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Başyazı

“Vertraun ist gut, kontroll ist besser“
Güvenmek İyidir, Kontrol İse Daha iyidir
Rüştü KAM
info@mocca-hikmet.eu

R

amazan ayı bereketli
bir aydır. İçinde bin
aydan daha hayırlı olan
Kadir Gecesi var.
Kur’an bu gecede inmeye başlamış. Hz.
Muhammed ilk vahyi bu gecede
almış. “Seni yaratan Rabbi’nin
adıyla oku.”(Alak 1)
Bu ayda mukabeleler okunur ve
teravih namazları kılınır. Evimize
misafirler davet ederiz, misafirliklere davet ediliriz, iftarları birlikte
açarız. Camiler şenlenir. Fakirfukara, yetimler- kimsesizler sevindirilir, görüp-gözetilir.
Bu ayda kalp kırmamak için
özen göstereceğiz. Oruç tutarak
vücudumuzu dinlendireceğiz. Zekâtlarımızı sadakalarımızı, fidyelerimizi, fitrelerimizi uygun
gördüğümüz yerlere vererek mallarımızı temizleyeceğiz. Dualar
yapacağız, dualar alacağız. Bu bir
ayın sonunda bayram yaparak
günahlardan kurtuluşumuzu kutlayacağız.
Ramazan ayı münasebetiyle
değişik yardım kuruluşları kapımızı çalar. Reklamlar dağıtırlar,
televiyzonlarda duygularımızla
oynaylar. Hocalar kürsülerden sadaka vermeye teşvik ederler, sadakalarınızı bize veriniz diye
sizleri ikna etmeye çalışırlar.
Eğer bu yardım kuruluşları
topladıkları yardımlarla Berlin’de
yaşayan insanımız için kurumlar
kuracak ve buradaki fakirleri sevindireceklerse ve sizlerin denetimlerine açık olacaklarsa, onlara
verin zekatlarınızı, sadakalarınızı, fidyelerinizi, fitrelerinizi.
O kurumlar sadakalarınızı,
Berlin’in dışına çıkaracaklarsa onlara vermeyin sadakalarınızı.
Destek olmayın onlara.
Bu yardım kuruluşlarının
içinde çok iyi niyetli olanları olabilir. Doğru da çalışıyor olabilirler.
Ancak müslüman zekâtlarını yaşadığı yerde değerlendirmek zorundadır. Berlin’de zekâta ihtiyaç
duyulmadığı zaman en yakınımız-
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dan başlayarak dışarıya doğru
açılabiliriz. Ancak bugün sadakalarımızı Berlin’in dışına çıkarmak
sorumsuzluktur. Bu sorumsuzluğumuzun cezasını ceza gününde
çekeceğiz. Bu sorumsuzluğun altında dini cemaatlerin imzası var.
Yardım kuruluşlarının imzası var.
İyi niyetle verilen sadakaların denetimini yapamıyorsanız, sadece
vermekle yetiniyorsanız, eksik
yapıyorsunuz demektir. “Vertraun ist gut kontrol ist besser.“ - Güvenmek iyidir, kontrol
ise daha iyidir.“Aklınızı çalıştırmazsanız sizi
pislik içinde bırakırım” der Yüce
Allah. (Yunus 100)
Almanya’da yaşıyoruz. Yığınla
problemimiz var. Müslüman olmaktan, Türk olmaktan, Yabancı
olmaktan kaynaklanan problemlerimiz var. Bir de bulunduğumuz
çağın problemleri var. Bütün bu
olumsuzluklarla mücadele etmek
ve hepsinin üstesinden gelmek
gibi bir de görevimiz var.
Bu görevleri sağlıklı bir şekilde
yerine getirmek için, önce irade
ortaya koymak lazım. Sonra da
bu iradeyi değişik enstrumanlarla
desteklemek lazım. İlk başta yetişmiş eleman gerekiyor. Sonra
da bu elemanların malzeme açısından ve maddi açıdan desteklenmesi gerekiyor. Afrika, Suriye
v.b yerlerdeki insanlar bizim desteklerimizle ayağa kalkamazlar.
Bugüne kadar kalkamadılar.
Onlar kendi çabalarıyla ayağa
kalkacaklardır, kalkmalıdırlar.
Çünkü onları o hale biz getirmedik, sorumluluklarını yerine getirmedikleri için onlar o haldedir.
Bizim de sorumluluklarımız
var. Çocuklarımız, gençlerimiz
bunalımdadır, sıkıntı içindedir. Bu
konularda yarın keşke dememek
için tedbirler almak gerekiyor.
Berlin dışına çıkarılan her kuruş
bu keşkelerin asıl sebebi olacaktır.
Bize de bizden başkası ilaç
olamaz. Belki pansuman tedbirler

