Tüm eleştirilere ve
itirazlara rağmen hedefimizden asla vaz geçmedik.
Bugün ulaştığımız başarı tablosu haklılığımızı
ortaya koydu. Bir çok resmi ve gayri resmi kurumlarla işbirliğinin yanısıra, üye sayımız da çok kısa
bir sürede kat be kat arttı.
6000 kişi istihdam ve 300 kişi meslek yeri ile
halihazırda Almanya’nın en büyük göçmen kökenli
işveren kuruluşu konumuna yükseldik.
Berlin ve Almanya ekonomisine katkımız gün
geçtikçe artmakta. Türk işadamlarının Almanya’daki toplam potansiyeli çok dikkate değer boyutlarda. Son 20 yılda bu sayı 3 kattan fazla arttı.
Yaklaşık 80.000 işveren bugün neredeyse 9
milyar € yatırım yapıyorlar ve yıllık 40 milyarın üstünde ciro yapıyorlar.
Bunun yanısıra 400.000 insana da istihdam
sağlıyorlar. Bu Türk vatandaşların Almanya’ya yaptıkları göz ardı edilemez bir katkıdır.
Türk vatandaşlar toplumumuzda gittikçe daha
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Ländern und Religionen zusammenkommen.
Aber ganz egal welche Hürden wir meistern
müssen,
Ausschlaggebend für unser Zusammenleben
bleibt unsere Grundhaltung zueinander.
Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit
und eine gemeinsame Zukunft.
Und durch unsere Vielfalt wird diese Zukunft
bereichert.
Wichtig ist, dass wir stets den Willen aufbringen, gemeinsam zu handeln.
Offen und ehrlich müssen wir aufeinander zugehen, ohne Vorurteile und Feindseligkeiten.
„Jenseits von Richtig und Falsch liegt ein
Ort, dort treffen wir uns“
Wir sind davon überzeugt, dass heute unser
Grundgesetz diesen Ort darstellt.
Und darauf müssen wir uns alle besinnen.
Als Basis unserer freiheitlichen und pluralistischen Demokratie ist es eine hervorragende
Grundlage für ein friedvolles und gerechtes Miteinander.
Vor diesem Hintergrund appellieren wir an
alle, aber ausnahmslos an alle, sich an das
Grundgesetz zu richten, denn:
„Wenn über das grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander
Pläne zu schmieden“.
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie oder andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten dürfen in unserer Gesellschaft
keinen Platz haben.
Natürlich ist es eine Illusion zu glauben, alles
wäre in Ordnung
Wir wissen, dass es in vielen Bereichen Nachholbedarf gibt.
Meine Damen und Herren, Das ist jedoch unsere gemeinsame Verantwortung.
Als Müsiad Berlin glauben wir fest an die Verantwortlichkeit jedes einzelnen Menschen gegenüber seinem Schöpfer, sich selbst, seiner Umwelt
und seinen Mitmenschen.
Deshalb fühlen wir uns verantwortlich nicht
nur für das was wir tun, sondern auch für das,
was wir nicht tun. Nicht nur für bestimmte Menschen, sondern für alle Menschen.
Dabei beachten wir alle Lebensbereiche, weil
diese miteinander in Verbindung stehen.
Es gilt daher, ethische Prinzipien auch im
Wirtschaftsleben zu etablieren.
Wir müssen alle das Gleichgewicht zwischen
Wirtschaftlichkeit und sozialer Verantwortung im
Blickpunkt behalten.
Ein Wirtschaftssystem ohne moralische Verantwortung fördert soziale Ungleichheiten.
Ein Wirtschafssystem ohne moralische Verantwortung fördert Feindschaften.
Und ein Wirtschaftssystem ohne moralische
Verantwortung fördert Ungerechtigkeiten, meine
Damen und Herren.
„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, nicht aber für jedermanns Gier“
Wir sagen deshalb: Du darfst nicht ruhig
schlafen, solange es deinem Nachbarn
schlecht geht.
Wir sehen uns in diesem Zusammenhang

Güncel/Aktuell
önemli roller oynamaya başladılar. Bunu nüfustaki değişimden ve uzman iş gücünün durumundan anlamak mümkün.
Sevindirici olan bir şey var; Türk kökenli insanlar hâlâ en yüksek iş kurma dinamizmine
sahipler. Almanya’daki her üçüncü işletme bir
göçmen tarafından kuruluyor ve bunların çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.
Müsiad Berlin kurumsal olarak işverenlerin
meseleleriyle meşgul olan önemli kuruluşlardan biridir. Aynı zamanda Türkiye ve Almanya
arasındaki ikili ilişkilere de aktif olarak katılıyoruz. İki ülkenin ekonomik ilişkileri hiç olmadığı kadar yoğun.
Almanya Türk mallarının en büyük ithalatçısı konumunda ve Türkiye’nin ihracatçıları sıralamasında ikinci sırada.
İki ülkenin dış ticaret hacmi 30 milyar
Euro’yu aşmış durumda. Ve bu büyük potansiyel hâlâ tüketilememiş durumda.
Müsiad küresel ağının aktif bir noktası olarak, ilişkilerde önemli bir köprü vazifesi üstleniyoruz.

Ekonomi toplantıları ve fuarlar organize
ediyoruz. Sektör bazlı workshoplar ve iş forumları organize ediyoruz.
Karşılıklı ekonomi delegasyonlarının ziyaretlerini organize ediyoruz.
Ve Berlin Müsiad ne kadar güçlü olursa bu
fonksiyonu o kadar etkili icra edebilir. Ancak
bütün bu gelişmeler bizim için birer kibir vesilesi asla olmadı. Tam tersine. Böylece sorumluluğumuz artıyor ve biz de çabalarımızı
artıracağız.
Azimle hırsla yolumuza devam edeceğiz.

Tercüme:
Zülﬁkar KAM

nicht als ein Verband nur für Industrielle und Unternehmer, sondern als Repräsentant für alle Mitglieder unserer Gesellschaft.
Mit diesen Grundgedanken meine Damen und
Herren haben wir seit zwei Jahren eine neue Ära
für Müsiad Berlin eingeleitet.
Unser Ziel war es, eine soziale und wirtschaftliche Schlüsselrolle einzunehmen, die alle Bürgerinnen und Bürger vereint.
Dafür haben wir eine weitreichende gesellschaftliche Öffnung eingeleitet.
Ich glaube fest, dass wir einen richtigen und
guten Weg eingeschlagen haben.
Nach dem Grundsatz: „Man muss gegen
den Strom schwimmen, um die Quelle zu erreichen“ haben wir entgegen bestehender Bedenken und Kritiker an unseren Zielen festgehalten.
Und der Erfolg gab uns Recht meine Damen
und Herren.
Neben zahlreichen Kooperationen mit staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen, stieg
auch die Zahl unserer Mitglieder in sehr kurzer
Zeit um ein Vielfaches.
Mit der Sicherung von rund
6000 Arbeitsplätzen und 300
Ausbildungsplätzen haben wir
uns heute als größter migrantischer
Unternehmerverein
Deutschlands etabliert.
Unser Beitrag für den Wirtschaftsstandort
Berlin
und
Deutschland wächst damit Tagtäglich.
Das gesamte Potenzial der
türkischen
Unternehmer
in
Deutschland ist beachtlich meine
Damen und Herren.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich ihre Zahl mehr als
verdreifacht.
Rund 80.000 Unternehmen
investieren heute ca. 9 Milliarden Euro und erwirtschaften
einen Jahresumsatz von über 40
Milliarden.
Außerdem schaffen sie Arbeitsplätze für 400.000 Menschen.
Das ist doch wohl ein eindrucksvoller Beitrag
der türkischen Bürger für Deutschland.
Türkische Bürgerinnen und Bürger nehmen
eine zunehmend wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ein.
Das zeigt der demografische Wandel aber auch
die Situation der Fachkräfte.
Erfreulich ist zudem, dass türkischstämmige
Menschen weiterhin die höchste Gründungsdynamik in Deutschland haben.
Jeder dritte Betrieb in Deutschland wird von
Zuwanderern gegründet und den größten Teil
davon bilden Türken. Müsiad Berlin ist eine der
wichtigsten Organisationen, die sich institutionell
um diese Unternehmen kümmert. Aber auch in
den bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei
und Deutschland sind wir aktiv beteiligt.
Die Wirtschaftsbeziehungen beider Staaten
sind heute intensiver als je zuvor.
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Deutschland ist der größte Abnehmer türkischer Waren und belegt seinerseits Platz zwei als
Hauptlieferant der Türkei.
Der Außenhandel beider Staaten beläuft sich mittlerweile auf
über 30 Milliarden Euro.
Und das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Als ein aktiver Standort des
globalen Netzwerkes von Müsiad
übernehmen wir eine wichtige
Brückenfunktion in diesen Beziehungen.
Wir organisieren Wirtschaftsbegegnungen und Messen. Wir organisieren
Sektorenspezifische
Workshops und Businessforen.
Wir organisieren gegenseitige Besuche von Wirtschaftsdelegationen.
Und je mächtiger und stärker
Müsiad Berlin ist, desto wirkungsvoller kann sie diese Funktion erfüllen.
Allerdings sind all diese Entwicklungen für uns kein Grund
zum Hochmut, im Gegenteil.
Damit wächst unsere Verantwortung und wir werden unsere
Anstrengungen noch weiter verstärken.
Mit Ehrgeiz und Leidenschaft
werden wir unseren Weg weitergehen.
„In Dir muss brennen, was
Du in anderen entzünden
willst“.
Und ich bin sicher, dass die Leidenschaft und die Überzeugung
für unsere Ziele, in allen unserer
Mitglieder brennen. An dieser
Stelle möchte ich meine Hochachtung an all unsere Mitglieder richten:
Ihr seid es, die Müsiad Berlin
zu dem gemacht haben, was es
ist. Müsiad Berlin besteht aus
euch und für euch. Ihr seid Müsiad Berlin. Ich bedanke mich bei
euch allen.
Erlauben Sie mir, mich auch bei
meinen Vorstandsmitgliedern zu
bedanken:
Hasan Babur, Mehmet Ali Han,
Ednan Yilar, Bülent Göktekin, Mustafa Özal, Yasatürk Altintas, Selami Balkan.
Danke für die Ehre, dass ich
mit euch zusammenarbeiten darf.
Ohne euch wäre das alles nicht
möglich gewesen.
Ich danke natürlich auch den
Vorsitzenden unserer einzelnen
Sektoren:
Ömer Baskan,
Vorsitzender
des Dienstleistungssektors,
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Mustafa Yilmaz, Vorsitzender
des Automobilsektors,
Üzeyir Yenigün, Vorsitzender
des Lebensmittelsektors,
Volkan Akgün,
Vorsitzender
des Bausektors,
Akin Hizarci,
Vorsitzender
unseres Sektors für Recht,
Dr. Ufuk Sentürk, der den Vorsitz im Gesundheitssektor hat und
nicht zuletzt
Cihan Mutlu Aktürk, Vorsitzender des jüngsten Ausschusses für
Kleinstunternehmer und Handwerker.
Die Jugend von Heute sind die
Entscheidungsträger von Morgen.
In diesem Bewusstsein leistet
Young Müsiad einen wesentlichen
Beitrag zu unserer Vereinstätigkeit. Ein Dankeschön daher auch
an den Vorsitzenden unserer Jugendabteilung, Sinan Ilhan und
dem gesamten Team von Young
Müsiad.
Auch möchte ich mich bei den
Helden bedanken, die oftmals die
Hauptlast tragen und dennoch in
der zweiten Reihe bleiben:
Muzaffer Türk, Ilker Sezgin,
Yavuz Uzunal, Ziya Dogan Önder
Costan. Vielen Dank auch an
euch.
Was wäre ein Verein ohne
seine engsten Kooperationspartner?
In diesem Sinne bedanke ich
mich auch bei Nihat Sorgec im
Namen von Müsiad Berlin und der
gesamten türkischen Community.
Das BWK leistet gerade an den
brisanten gesellschaftlichen Schnittstellen eine hervorragende Arbeit und wir sind froh, Maßnahmen und Seminare gemeinsam
mit dem BWK zu veranstalten.
Sie sehen meine Herrschaften,
Müsiad Berlin ist aktiv, Müsiad
Berlin ist dynamisch und Müsiad
Berlin hat Teamgeist.
Was man mit Teamgeist alles
erreichen kann, hat auch unser
Sportverein BAK 07gezeigt. Wir
denken gern an die unvergesslichen Momente im DFB Pokal.
Vielen Dank dafür an den Vorsitzenden Mehmet Ali Han, allen
Verantwortlichen und natürlich an
die Mannschaft.
Woher kommt aber dieser
Teamgeist? Woher nehmen wir
unsere mentale Kraft?
Wegweisend für uns war stets
die Orientierung an den Idealen
und Motiven der Gründungsphilosophie von Müsiad.
In Verantwortung vor Gott und