alırlar, bizim Berlin dışındaki ülkelere, insanlara yaptığımız gibi,
ama yara kanamaya devam eder,
kangren olur, Suriye’de, Afganistan’da, Filistin’de, Mısır’da olduğu
gibi…
Meselâ:
Berlin’de bir Araştırma merkezimiz yok; Türklerin, Müslümanların, yabancıların ne gibi
problemleri var, bu insanlar hangi
şartlarda yaşıyor elimizde sağlıklı
bilgiler yok.
Türkçe dil kursu veren enstitümüz yok, kültür merkezimiz
yok; bizim dışımızdaki ülkelerin
ciddi çalışmalar yapan kültür
merkezleri var, kafamızı biraz
kaldırdığımız zaman görürüz bunları.
Camilerde verilen dini eğitimin
dışında din eğitimi veren ciddi
kurumlarımız yok; Arapça dil eğitimiyle başlayan, Kur’an’ı anlamaya yönelik süreli kurumlar,
sertifika verebilen kurumlarımız
yok. Avrupa’nın şartlarını göz
önünde bulundurarak fetva verebilecek, yeni yorumlarla Avrupa’lı
insanımızın önünü açabilecek dînî
kurumlarımız yok. Hristiyan dünyasının göbeğinde azınlık olarak
yaşayan Müslümanlar, Ortaçağ’da
verilen fetvalarla dinlerini anlamaya, yaşamaya çalışıyorlar.
Bundan dolayı, Avrupalı’nın yaşadığı Ortaçağ engizisyonunu yaşıyor Müslümanlar. Çoğu zaman
gülünç durumlara da düşüyorlar.
Müslümanlara ait örnek hizmetler sunabilecek bir hastanemiz yok; Türkische Krankenhaus,
Muslimische Krankenhaus gibi.
Üniversiteli öğrencilerimiz için
yurtlarımız yok. İhtiyacımız olan
din adamı yetiştirecek yüksek
okullarımız yok; 50 sene sonra
hâlâ Türkiye’den hoca getirerek
buradaki insanımıza dini hizmetler vermeye çalışmak, çok büyük
eksikliktir, sorumsuzluktur. Bu
konuda en büyük sorumluluk Diyanet İşler Türk İslâm Birliği’ne
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Editoryal
(DİTİB) düşmektedir.
Ciddi bir vakıf çalışması yoktur. Vakıf geleneği Osmanlı’dan
kalma köklü bir gelenektir. Bizim
olan ancak bize yabancı bir gelenek. Almanya’da her kurumun
vakfı vardır, kendi amaçları doğrultusunda kadro elemanı yetiştirir.
Aradan geçen 50 yıl geçti. Biz
hâlâ oyunda oynaştayız. Çelik
çomak oynuyoruz. Bütün bu yoklar bizi biz yapan kurumlardır.
Nasıl olacak da bu yoklarla kimlikli bir nesil bırakacağız geriye?
Allah öbür âlemde bu yokların
hesabını bizden soracaktır. Hem
de en ağır şekilde soracaktır. “Çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem azabından
koruyunuz.”
Almanya’da maddi kaynak
problemi var deniyor; bunu söyleyenler ipe un sermek isteyenlerdir, rant pastasından pay
kapmak isteyenlerdir, yanlıştır.
Deve kuşu gibi kafasını kuma gömenler elbet göremez muhtaç
olan insanları, yapılması gereken
işleri, kurulması gereken kurumları. Kimlik derdi olan, hizmet
aşığı olan, insanını seven ve insanıyla birlikte olanlara göre kaynak sorunu yoktur. Ancak
kaynağa ulaşmak zordur. Almanya’da hizmet veren dini cemaat-

ler, diğer sivil toplum kuruluşları
bu meseleleri dert edindikleri gün
kaynağa ulaşmak mümkün olacaktır.
Yanlış yönlendirilen kaynaklar
sıkıntı doğuruyor. Mali kaynaklar
birinci derecede önemli olan yerlere değil de ikinci üçüncü derecede önemli olan, hatta derecelendirilmeye bile girmesi mümkün olmayan yerlere yönlendiriliyor. Bu durum sıkıntı doğuruyor.
Müslümanların elinde çok
büyük kaynaklar var. Bu kaynakları mali ibadetler diye adlandırabiliriz. Sadakadır, zekâttır, fitredir,
fidyedir, kurbandır… Bu kaynakların doğru yönlendirilmesi halinde
Müslümanın maddi kaynak sıkıntısı kalmayacaktır.
Sadece Berlin’i göz önünde
bulundurarak küçük bir hesap yapalım: Berlin’de 250 bin Türkiye’li
Müslüman yaşıyor. Araplar ve
diğer ülkelerden gelen Müslümanlar hariç. Bu nüfusun 5.bini
üzerinden hesap yapalım ve bu
5.bin Müslümanın 1.000 Euro
zekât sadaka ve fitre ve fidye
verdiğinden yola çıkalım. 5.000 X
1.000= 5.000.000 Euro eder.
Evet yanlış okumadınız beş milyon Euro eder.
İşte size kaynak. Bu kaynakla
yukarıda saydığım kurumların
hepsi kurulur. Hepsinin masraf-

ları, personel masrafları dahil
zekât fonundan karşılanır. Çok
kısa denebilecek bir zaman sonra
da Berlin’in dışına çıkarak istediğiniz yerde aynı kurumları kurma
şansınız doğar. Zekât ve sadaka
veren Müslümanlar olarak biz,
sadece Berlin üzerinden hesap
yaparak yola çıktık, sizler Almanya üzerinden yola çıkarak
hesap yapın ve ne kadar yanlış
yaptığımızı anlayın. 50 yıldan beri
Afrika ülkelerine, Filistin’e, Afganistan’a Pakistan’a, Keşmir’e
yardım yaptık, ne biz kurtulabildik sıkıntıdan ne de onlar.
Sonuç:
Berlin’de yaşayan müslümanların öncelikle Berlin’deki insanımızın sıkıntısını gidermesi
gerekir. Buyruk şöyledir: “Sadaka
vermeye en yakınınızdan başlayınız.” Kendi evinde yangın olan
insan başkasının evindeki yangını
söndürmeye gitmez, gidemez.
Giderse kendisi evsiz kalır.
Bu Ramazan’da topyekün
ayağa kalkalım ve silkinelim ve
sadakalarımızı Berlin’de değerlendirilmek şartıyla verelim ve
nerede değerlendirileceğini soralım sonra da denetleyelim.
Böylece dostlarımızı sevindirelim ve bizi çekemeyenlere örnek
olalım.
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Güncel

NSU CANİLERİ KÖSTEBEKLERLE
BİRLİKTE Mİ ÇALIŞTI?

Haben die NSU Verbrecher mit den V Männern
kooperiert?

“

Ben bu cinayetleri işleyenlerle,
Anayasa’yı koruma kurumları
ve kriminel daireler arasında
ilişkiler olabileceğine inanmak
istemiyorum.
Ancak ortada
fiili bir durum da
var...