zu unseren Mitmenschen streben
wir nach Wohlstand in Frieden und
Gerechtigkeit.
Diese Ideale werden heute an
mehr als 148 Standorten in über
46 Ländern vertreten.
Daher geht ein inniges Dankeschön von mir an die Vorsitzenden
von Müsiad aus der Türkei, die
uns heute mit ihrem Besuch beehrt haben.
Meine Damen und Herren,
Lassen Sie uns weiterhin daran
arbeiten in Frieden einen höheren
Wohlstand für unsere Gesellschaft
zu erreichen.
Gemeinsam und mit vereinten
Kräften. Müsiad Berlin wird diesbezüglich stets ein verlässlicher
Kooperationspartner sein.
Mit
Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit werden wir uns für unsere
Ideale einsetzen.
Positionen, Ruhm oder Ansehen sind vergänglich. Personen
sind vergänglich. Was wirklich
zählt ist, welche bleibenden Werte
sie der Gesellschaft und ihren
Nachkommen hinterlassen.
Lassen Sie uns daher gemeinsam für ein besseres Morgen arbeiten. Für unsere Kinder, Für
unser Land, Für unsere Zukunft.
Meine Damen und Herren:
„Zusammenkommen ist ein
Beginn, Zusammenbleiben ein
Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg“.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, vielen Dank.

Bearbeitung:
Ahmet YUMUŞAK

BAHA DÖNER
PRODUKTION GMBH
Sie sind für uns wichig, seien sie wählerisch!...

Siz bizim için önemlisiniz, seçici olunuz!...

Spandauerstrasse 112 D- 14612 Falkensee
Tel.: +49. 332. 223 147 0
Tel.: +49. 30. 30 20 50 05
Fax: +49. 332. 223 147 47

w ww.baha-doener.de
info@baha-doener.de
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Prof.Dr. M.A. KOÇ ile Türk Eğitim Derneğinde Sohbet

“

Kur’an’da herşey vardır algısı yanlıştır, 600 sayfa Kitap’ta herşey olur mu? Aradıklarını
Kur’an’da bulamayanlar ondan sonra zorlama yorumlara gidiyorlar. Kur’an’da olmayan
birşeyi Kur’an’da varmış gibi göstermek doğru değildir. Son 300 yıldır neden debelenip
duruyoruz. Çalışmak, didinmek, gayret etmek yerine başkalarının bulduklarına
Kur’an’dan delil aramakla vakit geçiriyoruz. Ayıptır, günahtır. Kur’an’daki bir ayete bağlı
olarak yapılmış bir icad yoktur. Olamaz da zaten.

“

Prof.Dr.Mehmet Akif KOÇ

“

Es ist eine falsche Wahrnehmung zu behaupten, im Koran wäre alles enthalten. Wie
kann ein 600 Seiten umfassendes Buch alles enthalten? Diejenigen, die im Koran nicht
das Gesuchte finden, gehen absichtliche Fehlinterpretationen ein. Es ist nicht richtig,
etwas wie im Koran enthalten darzustellen, was nicht der Fall ist.
Weshalb winden wir uns in den letzten 300 Jahren. Statt zu arbeiten, zu ringen und
uns anzustrengen, verschwenden wir unsere Zeit damit, für die Erfindugen von anderen
einen Beweis bzw. eine Grundlage im Koran zu finden. Es ist verwerflich, es ist eine
Sünde.

“
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Kur’an,
versiyonu olmayan
bir dünya klasiğidir
Türk Eğitim Derneği’nin davetlisi olarak Berlin’de bulunan Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir Profesör’ü M.Akif Koç, “Erken
Dönem Tefsir Faaliyetleri” konusunu işledi. Koç’un altını çizdiği
hususları şu şekilde özetlemek mümkün:

K

ur’an’ın tefsirine geçmeden önce O Kitabı
bize getiren peygamberi tanımak lazım.
Bu tanıtımı Kur’an yapar. Onun insan
Peygamber olduğunu haber verir. Israrla
Peygamberin insan olmasının üzerinde
durur. Çünkü insan olmayan peygamber
örnek alınamaz. İmtihanın gerçekleşmesi için
peygamber, insanlar içinden seçilmiştir. Melek bir
peygamber imtihanı ortadan kaldırırdı.
Peygamberler mücadele ederler, bu mücadeleler zorludur, yorucudur, tedirgin edicidir, sabır
gerektirir. Onlar kendilerine yapılan kötü muamelelerden ötürü acı çekerler. Sıkıntı çekmeyen acı
çekmeyen peygamber yoktur. Çünkü, peygamberler kurulu köle düzenlere başkaldıran insanlardır. Görevleri arasında insanlar arasında adaleti
sağlamak vardır. Bu görevi yerine getirirken, işkence görürler ve acı çekerler.
Hz. Aişe “Kim peygamber Allah’ı görmüştür
derse yalan söylüyordur.” der. Ayrıca Hz. Aişe Lokman suresinin 34’üncü ayetini, “Son Saat’in ne
zaman geleceğini yalnız Allah bilir; yağmuru yağdıran O’dur; rahimlerde yer alanı O bilir; Halbuki
kimse yarın ne kazanacağını ve hangi topraklarda
öleceğini bilmez. (Yalnız) Allah, her şeyi bilen ve
her şeyden haberdar olandır.” delil göstererek “
Peygamberin geleceği bilmediğini” söyler ve bu
kapıyı kapatır.
Allah her peygamberi mucize ile gönderir. Mucize ihtiyaca göre verilir. İnsanlara bazen şok
edici şeyler gerekir. Mucize ile peygamberlerin
farklı oldukları anlatılmak istenir. Ancak Kur’an’da
Peygamber’e verilen mucizelerden bahsedilmez.
Peygamberimiz’e verilen en büyük mucize
Kur’andır. Kur’an kendisinin dışında Peygamber’e
verilen başka bir mucizeden bahsetmez.
Kur’an müşriklere meydan okuyarak onları
aciz bırakmıştır. “Gücünüz yetiyorsa bir benzerini
getirin”...Güçleri Kur’an’ın benzerini getirmeye
yetmedi. Bundan dolayı onlar tercihlerini onunla
savaş yapmaktan yana koydular.
Kur’an muhataplarına meydan okur
Corpus Quranicum projesi Kur’an’ın değişmiş
olabileceği ihtimali üzerinde araştırma yapmak
üzere 1870 yıllarında planlanan bir çalışmanın devamıdır. Bu kurumun merkezi Berlin’dedir. Kurulduğu tarihten bu tarafa Kur’an üzerine yaptığı
araştırmalarda bir değişim tespit edemedi.

Der Koran ist
ein Weltklassiker
ohne Version
Prof. Dr. M. Akif Koc von der Theologie- Fakultät der Ankara Universität war
als Gast des Türkischen Bildungsvereins in Berlin und hat ein Seminar über
„ frühzeitliche Interpretationsaktivitäten“ (Koran-Exegese) gegeben. Die
von ihm besonders unterstrichenen Themen können wir wie folgt zusammenfasen:

B

evor versucht wird, den Koran zu kommentieren oder interpretieren, sollte
man zunächst den Propheten, der uns
das Buch gebracht hat, kennen lernen,
diese Einführung übernimmt der Koran
selbst und verkündet, dass er (der Prophet) ein Mensch ist. Eindringlich wird drauf hingewiesen, dass der Prophet ein Mensch ist, damit
er allen Menschen als Vorbilddienen kann. Es
wurde ein Prophet aus den Menschenreihen auserwählt, damit eine autentische Prüfung für alle
Menschen stattfindet. Bei einem „Engel-Propheten“ hätte sich die Prüfung erübrigt“.
Propheten stehen Herausforderungen entgegen, es sind schwere, anspruchsvolle Anstrengungen, sie sind ermüdend, beunruhigend,
erfordern Geduld. Sie leiden,sind Misshandlungen
ausgesetzt und werden stetig auf die nProbe gestellt. Es gibt keinen Propheten, der nicht Not und
Schmerz erlitten hätte. Weil die Propheten gegen
die Sklaverei aufbegehrten, die Durchsetzung der
Gerechtigkeit unter den Menschen zu ihren Aufgaben zählte, erleideten Sie Schmerz und Folter.
Hz. Aisha betont ausdrücklich „ wer behauptet, der Prophet hätte Allah gesehen, der lügt“.
Sie sagt weiter, dass der Prophet nicht die Fähigkeit hat in die Zukunft zu schauen und deutet als
Beweis auf den 34. Vers der Sure Lokman „
Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der
«Stunde». Er sendet den Regen nieder, und Er
weiß, was in den Mutterschößen ist. Niemand
weiß, was er für Morgen eintragen hat und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird.
Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig“.
Gott stattet jeden Propheten mit einem Wunder aus. Die Wunder sind unterschiedlich, je nach
Bedarf und Situation, Menschen benötigenmanchmal Überwältigendes. Mit unterschiedlichen Wundern wird auf die Unterschiede der
Propheten hingedeutet. Im Koran finden wir keinen Hinweis, welche Wunder unserem Propheten
gegeben wurden. Der Koran ist selbst das Wunder.
Der Koran hat die Heiden herausgefordert und
sie unfähig gemacht. „ Wenn ihr in der Lage seid,
dann bringt seinesgleichen“. Ihre Macht reichte
nicht, seinesgleichen zu bringen. Und sie wählten
den Weg, den Koran zu bekämpfen.
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Onlara göre, Kur’an versiyonu olmayan bir
dünya klasiğidir.
Allah Kur’an’da hep akla hitap eder. İbrahim
peygamberin kıssası bu konuda en önemli örnektir.
İslâm’da inanç tartışılır, hem de sonuna kadar
tartışılır. Hristiyanlıkta inanç tartışılmaz. Kur’an bu
konuda kendisine çok güvenir. Mesela Ahiret inancı
konusunda Allah bize, ilkbahara bakmamızı söyler.
Aklımızı çalıştırırsak ilkbaharda Ahiret inancımızı
güçlendirecek örnekler buluruz. Bütün peygamberlerin getirdikleri inanç esasları aynıdır, inanç
esaslarında değişiklik yoktur, değişiklikler ameli
hükümlerdedir.
Tefsir
Tefsir, anlaşılamayan bir metni anlaşılır kılma çabasıdır. Sahabe döneminde tefsir faaliyetlerine rastlamıyoruz. Çünkü, onlar Kur’an’ı anlıyorlardı.
Müslümanlar, anladıktan sonra O’na birşeyler ilave
etmeyi de ihmal etmediler. Anlamaktan daha öte
şeylerdi bu ilaveler. Böylece amacın dışına çıkıldı.
Kur’an ısrarla kendisinin kolay bir Kitap olduğunu
bize söyler, herkese söyler. Ancak bizler O’nun anlaşılmaz bir Kitap olduğunda nedense ısrar ederiz.
Müslümanlar kendi doğrularını Kur’an’a onaylatmak
için çalışmamalıdırlar, metni doğru anlamaya çalışmalıdırlar.
Kur’an’da herşey vardır algısı yanlıştır, 600 sayfa
Kitap’ta herşey olur mu? Aradıklarını Kur’an’da bulamayanlar ondan sonra zorlama yorumlara gidiyorlar.
Kur’an’da olmayan birşeyi Kur’an’da varmış gibi göstermek doğru değildir.
Son 300 yıldır neden debelenip duruyoruz. Çalışmak, didinmek, gayret etmek yerine başkalarının
bulduklarına Kur’an’dan delil aramakla vakit geçiriyoruz. Ayıptır, günahtır.
Ortaçağ’da müslümanlar çalıştı ve Allah da onları
hak ettikleri yere getirdi. Bugün Avrupalılar,
Amerikalılar çalışıyor, Allah bu sefer onları hak ettikleri yere getiriyor. Kur’an’daki bir ayete bağlı olarak
yapılmış bir icad yoktur. Olamaz da zaten. Şu icad
Kur’an’ın şu ayetinden yola çıkarak bulunmuştur
kimse diyemez, yok böyle bir şey. En büyük
sorunumuz bu, Kur’an’ı uygulamaya koymamak ve
çalışmamak.
Berlin’de üniversiteye giden çocuklarımızın oranı
yüzde 7 civarındaymış. Evet işte en büyük sorun bu.
Bundan daha büyük sorun olur mu? Böyle devasa bir
sorun varken ortada müslümanlar birbirlerinin
imanıyla uğraşıyorlar. Yazık değil mi sizin
geleceğinize. Bakın biz bugün burada neyi
tartışıyoruz…
Müslüman olmak Kur’an’ın doğru
anlaşılmasının garantisi değildir.
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Die Nasis haben Bücher
eingesammelt und öﬀentlich
verbrannt. (Bebelplatz/Berlin)