“
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Aktuel
Almanya’nın demokratik
yapısına gölge düşüren
NSU cinayetlerini değişik
dünya görüşüne sahip
sivil toplum örgütleriyle,
Parti temsilcileriyle ve
Duayen gazeteci Ahmet
Külahçı ile görüştük ve
onlara aynı soruları sorduk. Aldığımız cevaplar,
Alman yetkili makamlarının ırkçı cinayetlere göz
yummuş olabileceği noktasında birleşiyor:
occa: Sekizi Türk,
biri
Yunan
biri
Alman toplam 10
kişiyi öldüren aşırı
sağcı NSU terör örgütünün, bir başka
deyişle Zwickau terör hücresi elemanlarından hayatta kalan tek kişi
olan Beate Zschäpe’nin yargılanmasına tartışmalar ve skandallar
sonunda başlandı. Ancak görünen
o ki davanın sonuçlanması uzun
zaman alacak. Mahkemenin baştaki bu tutumunu, özellikle Türk
medyasına karşı olumsuz tavrını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tutumu tarafsızlığına gölge düşürmez
mi?
Ahmet Külahçı: Münih Eyalet
Yüksek Mahkemesi’nin bu tutumunu anlamak mümkün değil.
Katledilen 10 kişiden sekizi Türk
olmasına rağmen Türk medyasının
duruşma salonuna alınmaması
skandal olurdu. Mahkemenin bu
tutumunda bir art niyet aramak istemiyorum. Herhalde bu davranış
Almanların
katı kuralcılığından
kaynaklandı. Medyaya başvuru sıralamasına göre yer verildiği doğrudur. Ancak, kural ve hukuksal
olarak doğru olsa da ahlaki olarak
doğru değildir. Bu cinayetler Türk
toplumunu yakından ilgilendirmektedir. Böyle bir konuda Türk medyası ikinci elden değil birinci elden
bilgi almak ve okuyucusuna, izleyicisine de birinci elden bilgi vermek ister. Mahkemenin bir şeyleri
gizleyeceğinden, sümen altı edeceğinden, taraf olacağından değil,
ama Türk medyasının orada yerini
alması Türkleri ve Türk kökenli insanları rahatlatacaktır.
Bence Münih Eyalet Mahkemesi
biraz daha duyarlı ve esnek davransaydı da Federal Anayasa Mahkemesi’ne
gidilmeden
sorun
çözülseydi daha güzel olurdu. Ben
bazılarının, Türk medyasının oraya

Wir haben uns mit unterschiedlichen
Vertretern von Parteien und Nichtstaatlichen Organisationen und Duayen
gazeteci Ahmet Külahçı ile über die
NSU Morde unterhalten. Die Antworten erhärteten die Vermutung, dass
Verantwortliche nicht konsequent
genug handelten, um die Morde aufzuklären:

M

M
“

Es fällt
schwer zu glauben, dass Verantwortliche
der Justiz in die
Taten verwickelt sind, aber
es gibt stichhaltige Anhaltspunkte...

occa: Die rechtsradikale Terrororganisation,
genannt
„Zwickauer
Terrorzelle“ hat in einer
abscheulichen
Serie
insgesamt 10 Menschen
ermordet. Nach zahlreichen Skandalen
hat nun der Prozess gegen die einzig
überlebende der Zelle, Beate Zschäpe
begonnen uns es zeichnet sich ein langer Prozess ab. Zu den Skandalen
zählte auch die Haltung gegenüber der
türkischen Presse vor Beginn des Prozesses. Wirft das nicht Fragen bezüglich der Unvoreingenommenheit des
Gerichts auf?
Külahçı: Diese Haltung des Landesgerichts in München ist wahrlich
nicht nachvollziehbar. Obwohl 8 der
Opfer türkischer Herkunft waren,
wurde der türkischen Presse der Zugang zum Prozess verweigert. Ich
möchte keine bösen Absichten unterstellen, es liegt wohl an den rigiden
Regularien der Gerichte. Allerdings
sind diese Regeln nicht gerecht. Dieser
Prozess hat eine hohe Relevanz für die
türkische Gemeinschaft, daher ist die
Information aus erster Quelle unumgänglich. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn nicht erst das Bundesverfassungsgericht angerufen werden
müsste. Allerdings glaube ich nicht,
dass die Münchener Justiz etwas verheimlichen will und deshalb die türkische Presse fernhalten wollte. Es wird
derzeit versucht, sämtliche Hintergründe der Taten aufzudecken. Auch
ich war im Ermittlungsausschuss
dabei. Ich habe gesehen, dass verantwortungsvoll die Aufklärung der Morde
verfolgt wurde. Das hat mir Hoffnungen gemacht. Ich bin von der Authentizität der Verantwortlichen.
Mocca: Es gibt Anhaltspunkte,
dass die beiden Täter Verbindungen
zum Verfassungsschutz haben, was
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Güncel
temsilci göndermemiş olsa, mahkemenin bir şey
gizleyeceği tezine katılmıyorum. Almanya gibi bir
yerde, konunun üzerine bu kadar duyarlı bir biçimde
gidildiği bir dönemde bu mümkün değildir. Federal
Meclis NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu’nun
birçok oturumunda ben hazır bulundum. Gördüğüm
kadarıyla farklı partiden üyelerin, kendi parti politikalarını kesinlikle ön plana çıkarmaksızın herşeyin
aydınlığa kavuşması için gayret ettiklerine tanık
oldum. Komisyon üyelerinin bu tutumu beni umutlandırdı. Alman tarafı bir şeyin gizlenmesini ve gizli
kalmasını istemiyor.
Mocca: Zwickau terör hücresinin diğer iki üyesinin Anayasayı Koruma Teşkilatı ile ilişkileri olduğu
yönünde iddialar var. Eğer bu iddialar doğrulanırsa
bu cinayetler daha vahim bir anlam kazanmaz mı?
Ahmet Külaçı: Hem Federal Anayasa Koruma
Teşkilatı’nın hem Federal Kriminal Dairesi’nin hem
de Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatları ve Eyalet
Kriminal Dairelerinin NSU cinayetleri konusunda
ciddi hata yaptıkları ortaya çıkmıştır. Oralarda bazı
birimlerin elamanlarının bu işe karışmış olabileceği
yönünde ciddi izlenimler vardır. Bazı güvenlik elemanlarının bilinçli olarak cinayet ile ilgili bazı belgeleri sakladıkları, hatta imha ettikleri ortaya çıkmıştır.
Ancak cinayetler deşifre olduktan sonra bu belgelerin imha edilmesi tabiatıyla ciddi şüpheler doğuruyor. Bu belgelerde çok önemli bilgiler
olmayabilirdi ama, neden bu belgeler daha önce yok
edilmedi de, cinayetlerin ortaya çıkmasından sonra
imha edildi? Bir takım soru işaretleri ister
istemez aklına geliyor insanın.
Mocca: Köstebeklerle NSU canileri arasında
amaç
birliği
ilişkileri var mı size göre?
Ahmet Külahçı: Federal ve Eyalet Anayasa
Koruma Teşkilatları dün olduğu gibi bugün de köstebeklerle işbirliği yapıyor.
Çünkü onlar köstebeksiz bu
işin çözülemeyeceğini söylüyorlar. Doğrudur, köstebeklerle çalışmak gerekiyordur.
Ben bu alanda uzman değilim, ancak bu köstebekler
arasında NSU çetesiyle işbirliği yapan bazı isimler
de ortaya çıktı. Bu gelişmeler ışığında ‘Anayasayı
Koruma Teşkilatları bu cinayetlere acaba bilinçli bir
şekilde göz mü yumdu?’ sorusu insanın aklına gelmiyor da değil. Burada bazı karanlık noktalar var.
Almanya gibi demokratik bir hukuk devletinde,
bazılarına göre polis devletinde bu cinayetler bu