Der Koran fordert seine Gegner heraus
Das Corpus Quranicum- Projekt ist die
Fortsetzung einer Studie, die eventuelle Änderungen des Korans untersucht und im
Jahre 1870 seine Arbeiten aufnahm. Die
Zentrale der Organisation ist in Berlin. Seit
ihrer Gründung konnte sie keine Veränderung des Korans feststellen.
Für sie ist der Koran ein Weltklassiker ohne Version.
Allah appelliert im Koran wieder und
wieder an den Verstand, die Geschichte von
Abraham ist der beste Beweis hierfür. Im
Islam wird der Glaube diskutiert, er ist diskussionsfähig, im Christentum ist dies nicht
der Fall. Der Koran ist in diesem Punkt sehr
selbstbewusst.
Beim Glauben an das Jenseits empfiehlt
Allah uns die Betrachtung des Frühlings.
Wenn wir unseren Verstand benutzen, finden wir im Frühling viele Bespiele zur Stärkung unseres Glaubens an die Auferstehung
im Jenseits.
Alle Propheten predigten die gleichen
Grundsätze des Glaubens, bei den Glaubensgrundsätzen gibt es keine Veränderung
bzw. Unterschiede, die Änderungen betreffen lediglich die Taten (Ausübung).
Interpretation
Interpretation (Exegese) ist der Versuch,
einen schwerverständlichen Text verständlicher zu machen. Zu Zeiten der Sahabe
(Wegbegleiter des Propheten) brauchte der
Koran keine Interpretation, für sie war er
verständlich und plausibel.
Die Muslime haben den Koran nicht nur
verstanden, sondern haben es auch nicht
versäumt,ihm etwas hinzuzufügen. So
wurde die Objektivität, die Realität verlassen. Der Koran besteht darauf und sagt
allen, dass er einfach zu verstehen ist. Doch
aus irgendeinem Grund haben wir uns darauf versteift, zu behaupten, der Koran sei
nur schwer verständlich.
Muslime sollten nicht versuchen, ihre
„eigenen Wahrheiten“ durch den Koran zu
validieren, sondern vielmehr versuchen den
Koran bzw. Text richtig zu verstehen.
Es ist eine falsche Wahrnehmung zu behaupten, im Koran wäre alles enthalten, wie
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Müslümanlar zirvede olduklarında tabii bilimleri kullanarak Kur’an’ı tefsir etmediler. Ne
zaman dibe vururlarsa bu meseleler gündeme
gelir. Bugün dibe vurduğumuz için bu meseleleri konuşuyoruz. Aşağılık kompleksidir bu.
300 yıldır biz bu komplekslerle yaşıyoruz.
Bugün biz her konuda Kur’an’ı referans göstermeye çaılışmanın dışında bir şey yapmıyoruz.
Napolyon ne zaman Mısır’a çıktı
müslümanların kafası karıştı, işte o karışıklık
hala sürüyor. O gündenberi anti tezdir müslümanlar, ortaya tez koyamıyorlar. Kur’an’ı anlamak başka birşeydir, içselleştirmek başka
birşey. Müslüman olmak Kur’an’ın doğru
anlaşılmasının garantisi değildir.
Arapça antik bir dil değildir, anlaşılabilir bir dildir. Bunu Allah söylüyor. “Biz onu,
anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.” Kur’an birebir nüzul sebepleriyle daha iyi
anlaşılır. Metinle çağdaş olmak dili öncelemekle olur. Her metni çağdaşı en iyi anlar, bu
böyledir. Sahabe Kur’an’ı yüzdeyüz anlamıştır,
bizden daha zeki oldukları için değil, vahiy sürecini yaşadıkları için bu böyledir. Günümüze
ulaşan 54.000 tefsir rivayeti vardır, bunların
yüzde yedisi peygambere ulaşır. Tabiîne ulaşan ise yüzde seksendir. Abdullah ibn Abbas’ı
devreden çıkarırsanız sahabeden hemen
hemen tefsir rivayeti gelmez.
Taberi sadece nakleder, yanlış ve doğru ne
varsa nakleder. O nakillerin değerlendirilmesi
okuyucuya kalır. Eğer o nakiller olmasaydı biz
o dönemde yaşayan insanları, yaşantılarını ve
ruh hallerini bilemezdik. Taberi “Tarih”inin
önsözünde açıkça yazar bunu. “Reddetmek
veya kabul etmek okuyucuya aittir.” der.
İbn Ebî Hâtim´in tefsirinin yaklaşık olarak
% 74´ü Tabiînden gelen rivayetleri içermektedir. İbn Ebî Hâtim´in tefsirinde olduğu gibi Taberî tefsirinin de büyük bir bölümü Tabiîn
rivayetlerinden oluşmaktadır. Bu durumda, ´rivayet tefsiri´nin aslında ağırlıklı olarak Tabiîn
neslinin ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır: Taberî ve İbn Ebî Hâtim´in tefsirleri kanalıyla günümüze ulaşan, yaklaşık 54000 tefsir
rivayetini dikkate alırsak; Taberî´nin tefsirinde
yüz kereden fazla tekerrür eden toplam 23
isnad içinde ve İbn Ebî Hâtim´in tefsirinde de
elli kereden fazla tekerrür eden toplam 35
isnad içinde Hz. Peygamber´e ulaşan herhangi
bir isnad yoktur.
Bu isnadlardan İbn Abbâs dışında bir sahabiye ulaşanı da yoktur. Bu veri, Tabiîn döneminden önceki tefsir faaliyetlerinin düzenli
ders halkalarında icra edilmediğini gösterir.
Eğer aksi olsaydı, Hz. Peygamber´e, ondan
sonra da diğer pek çok sahabiye ulaşan ve düzenli olarak tekerrür eden isnadlarla karşılaşmamız gerekirdi. Açıkçası Tabiîn döneminden
önceki zaman dilimi, tefsir ilmi bakımından
yalnızca basit bir ön aşama idi.
Sahabe’nin tefsire ihtiyacı yoktu. Çünkü
Kur’an onun anlaması için kolaylaştırılmıştı
zaten. Bu açıdan bakarsak Peygamber onların
müfessiriydi demek çok doğru olmaz...
Kur’an’ı meal olarak okuyan müslümanlar
Kur’an’ın kendilerine yüklediği yükümlülükleri

AVUKAT
RECHTSANWALT

Bülent Göktekin
*Aile Hukuku
*Kira Hukuku
*Trafik Hukuku
*İş Hukuku
*Sosyal Hukuk

Boppstr. 7 10967 Berlin
Nähe U-Bhf. Hermannplatz

Tel.: (030) 617 09 680
Fax: (030) 617 09 682
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bilir ve anlar. Tekrar
ediyorum, bugünkü
sorun, Kur’an’ı anlayamama sorunu değildir. Kur’an’ı uygulama
sorunudur...
Kur’an’ın anlaşılmaması konusunda
engel olarak görülen devletler, kurumlar, hükümetler
her zaman hedef
tahtasına konulabiliyor. Bu işi müslümanlar yapıyor,
onlar engel olmasa
İslâm daha iyi yaMüslümanlar çalışıkları dönemde böylesine
şanacaktır denilimuazzam eserlerin alına imza aılar.
(İslam Eserleri Müzesi Berlin)
yor. Oysa, asgari
ücretten çalıştırdığı
işçiye ücret ödeyen
iş veren, asgari ücretin üzerinde bir ücret vermeyi istemez. Bu konuda tenkit ettiği devletin
yanında yer alır. Bu nasıl bir müslümanlık anlayışıdır. Kur’an ekonomik adaletsizliğe başkaldıran bir kitap değildir sanki...
Cizvit tarikatında dil öğrenmek ibadet olarak
kabul ediliyordu
Din çok güçlüdür, ancak müslümanlar sahip oldukları bu cevherin farkında değiller.... Fransa’da, Almanya’da, Amerika’da 150 yıldan beri kesintisiz
yayım yapan İslâm’ı araştırma dergileri var... İslâm
aleminde böyle kesintisiz yayım yapan bir dergi yok.
Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 yıllık... Başarısızlıklarımızın faturasını başkalarına kesmenin anlamı
yok. Bir gayret bir heyecan lazım...
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında doktora
yapan insanlar var, onların eserlerini istifade edilen
kaynak eserler olarak gösteriyoruz. O zor şartlarda
bile adamlar ilimden vazgeçmemişler.
Cizvit tarikatında dil öğrenmek ibadet olarak
kabul ediliyordu. Müritler dil öğrenmek için yarışa giriyorlardı. Bizim tarikatlar başka şeylerle uğraşıyorlar...Namaz İslâm’ın birinci sıradaki ibadetidir, ancak
sabah akşam sadece namaz kılsak ne kadar ilerlemiş
oluruz...Başarının sırrı çok çalışmaktır ve çok çalışmaktır.
Müslümanların okumaması eksikliktir. Yapılan bir
araştırmaya göre bir Japon’a 25 kitap, 25 Türk’e ise
bir kitap düşüyormuş...Bu ne kadar vahim birşeydir.
Bizler oturup ahkam kesiyoruz. Bir buluş olduğu
zaman, işte bu Kur’an’da vardır diyoruz. Falan ayeti
örnek gösteriyoruz. Bu anlayış çok yanlıştır. Ama
realite budur. Maalesef müslümanlar bugün Avrupalının yaşadığı Ortaçağ’ı yaşıyorlar.”