kadar uzun süre gizli kalmamalıydı. Aynı tabancayla 9 kişi katlediliyor ve failleri bir türlü bulunamıyor. Cinayetler, o ev yakıldıktan sonra,
suçun failleri intihar ettikten sonra, tamamen tesadüf eseri ortaya çıkıyor. Ben Almanya’da bu türlü
şeylerin olamayacağını düşünürdüm. Demek ki, olabiliyormuş.
Ben güvenlik birimlerini suçlamak da istemiyorum, ancak ortada fiili bir durum var.
Bu cinayetlerden sonra, Almanya’da yaşayan
göçmen kökenli insanlar güvenlik birimlerine karşı
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Aktuell
bedeutet das für diesen Prozess?
Külahçı: Es gibt Fehler auf allen Ebenen
der Ermittlungen. Der Bundesverfassungsschutz, die Verfassungsschutzinstanzen der
Länder und die Justiz haben allesamt unglaubliche Fehler begangen. Auch gibt es
ernsthafte Anzeichen, dass einzelne Personen dieser Behörden in die Taten verwickelt
sein können. Das zeigen die absichtlichen
Vernichtung und die Verheimlichung wichtiger Erkenntnisse und Unterlagen, die zur
Klärung des Falles beitragen können. Es ist
auch merkwürdig, dass zahlreiche Akten erst
nach Bekanntwerden der Morde vernichtet
wurden. Daher bestehen noch zahlreiche
Fragen.
Mocca: Gibt es Ihrer Meinung nach eine
Zusammenarbeit zwischen den Tätern und
den Ermittlern vom Verfassungsschutz?
Külahçı: Der Verfassungsschutz arbeitet
mit V Männern, das ist ihre Entscheidung
aber es zeigte sich, dass es vereinzelt konkrete Hinweise für eine Kooperation bezüglich der Morde gegeben hat. Einige V Männer
haben den Tätern geholfen. Man fragt sich,
ob der Verfassungsschutz einiges bewusst
geduldet hat. Ich hoffe, dass diese dunklen
Machenschaften nicht weitreichend sind. Allerdings ist es schon verwunderlich,
wie
in
einem
Rechtsstaat mit der gleichen
Waffe 10 Menschen ermordet werden, und das von
Tätern, die den Behörden
bekannt sind. Alles kommt
nur durch einen Zufall
zum Vorschein. Das hätte
ich in Deutschland für unmöglich gehalten, aber
es liegt auf der Hand. Es
hat zu einer Unsicherheit unter den Zuwanderern geführt. Es ist
notwendig, dass, die Morde
restlos aufgeklärt und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Erst
dann kann wieder ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut werden. Die Kenntnis der V Männer und des Verfassungsschutzes und die
Hinweise, dass die Ermittler seit Beginn der
Mordserie die Täter kannten wirft natürlich
Fragen auf. Diese Fragen sind mit dem bloßen Umstand, dass die einzelnen Behörden
keine Abstimmung hatten nicht zu beantworten.
Mocca: Können wir von einer unsichtbaren staatlichen Apparatur ausgehen, die am
Werk ist?
Külahçı: Es gibt diesbezüglich ernste
Zweifel. Der Vorsitzende des Verfassungsschutzes beteuerte, dass es derartige Strukturen in Deutschland nicht geben kann. Aber
was soller auch sonst sagen? Es wäre tatsächlich ein Riesenskandal. Ein wesentlicher
Punkt bleibt jedoch, dass nicht ernsthaft er-
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ciddi bir güven kaybı yaşamıştır. Bu güveni
yeniden kazanmak kolay olmayacaktır. Cinayetlerin faillerinin arkasında kimlerin olduğu
açık bir şekilde ortaya çıkarsa belki bu güvenin yeniden kazanılması mümkün olacaktır. Aksi takdirde şüpheler sürüp gidecektir.
Hem ‘Teşkilatlarda köstebeklerimiz var’
diyeceksiniz hem de bu cinayetler uzun süre
gizli kalacak. O zaman cinayetin failleri köstebeklerle işbirliği mi yaptılar? Yani o köstebekler de mi işin içinde diye sorular gelmiyor
değil akla. Belki de bu köstebekler işverenlerini dolandırdı. Bu çetenin işledikleri bazı
suçlarla ilgili olarak ilgili birimlerin, ta baştan
beri bu işi bildikleri yönünde yeni bilgiler
var. Orada tek arguman o birimler arasındaki
diyalogsuzluk olarak gösteriliyor. Bu ne
kadar inandırıcıdır?
Mocca: Derin devlet iş başında diyebilir
miyiz?
Ahmet Külahçı: Bunu söyleyenler ve
böyle düşünenler de var. Ben bu soruyu
Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yeni başkanına sordum. Bana; „Almanya’da derin devletin varlığını hiç duymadım, Türkiye’de ve
başka bazı ülkelerde böyle şeylerin varlığını

YAVUZ
Homedesign& Bauelemente
*Beratung
*Planung

*Verkauf
*Montage

*Massivholztreppen
*Fenster, Türen
*Zaunanlagen
*Garagentore

Foto:Big Partei

duydum. Ama Almanya’da böyle bir şey
mümkün değildir.“ dedi. Öyle bir teşkilatın
başkanı tabii ki, böyle demek zorundadır.
Böyle bile olsa, ben o birimlerdeki bazı bilgilerin en üst düzey yetkililere aktarıldığına ihtimal vermek istemiyorum. Burada yapılan
en büyük hata, bu cürümler işlenildiğinde,
asıl suçluların peşine düşmek yerine o insanların yakınlarına dönük suçlamaların yapılmasıdır. Onlara bir zanlı gözüyle bakılmasıdır. Bu en büyük hatadır.
Almanya’nın eski İçişleri Bakanı Otto
Schily, Keup Str. deki bombalı saldırıın ertesi
günü, daha ortada hiçbir bulgu yokken „bu
saldırıda terör izi yoktur” diye bir açıklama
yaptı. Bu talihsiz bir açıklamadır. Daha failler
belli değilken, olayın soruşturulmasına bile
doğru dürüst başlanılmamışken, bu gibi
açıklamaları yapmak talihsizliktir. O zamanlar bu işin üzerine gidilse, soruşturmalar
doğru yönde yapılsa belki sonuç çok farklı
olurdu. Belki bazı cinayetler engellenebilirdi,