Hazırlayan:
Sebahain BOZKURT
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kann ein 600 Seiten umfassendes Buch
alles enthalten? Diejenigen, die im Koran
nicht das Gesuchte finden, gehen absichtliche Fehlinterpretationen ein. Es ist nicht
richtig, etwas wie im Koran enthalten darzustellen, was nicht der Fall ist.
Weshalb winden wir uns in den letzten
300 Jahren. Statt zu arbeiten, zu ringen,
uns anzustrengen, verschwenden wir unsere Zeit damit, für die Erfindungen der Anderen einen Beweis bzw. eine Grundlage im
Koran zu finden. Es ist verwerflich, es ist
eine Sünde.
Im Mittelalter haben die Muslime gearbeitet, sich angestrengt und Gott hat sie
auf die verdiente, rechtmäßige Position erhoben. Heute strengen sich die Europäer
und Amerikaner an und Gott erhebt sie auf
die verdiente Position.
Es gibt keine Erfindung, die auf einen
Vers im Koran basiert, das kann niemand
behaupten, es geht auch nicht. Unser größtes Problem ist, das wir uns nicht anstrengen, den Koran in die Praxis umzusetzen.
Der Anteil unserer Kinder an den Universitäten beträgt in Berlin nur 7 %, das ist
das größte Problem. Gibt es noch ein größeres Problem als dieses? Trotz dieses gigantischen Problems beschäftigen Muslime
sich mit dem Glauben des anderen. Ist es
nicht schade um eure Zukunft? Schauen
Sie was wir heute hier diskutieren…
Ein Muslim zu sein ist keine Garantie dafür, den Koran richtig zu verstehen.
Die Muslime haben sich, als sie auf dem
Gipfel der Macht waren, bei der Koraninterpretation nicht der Naturwissenschaften bedient.
Immer wenn wir den Tiefpunkt erreichen, kommen diese Fragen auf. Heute
sind wir wieder unten angekommen, wir
diskutieren über diese Themen. Das ist ein
Minderwertigkeitskomplex, seit 300 Jahren
leben wir mit diesen Komplexen. Außer
dem Versuch, den Koran für alles als Referenz anzugeben, machen wir nichts.
Die Muslime waren sehr verwirrt als
Napoleon Ägypten betrat, die Verwirrung
dauert noch immer an. Seit dem sind Muslime erstarrt, sie können keine Thesen
mehr aufstellen.
Den Koran zu verstehen ist etwas, verinnerlichen ist jedoch was ganz anderes. Ein
Muslim zu sein ist keine Garantie dafür, den
Koran richtig zu verstehen.
Arabisch ist keine antike, sondern
eine zeitgemäße, verständliche
Sprache
Arabisch ist keine antike Sprache, sie
kann verstanden werden, Gott selbst sagt.
„ Wir haben ihn in Arabisch offenbart,
damit ihr ihn versteht“. Das Kennen der Offenbarungsanlässe lässt den Koran besser
verstehen. Mit dem Text (Koran) zeitgenös-

Focus/ Bamteli
sisch zu sein, geht nur mit der
Sprache. Jeden Text versteht der
jeweilige Zeitgenosse am besten,
das ist Fakt.
Die Sahabe haben den Koran
zu hundert Prozent verstanden,
nicht weil sie intelligenter waren
als wir, sondern weil sie den
Prozess der Offenbarung miterlebt haben.
Ungefähr 54.000 Interpretations-Überlieferungen haben unsere heutige Zeit erreicht. Sieben
Prozent hiervon haben Ihren Ursprung bei dem Propheten und
achtzig Prozent bei den „Nachfolgern“ (Tabiin). Wenn Sie Abdullah ibn Abbas deaktivieren,
finden Sie nahezu keine Interpretations-Überlieferungen von den
Prophetengefährten (Sahabe).
Es bleibt dem Leser überlasen, die Überlieferungen zu bewerten. Wären nicht diese
Überlieferungen, würden wir
heute nichts über die damaligen
Menschen, ihr Leben und ihren
Geisteszustand wissen. Taberi
hat in seinem Werk „Tarih“
(Geschichte) dies sogar als Vorwort aufgeführt „Es liegt bei der
Leserschaft es abzulehnen oder
zu akzeptieren“.
Ungefähr 74 % der Überlieferungen, die im Buch von İbn Ebî
Hâtim enthalten sind, haben
Ihren Ursprung bei den Tabiin,
bei Taberi ist es ebenso.
In diesem Fall stellen wir fest,
dass ein Großteil, der Überlieferungen ein Produkt der TabiinGeneration sind.
Wen wir nun den 54.000 Interpretations-Überlieferungen,
die durch Taberi und İbn Ebî
Hâtim unsere Zeit erreicht
haben, Achtung schenken; werden wir feststellen, dass keine
der Überlieferungen Ihren Ursprung (Überlieferer) beim
Propheten haben, das heißt die
Kette der Überlieferer endet, mit
Ausnahme von İbn Abbâs, bei
den Tabiin.
Dies zeigt uns wiederum, dass
die Interpretationsbemühungen
vor der Zeit der Tabiin nicht in
ordentlichen, organisierten Bahnen abgelaufen sind. Ansonsten
würden wir in der Überliefererkette viele Sahabe finden.
Im Großen und Ganzen war
die Vor-Tabiin-Zeit aus Sicht der
Interpretationswissenschaft nur
eine einfache Vorstufe.
Die Sahabe haben den Koran
verstanden, sie brauchten keine

Interpretation. Wenn wir diesen
Aspekt aus diesem Winkel betrachten, wäre es nicht ganz richtig
zu sagen “der Prophet war deren
Koranexeget“.
Muslime, die den Koran nicht
als Original in Arabisch, sondern
als Übersetzung lesen, verstehen
ihn auch. Ich wiederhole es noch
einmal „unser Problem heute ist
nicht das Nichtverstehen des Korans, sondern das Nichtverinnerlichen bzw. ihn nicht in die Praxis
umzusetzen“.
Staaten, Institutionen oder
Regierungen, die als Hindernis
beim „Verstehen des Korans“
gesehen werden, werden ganz
leicht zum Sündenbock oder zur
Zielscheibe erklärt. Das machen
Muslime, „wir würden den Islam

İslam Eserleri Müzesi-Berlin

besser praktizieren, wenn diese
Staaten oder Regierungen nicht
wären“, sagen sie.
Hingegen weigert sich der
muslimische Arbeitgeber seinen
Mitarbeitern mehr als den Mindestlohn zu zahlen. Und nun
findet er sich auf der Seite der
Regierung wieder, die er zuvor
kritisiert hat. Was ist das für ein
Muslim, was ist das für ein Islamverständnis? Als ob der Koran
nicht ein Buch ist, das gegen die
wirtschaftliche Ungerechtigkeit
rebelliert.
Erlernen einer Sprache
wurde in der Cizvit Sekte (Societas Jesu, eine Katholische
Sekte) als Gottesdienst
akzeptiert.
Religion ist stark, die Muslime
aber sind sich des Juwels,
welches sie besitzen nicht bewusst. In Frankreich, Deutschland, Amerika erscheinen ohne
Unterbrechung seit 150 Jahren
Zeitschriften, die den Islam erforschen. In der islamischen Welt
finden wir eine gleichwürdige
Zeitschrift nicht. Die Zeitschrift
der Theologie- Fakultät der Ankara Universität erscheint gerademal seit 60 Jahren. Wir

müssen damit aufhören, für unseren Misserfolg andere verantwortlich zu machen. Wir
brauchen Ambitionen und Enthusiasmus.
Es gibt Menschen die während
des 2. Weltkrieges in Deutschland ihre Doktorarbeiten geschrieben haben, deren Werke
wir als profitable Werke bezeichnen. Sogar unter diesen Umständen haben swich diese Leute in
die Dienste der Wissenschaft gestellt.
Erlernen einer Sprache wurde
in der Cizvit Sekte (Societas
Jesu, eine Katholische Sekte) als
Gottesdienst akzeptiert. Die
Schüler der Cizvit Sekte wetteiferten in der Erlernung einer
neuen Sprache. Unsere Sekten
beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen…
Das Gebet (Namaz) ist der
wichtigste Gottesdienst des
Islam, nur wenn wir Tag und
Nacht nur beten, wie weit kommen wir damit? Das Geheimnis
des Erfolgs ist harte Arbeit, und
noch mehr harte Arbeit.
Das Muslime wenig lesen ist
ein offenkundiger Mangel. Gemäß
einer Studie entfallen 25 Bücher
auf einen Japaner und ein Buch
auf 25 Türken. Was ist dies für
ein desolater Zustand? Wir sitzen
hier und machen uns was vor.
Bei einer neuen Erfindung
sind wir sofort da und sagen „
das ist im Koran enthalten“, als
Beweis zeigen wir auf irgendeinen Koranvers. Dieses Verständnis ist sehr falsch, diese
Vorgehensweise ist falsch. Aber
das ist die Realität. Leider leben
die Muslime heute das Mittelalter
der Europäer.

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT
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Eğiim

Röportaj:
Hüseyin BOZKURT

Çalışma Daireleri’nin (Job Center) önünde
kuyruktaki gençleri gördükçe içim sızlıyor…

“

“Ben Nihat Sorgeç. Antakya’da doğmuşum. Ailenin en
büyük çocuğuyum, beş kardeşiz. 1972 yılında 14 yaşımda
Berlin’e geldim. Antakya’da kaldığım sürece simit satarak,
lokantalarda temizlik yaparak, bulaşık yıkayarak, terzi çıraklığı yaparak harçlığımı çıkardım.”
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“

Nihat SORGEÇ

Tabii ki özel iş piyasındaki bazı
Alman kurumlarında olumsuzluklar var. Ama artık bu
doğrultuda yasalar yürürlüğe
girdi ve kamu sektöründe kapılar göçmen kökenli gençlere açıldı. Artık bir devlet
dairesinde çalışmak, polis
olmak bir göçmen genci için
zor değil ve hatta desteklenen
bir duruma geldi. Yabancı kökenli insanlara karşı önyargılar var. Bunlar var diye
çalışmayı, meslek yapmayı,
üniversitede okumayı bırakmak yanlış olur. Daha da bilenerek dört elle sarılmalıyız
gele- ceğe. Ne yapalım,
durum böyle. Realite bu. İstesek de bu istemesek de bu.
Ama değişmez bir gerçek var,
biz hangi şartlarda olursak
olalım başarılı olmak zorundayız.

Eğiim
Berlin’de bir eğitim yuvası var. Kreuzberg’de. Şimdilerde değer kazanan, geçmişte yüzüne bile bakılmayan Kreuzberg’de.
Alman Devlet Üstün Hizmet Nişanı sahibi hizmet sevdalısı bir Anadolu genci tarafından açıldı bu okul… Meslek okulu.
Gençlere seviye kazandırmak, kollarına bir altın bilezik takmaları için açılmış bu okul. Bu hizmet sevdalısı genç Nihat Sorgeç.
Hüseyin Bozkurt konuştu kendisiyle, okuyalım:

M

occa: Berlin’e ne
zaman geldiniz ve ne
tür sıkıntılar çektiniz?
Sorgeç: Berlin’e işçi
ailesi çocuğu olarak
geldim. Ailem bir odalı evde yaşıyordu ve ben de onların yanına
yerleştim, tuvaleti dışarıda ve banyosu mutfaktaydı. Okul hayatıma
yabancılar sınıfında başladım. Futbol oynuyordum, takım arkadaşlarımdan biri beni kütüphane ile
tanıştırdı. Her gün bir çocuk kitabı
bitiriyordum, Almanca’yı en kısa
zamanda öğrenmem gerekiyordu.
Almancam geliştikçe özgüven sahibi olmaya başladım. Ders- lerim
iyileşti ve bir sene içinde üç sınıf
birden atladım. Öğretmenim beni
mesleğe yönlendirdi. Siemens’te
mesleğe başladım. Bir taraftan
meslek yaparken bir taraftan liseye
devam ettim, liseyi bitirince üniversiteye başladım.
Mocca: Hobileriniz nelerdir?
Sorgeç: Futbol oynamayı ve koşmayı severim. Hatta çok istediğim
bir şey var, o da maratona katılmak. Berlin’de ve İstanbul’da koşmak istiyorum. İçimde kalan bir
uktedir bu. Klasik Türk Sanat Müziği dinlerim. Ayrıca oğlumla birlikte olmayı ve sohbet etmeyi
seviyorum. Yemek yapmak, kitap
okumak en çok keyif aldığım hobilerimdir.
Mocca: Birgün bu hobinizden yararlanmak isteriz.
Sorgeç: Elbette, neden olmasın.
Mocca: Gençlerimizin çoğu üniversiteyi
zamanında
bitiremiyor,
bunun iş piyasında ne gibi olumsuz
etkileri var?
Sorgeç: Üniversitede okuyan öğrencilerimizin maalesef çoğunluğu
4 senelik okulu 6 senede, 8 senede
bitiriyor, 10 senede bitirenler bile
var. Tabi bunun bir sebebi de aile
ve çevrenin baskısı altında üniversiteyi istemediği bir dalda okumanın getirdiği zorluklarda var. Ondan
sonra açıkta kalıyorlar. Meslek yok,
tecrübe yok, tabi böyle olunca işpiyasasında ön yargılar başlıyor.
Onlar da çaresiz bir şekilde taksi
şoförü olmak zoruna kalıyorlar.
Böylece büyük bir iş potansiyeli

kayboluyor. Acı ama gerçek. Oysa
önceden bir meslek eğitimi yapan
arkasından da üniversiteye giden
gençlerde başarı oranı ve piyasada
iş bulma olanağı daha yüksek oluyor.
Mocca: Makine mühendisisiniz ve
okul açıyorsunuz, nereden aklınıza
geldi böyle bir düşünce?
Sorgeç: Siemens Lignotock ve
Semperlux gibi şirketlerde mühendis olarak çalıştım. Sömestr tatillerinde gençlere yönelik sosyal
çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinde ve derneklerde çalıştım.
Bu çerçeve içinde gençlerle içiçe
oldum, onların problemlerine yakından tanıklık ettim. Gördüğüm
ve şahit olduğum kadarıyla gençlerimizin içinde bulunduğu durum
beni rahatsız etti. Onlara yardım
edilmesi gerekiyordu. 1988 yılında
bu gibi çalışmaları yapan şirkette
müdürlük yaptım. “Onlara yapılan
yardım geleceğimize yapılan yardım olacaktır.” Böyle düşündüm ve
kolları sıvadım. 1997 yılında Berlin’de Bildungs Werk in Kreuzberg
(BWK) adında bir meslek eğitim
merkezi açtım. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda yetiştirdiğimiz
gençlerin iş piyasasına hızla adapte
olamaları bizleri oldukça sevindiriyor.
Mocca: Yeni nesle nasıl bakıyorsunuz?
Sorgeç: Yeni gelen nesil bizden
daha ileride olacaktır, ben buna
inanıyorum. Almancası güzel,
Türkçesi güzel pırıl pırıl gençler geliyor. Artık bizler buralıyız, bu toplumun bir parçasıyız. Çalışmalarımızı bu açıdan bakarak yapmalıyız. Bu gençlere destek olmak
lazım, ellerinden tutmak lazım.
Meslek yapacaklara değişik dallarda meslek yapma imkanları hazırlanmalı. Üniversitede okuyacak
olanlara da destek olunmalı. Gençlerimiz, üniversiteyi bitirmekle kalmamalı. En iyi bir şekilde iç
piyasasına atılarak başarılı olmaları
için gayret etmelidirler ve bizim
onlara bu yolda her türlü desteği
vermemiz lazım.
Mocca: Öğrenci bulmakta sıkıntı
çekiyor musunuz?

Sorgeç: Doğrusunu söylemek gerekirse evet, zaman zaman sıkıntı
çekiyoruz. Okulu yeteri kadar tanıtamadık herhalde. Biz hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik
meslek eğitimi veriyoruz, bu özelliğimiz fazla bilinmiyor. Biz meslek
eğitimi alacak olanlar için yaş sınırlaması yapmıyoruz. Öğrenmenin
yaşı yoktur. Yaş ne olursa olsun
meslek öğrenmek isteyen herkese
hizmet veriyoruz. Şuanda 30’a
yakın meslek dalında hem yetişkinlere hem de gençlere yönelik meslek eğitimi vermekteyiz. Bu konuda
ailelere de büyük görevler düşüyor.
Mocca: Gençlere tavsiyeleriniz
neler olacak?
Sorgeç: Burada doğmuş büyümüş
bazı gençlerimizin Almancaları hâlâ
yeterli değil. Oysa ki burada başarılı olabilmeleri için çok iyi bir derecede Almanca konuşmak gerekiyor. Çalışma dairelerinin önünde
işsiz olan meslek eğitimi göremeyen gençleri gördükçe içimiz sızlıyor. Ve üzülüyoruz. İsteyenler, hem
özel sektörde hem de devletin
verdiği teşvik imkanları çerçevesinde bizim gibi meslek eğitimi kurumlarında meslek öğrenebilirler.
Tabiki özel iş piyasındaki bazı
Alman kurumlarında olumsuzluklar
var. Ama artık bu doğrultuda yasalar yürürlüğe girdi ve kamu sektöründe kapılar göçmen kökenli
gençlere açıldı. Artık bir devlet dairesinde çalışmak, polis olmak bir
göçmen genci için zor değil ve
hatta desteklenen bir duruma
geldi. Yabancı kökenli insanlara
karşı önyargılar var. Bunlar var
diye çalışmayı, meslek yapmayı,
üniversitede okumayı bırakmak
yanlış olur. Daha da bilenerek dört
elle sarılmalıyız geleceğe.
Ne yapalım, durum böyle. Realite
bu. İstesek de bu istemesek de bu.
Ama değişmez bir gerçek var, biz
hangi şartlarda olursak olalım başarılı olmak zorundayız.
Gençler önce kendilerine güvenmeli ve mutlaka ikinci bir dil öğrenmelidirler, deneyimlerini artırmalı
ve projeler geliştirmelidirler. Sivil
toplum örgütlerinde yer alarak,
sosyal çalışmalar yaparak hem
topluma faydalı, hem de öz güvenlerini artırmalıdırlar.
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Tarih ve Toplum
“Ich sah das Stück Eisen schmelzen im Feuer einer Silbe,
den Himmel sah ich wanken, als man ein Brot zerbrach,
das Gefäß, aus dem ich trank, begrüßte mich,
und ich spürte, wie der Regen mir vom Körper floss.”
Ismet Özel

“demiri bir hecenin sıcağında eriyor iken gördüm
bir somunu bölünce silkinen gökyüzünü
su içtiğim tas bana merhaba dedi, duydum
duydum yağmurların gövdemden ağdığını’’
İsmet Özel

(Aus dem Türkischen von Eric Czotscher. Kultgedichte, Unionsverlag)

(İçimden şu zalim şüpheyi kaldır/ ya sen gel ya beni oraya aldır)

Ş

“Es gibt” EINEN VORTRAG

iirleri, yazıları, konuşmaları, mücadelesi ve karizması
ile orijindeki „Grande Turchia“nın yaşayan yegane şairi
ve mütefekkiri 1944 doğumlu İsmet Özel‘in yazdığı ilk şiiri (1962)
Yorgun’un üzerinden bir yarım asır geçmiş bulunmaktadır.
Grande Turchia1 tamlamasını bilhassa yazdım; şairin son şiir kitabı –va’dedilen ve yeni şiirlerin2 eklenmesiyle- hacmi her geçen
gün kalınlaşan Of Not Being a Jew „küçük“ Türkiye şairinin eseri
olamaz. Bu şiir kitabı haddizatında bir meydan okumadır: Bu kitaptaki şiirlere şöyle bir göz atıldığında form/muhteva bakımından modern dünya şiirinin tecrübelerini görmek hiç de zor
değildir. „Avrupa“ merkezli modern dünya şiiriyle modern Türk
şiirinin arasındaki mesafe yalnız kapatılmakla kalmamış Türk şiirinin lehine mesafe epey açılmıştır…
Neden bunları söylüyorum?.. Şu malumata dikkat çekmek istediğimden: Nasıl „Türk“ olmadan Avrupa tarihi yazılamaz ise
„Alman“ olmadan Amerikan yüzyılından bahsedilemez. Velhasıl,
yeniden yüksek şeylere vesile olmasını umduğum Türkiye’mizin,
şairi İsmet Özel Almanya’daydı. Şimdi şairin onun dilinden Almanca dilini konuşturmak isterim (“Die Sprache spricht.”): „Allah
milletleri dilleri üzerinden yaratır. Ve Allah milletlere, Allah’a yakınlıkları derecesinde bir lisan verir. Onun için mesela Avrupa’da
konuşulan lisanlar arasında Almanca, Allah’a en yakın lisandır.
Çünkü birçok örnek verilebilir, fakat Almanca’da vardır diyebilmek için şu ifadeye başvurulur: Es gibt. Ve bunu kelime kelime
tercüme ederseniz, o verir, demektir. Yani Es gibt einen Tisch dediğin zaman bir masa vardır demiş olursun ama bunu Türkçeye
kelime kelime çevirirseniz, o bir masa verir, demektir. Yani varlık
Alman dilinde, Alman lisanında varlık, Allah’ın verdiğidir. Bir

B

u meyanda 5 Aralıkta 2013 tarihinde
Berlin Türk Eğitim Derneği’nde ondan
Türkiye ve Arap Baharı başlığı altında
bir konuşma istedik. 1990’lardan bu
yana defalarca Berlin’e geldiydi. Diğerlerini hariçte tutarak söyleyecek olursak, yalnız bu
çatı altında 50’den fazla konuşma yaptıydı.
Tuttuğum notlardan ve Rüştü Kam’ın da tuttuklarından da istifade ederek konuşmayı toparlamaya
çalıştım. Ağzından çıkan kelimeyi tartarak/düşünerek sarfeden üstadın nerdeyse her cümlesi sıkı olduğundan, kelimelerinin yerlerini değiştirmek bile
yazanı dolayısıyla okuyanı yanlış kanaatlere götüre-
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şeyin var olması, o şeyi Allah’ın vermesiyle izah edilir.“3
Almanca ve Almanya
İsmet Özel şiir ve nesrinde
ağırlıklı yer tutar. Bunlardan
burada bahsedecek değilim.
Merak eden sözünü ettiğim
kitabı alır, gücü de yetiyorsa
ona bir değer biçer. Dünyaya
geç gelen, ülkesini ve dünyayı
hem bizzat eliyle hem de öteİsmet ÖZEL
kisi‘nin eliyle birlikte ateşten
geçiren Almanlar; Serbest Piyasa (marketing) Sistemi‘ne
karşı olmayı, dolayısıyla yeniden var olmayı hesap edecekse Sonderweg diye bildiğimiz hususi yolun muhasebesini ümit etmek
isterim ki, Kayzer Wilhelm’e yalnız Hadji’lık sıfatını vererek yapmayacaklardır. Berlin-Belgrad-Bağdat hattındaki Demiryolu’yla
henüz Bağdat’a varılmadan „şam tatlısı“ taş olup yalnızca „medenilerin dişleri“ni pare pare etmeyebilir. Tren raydan çıkmadan
son temsilcisi İsmet Özel olan Türk Şiiri’nin kalesine giren en
azından özünün gürlüğünü muhafaza eder…
Bizzat şahit olmaktayım ki şair ilerleyen yaşına rağmen rahatını kaçıran seyahatlere çıkmaktadır. Eserlerine binaen; herkesten çok hak ettiği halde ne bir ödül, ne bir paye peşindedir. Ne
bir „özel ödenek“, ne de arkasında bir kurum veya devlet desteği
söz konusudur. Zorluklara rağmen ümidini hiç yitirmeden („kavganın göbeği“nde) yoluna devam ediyor.

bilir. Konuşmayı boş bir müzik kaseti(!) gibi kaydedemesem de kendi üslubumun yardımıyla düzgün
birşey çıkmasına ve böylece üstadın o sıkı sözlerine
halel getirmemeye gayret ettim.
Sayın okuyucu! Bunlar onun sözlerinin aynısı
değil. Bu konularla ilgili sözlerini merak edenler
Tiyo Yayınları’ndan çıkan Desem Öldürürler Demesem Öldüm kitabına müracat edebilirler. Nitekim bu
kitaptan; 1)İsmet Özel Kim Oluyor, İthâm Etme
Hakkını Nereden Alıyor? 2)Ne Marx İçin, Ne de
Marksizm Hatırına. 3)Hakimler, Hakemler, Oyuncular, Aktörler başlıklı yazılardan bazı alıntılar yaptım.
Bunları ekte bulacaksınız.

Tarih ve Toplum
Konuşmasına Britanyalı tarihçi
Arnold Toynbee‘nin (1889–1975)
cümlesiyle başladı: „İnsan olmak
kültürel bir mirası devralmak demektir.“ İnsanlar manaya ulaştıkları kadar mana ifade ederler.
Diğer canlılar ise mevcudiyetleriyle birlikte mana taşırlar. Yalnız
doğmak bize bir mana vermez.
Biz insanlar aslında „ismimizi“
sonradan kazanırız. Bizde zaten
çok önceden bu böyleydi. Kızılderililerde anne çocuğuna isim verirken o anda ne görmüşse onu
verirmiş: Ot, boğa, beyaz bulut..
Bozkur Güvenç’in de belirttiği gibi
Türkiye’ye adını gayri müslimler
vermişlerdir.
Anadolu topraklarını İslâmlaştıran Türkler o topraklara (adı
henüz Türkiye olmadan önce)
Rum toprakları anlamında: Diyarı Rum, Erzi Rum, Erzini Rum derlerdi. Türkler oraları
İslamlaştırmak suretiyle kendilerine vatan kılmışlar. Dünyada bu
manada Türkiye‘den başka bir
ülke yoktur. Türkiye gayri müslimlerin imkanlarını daraltarak
vatan olmuştur. Ne yazık ki
bugün Türkiye’de akıl almaz şekilde ilerleyen bir Hristiyanlaştırma çalışması var. Toplu taşıma
araçlarında gördüğünüz boyunlarında haçla dolaşan gençlerin kim
olduğunu hemen anlarsınız.
Roma zamanında Kapadokya
Hristiyanlığın merkezi olmuştu.
Japonların üst düzey yöneticileri
Katoliktir. Birçok Japon bunun
için Kapadokya’ya gidiyor… Nagazaki’de Hristiyan nüfus Budistlerden çoktu. Amerika’nın attığı
atom bombasından sonra “Batı
kendi çocuklarını yiyor” şeklinde
yazdı gazeteler.4
Bunları size ne diye söylüyorum ki? Siz zaten onların içinde
yaşıyorsunuz. Sizin için bunlar
önem arzetmez ki! Vatan tehlikede deyince de o kadar duyarlı
hale gelmezsiniz. Yani size ne
bütün bunlar? Trabzon’da aktif
olarak çalışan üç tane kilise var.
Trabzonlular halen kendi şiveleriyle konuşuyorlar ve bu şiveden
de kurtulmak niyetinde değiller.
Trabzon’da Rum-Pontus’un alt yapısı oluşturuluyor. Bu konu da
sizin için önemli değildir... Hristiyan alemi 1918 den sonra İslâm’ı

güç ve siyasi organizasyon olarak
ortadan kaldıracağına inanıyordu.
İstedikleri olmadı. Bir İstiklal savaşı verdik ve bir ordumuz, siyasi
organizasyonumuz, devletimiz
oldu. Maraş direnişi, Sakarya’nın
provasıdır. Maraş’ta bizimle savaşanlar Fransız üniforması giymiş
Ermenilerdi. Sonra Urfa’da, Antep’de direniş oldu. Sonunda 29
Ekim 1920‘de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu Cumhuriyet ilk
İslâm cumhuriyetidir. Anayasasının ikinci maddesi „Devletin dini
din-i İslamdır” idi.
1944 yılında ticaretin (madeni
para) „altın“ üzerinden değil,
(kağıt para) Dolar üzerinden yapılması esas alındı. Bunun adı
Bretton Woods idi. 1945‘ten
sonra „para“ karın doyurma ölçüsü oldu. Sermaye galip geldi ve
1989‘da, komünizm bitti. Kızıl
tehlike ortadan kalktı. Kapitalizm
yeni bir düşman arayışına girdi.
Çünkü finas siteminin yaşaması
gerekiyordu. Yeni düşman
İslâm’dı. Kızıl’ın yerini Yeşil aldı.
Kapitalizmi tehdit edebilecek tek
güç İslâm idi. Bu tehdidi manipule etmek gerekiyordu. 1979 yılında İran Devrimi bunun için
yapıldı. Esas olan Müslümanların
nelere sahip olduklarını hiç anlamamalarıydı. Eğer kendilerinde
var olanların farkına varırlarsa,
onu anlarlarsa Kapitalizm’in sonu
gelebilirdi. Dolayısıyla (sisteme
bela olabilecek) İslâm tehlikesi
İran Devrimi ile kafese alındı.
Arap Baharı ile tamamen ortadan
kaldırıldı. Bugün Türkiye’de Arap
Baharı çığırtkanlığını yapan bir iktidar var. Japonya, İtalya, Almanya mağlup olduktan sonra
uzun bir süre şu vecize dillerde
dolaşır olmuştu: „Amerika‘yla
aranızı bozmayın yoksa size de
demokrasi gelir.“
1953’e kadar Stalin Sovyetlerin başında kaldı. Sovyetler özel
mülkiyeti yok edecekdi. Yok ettikten sonra barış içinde yaşayacaklardı. Bu olmadı. Olmayınca
kapitalistlerle bir arada yaşayabiliriz demeye başladılar. Hatta Kuruşçev biz Kapitalizmi topla
tüfekle değil tereyağı ile yok edeceğiz, diyordu. Ekonomideki klasik „fayda“ prensibi yerini
1960’dan sonra „kâr“ prensibine

terk etti. Dünya Sistemi bir finans sistemidir. 14. Asırdan beri
bu sistem yürürlüktedir. Yalnız
sermayenin iş yaptırdığı bir mekanizmadır bu. Bu mekanizma
Avrupa’nın hayat kaynaklarının
Avrupalıların etkisinden uzaklaştırıldığı bir zamanda doğdu.
Esir/köle ticareti ve kıtalar arası
deniz taşımacılığı ile gelişti. Kapitalizmin (sermayenin) merkezi
İtalya’daydı. Merkez 17.asırda
Hollanda’ya taşındı. Sonra Londra’ya, sonra da (Wall Street)
Amerika’ya. Bu meyanda Moskava’da da kabul edilen „kâr“a dayalı sistem sonucunu
Çekeslovakya’da gösterdi. Ve
Rusya tanklarla Prag’a girdi.
Prag Baharı anlaşılmadan
Arap Baharı anlaşılmaz!
„1968’de Sovyet tankları
Prag’a girdiği zaman mevsim gerçekten bahardı ve lâkin şehre
tanklar bir başka baharı sona erdirmek için girmişti. Tam o sırada
ben Konya’da, iki yıllık askerliğim
boyunca gördüğüm en bakımlı
birlikte, Eğitim Kolordusu Karargâh Bölüğü’ünde askerdim. Avrupa yepyeni şeylere sahne
oluyordu. O günlerin baharı dinsiz milliyetsiz Marksist kodamanlarla pervasızlığını dini
bütünlüğünden alan beynelmilel
sermayedar kodamanlar arasındaki “Co-existence in Peace” siyasetinin gideceği yere kadar
götürülmesiyle siyaset diline
“Prag Baharı” deyimini getiren
bahardı. Rusların 1945 sonrası
Prag’a getirdikleri kara kışın sonu
demekti bu.
Sonunun geldiğinin bu kadar
çabuk ve Avrupa’nın göbeğinde
ilân edilmesinden Sovyetler Birliği tedirgin olmuş ve ömrünü
uzatma misyonunun bir kısmını
tanklara yüklemişti. Siyaset dilinde “bahar” dendi mi, bundan
bir başlangıcı değil, bir sonu anlayın: Dünya Sistemi’nin korktuğu nelerse, o şeylerin sona
erdiği haberini veriyor siyasi
“bahar.”
Sosyalizm vartasını Prag Baharı’yla atlatan Dünya Sistemi bu
hegemonyacı zaferine gölge düşürecek şeyin ne olduğunu sarahaten biliyordu. Yekvücut
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Müslümanlık Dünya Sistemi’nin
kâbusuydu. Kâbus uykuda
(Soğuk Savaş siestasında) görülüyordu. Sistem uyanır uyanmaz
İran’da bir devrim gerçekleştirdi.
Bununla en yaralayıcı darbeyi
yiyen yekvücut Müslümanlık
oldu. İran devrimi asla ihraç edilemezdi. Sünnileri Şiilerin kuyruğuna takmaya kimsenin gücü
yetmezdi. “Arap Baharı” başından
itibaren Sünnilerin ancak Sistem’in kuyruğuna takılırlarsa
keyif çatacakları bildirisini ilândan
çekinmedi. Türkiye’de Sünnilik
tarihin hiçbir döneminde Arap Baharı’nı hayırhah sayacak derekeye düşmedi.
Prag Baharı’na taraftar olduğu
ve bununla kalmayıp Sovyet
tanklarına yumruk sallayanların
arasına karıştığı için Türkiye’deki
siyasi nüfuzu sıfıra indirilen Mehmet Ali Aybar “omurgasız aydınlar” ibaresinin mucididir.
Gerçekte mesele aydınların
omurgalı olma veya olmama hali
değildi. Türkiye’de önce “münevver” daha sonra “aydın” diye anılan insanlar Tanzimat’tan 27
Mayıs 1960 ihtilâline kadar gösterdikleri belirtiler sebebiyle kendilerine az gelişmiş bir ülkenin
aydınları diyebileceğimiz kişilerdi.
Yani bunları ne bir reklâm firmasında istihdama zorlayabilir ve ne
de onlara TV dizileri için senaryo
yazmaya razı edebilirdiniz. 27
Mayıs 1960 ihtilâli sonrasında bu
insan tipi yok oldu. Onların yerini
Türkiye’yi az gelişmiş aydınlar ülkesi haline getiren zevat doldurdu. Sebep tahsil hayatının
Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap
verecek unsurlardan arındırılmasıydı.“ (İsmet Özel Kim Oluyor, İthâm

temizlediğiniz halde, Pentagon’un
istediği sonuca varmak niye bu
kadar uzun sürdü?„ … „Özellikli
bir toprak parçası Suriye. Suriye
Afrika’da değil. Bulunduğu yer
Afrika değil Suriye’nin; ama bir
zamanlar Mısır’la devlet birliği yaşadığını akla getirirseniz Afrikalı

bir Orta-Doğu’yu temsil ediyor
Suriye. Hem tarih, hem coğrafya,
hem de etnisite bakımından OrtaDoğu’nun tam ortasında yer alıyor. Orta yeri karıştırmanın tekin
olmadığını bilecek kadar kafası
çalışan kâfir Orta-Doğu’da Türkleri devre dışı bırakarak ihdas ettiği boyunduruk düzenini
“kelepçe-kafes düzeni” haline getirmek için işe ortadan, Suriye’den başlamadı.
Kıyıdan, kenardan, doğunun
da batının da tüketildiği İran’dan
başladı. Nasıl kanlı bir devrimi
ITT Schaub-Lorenz firması Şili’de
1973’te gerçekleştirdiyse; General Motors firması da 1979 yılında

Marksizm Hatırına, yazısından)

„Küfrün adına Arap Baharı dediği katakulli Suriye’de niçin
(henüz?) sonuç vermedi? Türk
toprağındaki mayınları aylar önce
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Oyuncular, Aktörler yazısından.)

Dünya’da Türkiye’den daha
önemli bir ülke yok!
„NATO 27 Mayıs 1960 sabahı
Türklerin 29 Ekim 1923 günü ilân
ettikleri Cumhuriyet’i ilga etti.
Artık 1945 ve 1960 tarihlerinde
tezahür eden iki safhada istiklâlin
“al gülüm, ver gülüm” hesabına
sığmadığı tebarüz etti. Eğer devlet beynelmilel düzenin aygıtları
marifetiyle ayakta tutulamayacaksa millet, Türk milleti devletin
imdadına gelir miydi? Geleceği
anlaşılır anlaşılmaz tedbirler
alındı. Türk devletinin imdadına
Türk milletinin gelmemesi için 27
Mayıs 1960’ı takip eden zaman
içinde gayret gösterildi. Yani hayatta kalışını bizim ülkemizde yaşamasına borçlu olduğu halde
Türk olmadığını söyleyen kim
varsa Türkler aleyhine gayretle
harekete geçti. Gayretkeşlerin ilk
başardıkları Türkiye’nin sosyalist
esaslar güdümünde yeniden örgütlenmesini imkânsızlaştırmak
oldu. 1973’ten başlayarak başarılarının ikinci safhasını idrak ettiler: Türk milletinin İslâm’dan
doğan ve doğacak olan beklentilerine son vermek, bunun sonucu
olarak da münafıklığın İslâm
idüğü fikrini
yaygınlaştırmak.“(İsmet Özel Kim
Oluyor, İthâm Etme Hakkını Nereden Alıyor? yazısından.

....................
-Veneziani Marco Polo (1254-1325) (Il Milione
244. sayfa) 1271’de yaptığı seyahatte Orta

1

Asya’daki türkik bölgeyi böyle tanımlamış.
-Ansbert, Avusturyalı din adamı ve vak’anüvis
(XII. yy.). Haçlı Seferi’nde, kayzer I.Friedrich
Barbarossa’ya (1122–1190 ) refakat ederek
üçüncü Haçlı Seferi’nin hikâyesini yazdı. Eserinin
adı Ansbert Günlüğü’dür.
Haçlı seferinin 1090 yılına ait “Ansbert

Etme Hakkını Nereden Alıyor? yazısından.)

„Arap kelimesi bir dayanışmayı işaret ediyor mu? Hayır.
Bahar kelimesi meyveye durması
beklenen ağaçların çiçeklendiğini
mi anlatıyor? Hayır. Münafıklar
zurnacı kâfirin üfürdüğüyle çiftetelli oynuyor.“ (Ne Marx İçin, Ne de

şısında cumhuriyetçilik şampiyonu oldu.“ (Hakimler, Hakemler,

İran’da devrim görüntüsünde bir
ameliyat tezgâhladı. Şah’ın Cumhuriyet ilân etme fikrini kendi
otoritelerine gölge düşürür endişesiyle yerin dibine 1920’li yıllarda batıran ayetullah salkımı
İran Komünist Partisi TUDEH’le
işbirliği yapıp kendilerine makam
tahsis eden ve ABD’de “Araplar”
lâkabıyla anılan Reagan ekibi kar-

Günlüğü”nde “Turchia” ya da “Turkhia” adına yer
verilmiştir. Haçlılar Türkler’le savaştıklarını
söylüyordı.
2
Yeni şiirleri Gün Işığı Şiir Görsün başlığı altında
IMDER-istiklalmarşıderneği internet adresinde yayımlanmaktadır.
3
Mülakat. (Aşkar, üç aylık edebiyat dergisi,
sayı:14)
ABD Hiroşima’ya dünyanın ilk atom bombası

4

“Little Boy”u atarak 140.000’den fazla insanı katlettikten yalnızca üç gün sonra 9 Ağustos 1945’te
dünyanın ikinci ve öncekine göre 1,5 kat daha yıkıcı Atom bombası „Fat Man“i atarak ilk anda
74.000’den fazla insanı katletmişti.

Bünyamin ÖZDEMİR
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Bamteli/Focus

Türkisch islamische
Organisationen
in Deutschland

O

rganisationen sind ein
zentraler
Bestandteil
von modernen Gesellschaften. Unternehmen,
staatliche Verwaltungen, Schulen
und Hochschulen, Krankenhäuser,
Gerichte, Forschungsinstitute, das
Militär, Kirchen, Museen, Zeitungen,
Fernsehsender, politische Parteien,
Verbände, Genossenschaften und
Vereine. Das sind allesamt Organisationen, die unser modernes Leben
mitbestimmen.
Die flächendeckende Durchdringung sämtlicher gesellschaftlicher
Teilsysteme durch Organisationen
hat dazu geführt, dass Individuen
von der Geburt bis zum Ableben in

eingeteilt werden. Den Staatlichen,
den Wirtschaftlichen und den sogenannten Dritten Sektor, zu der auch
religiöse Vereine gehören.
Eine besondere Form dieser Art
sind islamische Vereine, die von türkischen Zuwanderern seit den Siebziger Jahren in Deutschland errichtet wurden. Es ist bemerkenswert,
dass die Literatur zum Islam in
Deutschland mittlerweile eine kaum
mehr überschaubare Fülle angenommen hat, während wissenschaftliche Analysen und For.
schungen zu den islamischen Organisationen überschaubar geblieben
sind. Die dürftige Literatur besteht
meist aus Sekundärliteratur in Form

chen Institutionen und Organisationen in Deutschland oder aus den
Herkunftsländern bekamen und andererseits die rechtliche Form als
einfache eingetragene Vereine in
Verbindung mit der Verwehrung der
Rechtsform „Körperschaft öffentlichen Rechts“. Somit können sie die
einer Religionsgemeinschaft aus diesem Status entstehenden Vorteile
nicht für sich in Anspruch nehmen.
Entscheidend bleibt jedoch, dass die
Initiative zur Entstehung religiöser
Institutionen und Organisationen
aus dem Bedürfnis der muslimischen Zuwanderer zur gemeinsamen Ausübung ihrer religiösen
Pflichten entstand. Die drei wesent-

Die Organisationen beanspruchen allesamt über die Religionsausübung hinaus die Repräsentation der Muslime auch in gesellschaftspolitischen Fragen und die Wahrnehmung ihrer Interessen. Vor diesem Hintergrund treten die Vereine und Verbände als
korporative Akteure in der Gesellschaft auf. Allerdings zeigt sich bei den aufgeführten
Verbänden, dass sie intensive Beziehungen zu Organisationen in den Herkunftsländern
unterhalten und entsprechend von diesen beeinflusst werden.
Organisationen eingebunden sind.
Organisationen sind mittlerweile zur
Bedingung für die Strukturierung
und die soziale Ordnung moderner
Gesellschaften geworden. Als Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen
können Organisationen daher in Abhängigkeit zur gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
betrachtet werden. Die wichtigsten
Merkmale von Organisationen sind
ihre Mitglieder, ihre Ziele und ihre
Umwelt. Neben diesen Merkmalen
erfolgt ihre Erforschung und Analyse
nach diversen Aspekten wie ihre Rationalität, ihre organisatorischen Eigenschaften oder ihre Macht- und
Autoritätsstrukturen. Entsprechend
haben sich zahlreiche Organisationstheorien herausgebildet, die von
diversen wissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet werden. Organisationen können in drei Sektoren
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von Vereinsregisterakten oder aus
Broschüren und Informationsmaterial zu den Organisationen. Allerdings hat die Selbstorganisation der
türkischen Muslime auch eine derartige Dimensionen angenommen,
dass eine umfassende Darstellung
und Beschreibung ihres gegenwärtigen Zustands denkbar schwierig ist.
Daher möchten wir einen Blick auf
die drei größten Dachorganisationen
werfen, die nahezu das gesamte religiöse Spektrum der türkischstämmigen Bürger abdecken und sich
zudem aufgrund ihrer Organisationsstrukturen unterscheiden. Es
gibt im Zusammenhang mit der Entstehung türkisch-islamischer Organisationen in Deutschland zwei
grundlegende Aspekte, die aufgeführt werden müssen. Das ist einerseits die Selbstorganisation, die
keinerlei Unterstützung von staatli-

lichen Verbände sind DITIB, Milli
Görüs und VIKZ.
Die DITIB ist der größte Dachverband mit den meisten Mitgliedern und Vereinen auf bundesdeutscher und europäischer Ebene.
Als Ableger des staatlichen Amtes
für Religionsangelegenheiten der
türkischen Regierung, gibt es eine
Kooperation mit den staatlichen Organisationen der Türkei. So werden
beispielsweise staatlich ausgebildete
Prediger aus der Türkei an die hiesigen Moscheen geschickt und bezahlt. Der Name DITIB steht für die
Abkürzung: Türkisch-IslamischeUnion der Anstalt für Religion. Sie ist
ein dezentralistisch organisierter
Verband mit eigenständigen Vereinen, die dem Dachverband beitreten. Entsprechend gibt es nicht eine
zentralistische Instanz der Entscheidungsfindung und die Vereine kön-

Focus
nen so auf lokale Gegebenheiten
eingehen. Zur DITIB sollte noch gesagt werden, dass sie unter den genannten Dachverbänden als letzte
gegründet wurde und in den ersten
Jahrzehnten große Spannungen zu
den anderen Verbänden herrschten,
da sie ihnen die meisten Mitglieder
entzog.
Der Verband der Islamischen
Kulturzentren VIKZ wurde 1973 vor
allen anderen Verbänden gegründet
und weist als drittgrößter Verband
eine zentralistische Struktur auf. Die
einzelnen Gemeinden und Moscheen
sind damit juristisch Zweigstellen
des Verbandes ohne eigenen
Rechts- status. Ein wesentlicher Unterschied des VIKZ zu den anderen
Verbänden ist seine politische Unabhängigkeit. Sie steht keiner politischen Partei oder staatlichen
Institution nahe und identifiziert sich
über religiöse Aspekte. Der VIKZ gehört nämlich zu einem religiösen
Orden, der im 19. Jahrhundert vom
Religionsgelehrten, Süleyman Hilmi
Tunahan gegründet wurde und den
die Mitglieder der VKIZ weiterhin als
religiöses Oberhaupt und Lehrer ansehen. Dementsprechend werden
die Mitglieder der VKIZ als Anhänger
Süleymans „Süleymanci“ benannt.
Es gibt jedoch Verbindungen zu Ordensanhängern in aller Welt und besonders in der Türkei.
Die IGMG ist eher bekannt unter
dem Namen Milli Görüsch. Sie
wurde 1976 gegründet und geht zurück auf Necmettin Erbakan, Gründer einer politischen Bewegung und
zahlreicher Parteien, die in der Türkei immer wieder von den antidemokratischen Militärs verboten
wurden und unter neuen Namen

auftauchten. Bei der IGMG ist der
politische Charakter am deutlichsten
zu spüren. In Deutschland wurde die
IGMG auch jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet, um eventuelle islamistische Tendenzen oder
Bestrebungen gegen das deutsche
Grundgesetz aufzudecken. In ihren
Organisationsstrukturen zeigt sich
eine Mischform von sowohl zentralistischen als auch dezentralistischen
Merkmalen. Es gibt bei der IGMG einerseits eigenständige Ortsvereine
und andererseits auch Vereine, die
zur Zentrale in Köln gehören und
somit eine Mischform darstellen.
Die Organisationen beanspruchen allesamt über die Religionsausübung
hinaus
die
Repräsentation der Muslime
auch in gesellschaftspolitischen
Fragen und die Wahrnehmung
ihrer Interessen. Vor diesem
Hintergrund treten die Vereine
und Verbände als korporative
Akteure in der Gesellschaft auf.
Allerdings zeigt sich bei den aufgeführten Verbänden, dass sie intensive
Beziehungen
zu
Organisationen in den Herkunftsländern unterhalten und entsprechend
von diesen beeinflusst werden.
Seien es staatliche Behörden, politische Parteien oder religiöse Orden,
für diese Verbände zählen die Organisationen und Institutionen in den
Herkunftsländern zu ihrer unmittelbaren Umwelt. Dadurch können sie
oftmals nicht ohne Berücksichtigung
und Einfluss dieser Akteure ihre Entscheidungen treffen. Auch die internen Machtstrukturen werden in
einem erheblichen Ausmaß von die-

sen Einflüssen geprägt. Welche Auswirkungen dieser Umstand für ihre
Einbindung in die hiesigen Strukturen bedeutet bedarf in diesem Hinblick weiterer Analysen. Im Kontext
ihrer Integration und ihrer Angebote
zeigt sich aber auch, dass die Verbände enge Beziehungen zu lokalen
Organisationen, wie weiteren Vereinen, Bildungseinrichtungen, Behörden und Ämtern pflegen und
Kooperationen eingehen. Somit sind
sie auf lokaler Ebene relativ in ihre
Umwelt und in das gesellschaftliche
Leben eingebettet. Bezüglich der
Umwelt der Organisa- tionen zeigt
sich somit eine Doppelstruktur.
Die historischen, soziokulturellen
und politischen Dimensionen der islamischen
Organisationen
in
Deutschland sind zweifellos ein
wichtiges soziales Phänomen, das
weiterer wissenschaftlicher Auseinandersetzungen bedarf. Insbesondere der Einsatz interreligiöser
kompetenter
Wissenschaftlicher

wäre ein Gewinn für diese Forschungen, zur Förderung des Zusammenlebens in Deutschland
beitragen können.

Önder COŞTAN
Sozialwissenschatler

Bamteli

TEVHİD VE ADALET

H

ayat bana iki kavram
üzerine yaşamayı öğretti; Tevhid ve Adalet.
Tevhid´le
insanın
Allah´a olan münasebetini, Adalet´le insanın insanla
olan iletişimini öğrendim.
Tevhid
Tevhîd, Allâh’tan başka ilâh olmadığına inanan mü’minlerin;
bütün ilgi ve dikkatlerini Allâh’a
yöneltmeleri, Allâh’a teslim olmaları, mutlak kudret sahibi olarak
O’nu görmeleri, O’nun istediği gibi
O’na kulluk yapmalarıdır.
Tevhîd, İslâm’ın giriş kapısıdır.
Bu kapıdan içeri giren kişi,
İslâm’a ait ne varsa hepsini kabul
etmiş demektir. Mü’min bu tercihiyle seçtiği dini ve ilkelerini,
prensiplerini kabul ettiğini ortaya
koymuş olur. Allâh’la bir antlaşmadır Tevhîd. Mü’min, bütün kalbiyle
Allâh’tan başka hiçbir ilâhın olmadığına inanır, bunu diliyle ilân eder
ve inandığı şeyin gereğini yapar.
Tevhîd veya Şahâdet Kelimesi iki
hükmü ifade eder. Birinci bölümde
önce “Lâ ilâhe” (ilâh yoktur),
sonra da “illâ Allâh” (sadece Allâh
vardır), yaygın söyleyişle “Allâh’tan başka ilâh/tanrı yoktur”
denilir.
Adalet
Adalet, hakkın gözetilmesi ve
yerine getirilmesi anlamına gelir.
Haklı ile haksızın ayırt edilmesi
adaletle sağlanır.
Adalet kavramı temelde hukuk
kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve
din kurallarıyla da ilişkilidir.
Düşünürler eski çağlardan beri
adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir.
Kutsal kitapların hepsinde adalete
ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin
temel davranış kuralıdır. Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik
kavramı oluşturur. Ona göre, her-
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kese eşit davranmak adalet için
yeterli değildir. Bir hukuk düzeni
güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir. Örneğin, günümüzde
kişinin tükettiği herhangi bir maldan alınan katma değer vergisi
adil bir vergi değildir. Çünkü kişinin gelir düzeyini dikkate almaz.
Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi yükseldikçe vergi oranının da arttığı gelir
vergisi daha adil bir uygulamadır.
18. yüzyılda Aydınlanma Çağı
düşünürleri adalet kavramını daha
dar biçimde tanımladılar. Onlara
göre hukuka ve hukuksal eşitliğe
uygunluk adalet için yeterlidir. Ne
var ki, hukuk düzeni her zaman
adil olmayabilir. Çünkü hukuk yasaların her durumda aynı biçimde
uygulanmasını gerektirir. Oysa
yargıç herhangi bir olayda yasayı
uygularken, durumun özelliklerini
de göz önünde bulundurmak zorundadır. Böylece genel bir nitelik
taşıyan yasanın eksik yanları uygulamada giderilebilir ve adalete
daha çok yaklaşılabilir.
Tevhid ve adalet arasında
kopmaz bir bağ vardır. Bu,
tıpkı iman ile salih amel arasındaki bağ gibidir:
Tevhid, mü’mince duruşun akidedeki karşılığıdır.
Adalet, mü’mince duruşun
ameldeki karşılığıdır.
Eflatun’a göre adaletin esası liyakat ve uyumdur. Herkese layık
olduğu verilince adalet tahakkuk
eder. İbn Sina’ya göre adalet, nefsin istedikleri ve istemedikleri arasında kurduğu dengedir.
Allah insana adaleti farz kılar.
Allah insana zulmetmez, fakat
insan kendi kendisine çok zulmeder (29:40). Bunun için Allah zatına rahmeti farz kılmış, insana ise
adaleti farz kılmıştır:
“Hiç şüphe yok ki Allah adil
davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karşı cömert olmayı emreder.” (16:90).
Allah’ın kuluna emrettiği adalet
ile zatına yazdığı rahmetin birlikte

geldiği şu Kur’an pasajı hayli manidardır:
“Siz ey iman edenler! Allah için,
hakkı ayağa kaldırarak adaletin
timsali olun ve birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya
sevk etmesin! Adil olun! Bu Allah’ın denetimi altına girmenin en
kestirme yoludur: Artık Allah’a
karşı sorumluluğunuzun bilincinde
olun! Şüphe yok ki Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.
Allah, iman eden ve salih amel işleyenlere günahlarının affedileceğini ve muhteşem bir ödüle kavuşacaklarını vaad etmiştir.” (Maide
5:8-9)
Modern ideolojilerin aşırılıkları,
adaletsiz yönetimlere bir tepkinin
ifadesidir. Kapitalizm ifrat, komünizm tefrittir. Birincisi mülkiyeti
mutlaklaştırır, ikincisi mülkiyeti
reddeder. İkisi de zulüm yapar.
Birincisi yoksullara, ikincisi insan
tabiatına zulümdür.
İslam, iktisadî adaleti esas alır;
oran eşitliğini değil, fırsat eşitliğini
savunur. Oran eşitliği adalet değil
zulümdür. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (53:29)
ilahi düsturu, sadece ahiret için
değil, bu dünya için de geçerlidir.
Batı tahrif edilmiş Vahiyden
uzaklaştıkça Pozitivizmle tanıştı,
doğu (İslâm dünyası) akıldan
uzaklaştıkça, Vahyin özünden de
uzaklaştı, böylece meydan gözyaşlarından nemalanan hurafecilere kaldı…
İstifade edilen kaynaklar:
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Yılmaz GÜN

Edebiyat

ŞEHİTLER
Şehit kanı düşen toprak sızılar,
Dağlar, taşlar ağlar şehitler için.
Gündüzün hayaller ağıtlar yakar,
Gece düşler ağlar şehitler için.
.....
Bülbül figan eder gül boyun büker
Ağaçlar baş eğip yaprağın döker
Toprak bu acıyı bağrına çeker
Yazlar kışlar ağlar şehitler için
Nerede düşse bir şehîd-i hünkar,
O gün kainatın ahuzarı var!
Yerde karıncalar, suda balıklar,
Gökte kuşlar ağlar şehitler için.
.....
Hiç kimse hayale dalmasın boşa,
Bu devran kimseye kalmadı hâşâ.
Zalim zulmü ile kalır başbaşa,
Mazlum başlar, ağlar şehitler için.
.....
Semalar karaya boyar özünü,
Güneş matem tutar saklar yüzünü,
Vakit durur, zaman keser hızını,
Ay yavaşlar, ağlar şehitler için.
.....
Cenneti âlâda açan çiçekler,
Serilir yollara şehidi bekler,
Gelişine selam duran melekler,
Kanlı yaşlar, ağlar şehitler için.
.....
Baburoğlu derki iki gözüm kan,
Şehit acısına dayanır mı can.
Ta sonsuza kadar bu çark-ı devran,
Döner, işler durur şehitler için.

Hasan BABUR
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