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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hatta bu cinayetlerin çoğunun önüne geçilebilirdi.
Bu konuda iddialar vardır. 1998 - 1999 da yetkililerin duyarsız kalındığı şekilde bulgular vardır. Sadece Otto Schily değil, bazı Eyalet İçişleri Bakanları
da aynı yönde açıklamalar yapmışlardır.
Mocca: Cinayetlerin ilk önce Türklerin kendi
aralarında bir hesaplaşma sanılması, olayın üzerine
gidilmemesi hatta kurbanların ailelerinin suçlu gibi
sorgulanmaları yabancıların polis tarafından potansiyel suçlu olarak görülmelerinden mi kaynaklanıyor?
Ahmet Külahçı: Soruşturmalar büyük ölçüde
yakınların ailelerine yönelik olarak yapılmıştır. Cinayetlere, Türk kökenli çeteler arasında uyuşturucu, silah tacirlerinin hesaplaşması gözüyle
bakılmıştır. Tabii soruşturmalar da ağırlıklı olarak o
yönde sürdürülmüştür. Bu tutum yanlıştır. Bunlar
çok bilinçli olarak yapılmasa bile burada açıkça bir
ihmal görünüyor. Aynı tabancayla ayrı cinayetler işleniyor: Bu cinayetleri aynı tabancayla hiç birbirlerine tanımayan bambaşka insanların işlemesi
mümkün değildir. Cinayetin birisi Hamburg‘da, birisi
Rostock‘ta, birisi Nürnberg‘de ve başka yerde işleniyor. Ama aynı tabancayla.
Mocca: Beate Zschäpe’nin
rahat tavırlarına ne diyorsunuz?
Ahmet Külahçı: Kadının
mahkemeye nasıl getirileceğinin kararını tabii ki mahkemeler
verir ama, haklı olarak insanın
aklına başka sorular da geliyor.
Berlin‘de bir gencin ölümünde
adı geçen Türk kökenli tutuklu
zanlı gençler cam kafes içinde
elleri
kelepçeli
getirilirken
Beate Zschäpe‘nin ve suç ortaklarının mahkemeye ellerini Foto:Big Partei
kollarını sallaya sallaya getirilmelerini yadırgayanlar olacaktır. Zaten ne beklenirdi ki, Zschäpe başlangıçta
hiçbir açıklama yapmayacağını söyledi, belki bu
tavrıyla yandaşlarına da mesaj vermek istedi. Onun
oraya öyle girmesi yandaşlarına bir sinyaldir, mesajdır, her ne kadar suçlu da olsa „biz buyuz eğilmeyiz“ tavrı.
NSU üç kişi ile sınırlı değildir, onların yandaşları
da vardır. Bunları koruyan gözetleyen başkaları da
vardır. Yoksa bu cinayetler o kadar uzun süre gizli
kalmazdı.
Mocca: Bundan sonra ne olacak, mahkeme
ne kadar sürecek?
Ahmet Külahçı: 600 tane tanık dinlenecek,
80‘in üzerinde davacı var, 70’in üzerinde avukat.
Mahkemenin en az 2- 2.5 yıl sürmesi beklenmekte.
Şimdiden 2014 yılı ocak ayına kadar 84 duruşma
günü belirlenmiştir. Şu anda zanlı konuşmayacaktır,
tesadüfen birileri çıkıp konuşmazsa, Zschaepe’nin
suçlu olduğu o cinayetlerde diğerleriyle birlikte hareket ettiği ispat edilemeyecektir belki. O suçsuz
olduğunu kanıtlamak zorunda değil. Mahkeme
onun suçlu olduğunu kanıtlamak zorundadır cezaya
çarptırabilmesi için. Bu hukuksal olarak böyledir.
Mocca: Almanların ırkçılığını tamamen yok
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mittelt wurde und stattdessen im Umfeld
der Opfer gesucht wurde. Zudem wurden
die Opfer beschuldigt in diverse kriminelle
Machenschaften verwickelt zu sein. Das
weist auf berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Ermittlungen auf. Das war
ein großer Fehler und eines demokratischen
Staates unwürdig. Direkt nach den Taten
wurde kategorisch ein terroristischer,
rechtsradikaler Hintergrund ausgeschlossen. Das ist merkwürdig. Es gab zahlreiche
Momente, in denen eine korrekte Ermittlung
weitere Morde verhindert hätte.
Aber nicht nur Otto Schily, sondern auch
Minister anderer Bundesländer haben ähnliche wegweisende Fehläußerungen von sich
gegeben. Besonders in den Jahren 19981999 zeigen sich diese Fehler.
Mocca: Die Polizei hat stets im Umfeld
der Opfer gesucht und diese gar beschuldigt
in ethnischen kriminellen Milieus tätig zu
sein. Zeugt das von der Voreingenommenheit der Polizei, die Ausländer als potenzielle
Straftäter betrachtet?
Külahçı: Die Ermittlungen sind tatsächlich vorwiegend im
Umfeld der Opferfamilien betrieben worden.
Vermutete kriminelle
Strukturen haben sich
nicht bewahrheitet und
nötige Ermittlungen in
die richtigen Richtungen blieben aus. Auch
wenn das alles nicht
mit Vorsatz geschehen
ist, kann das Vorgehen
der Ermittler nicht akzeptiert werden. Mit der gleichen Waffe werden unterschiedliche unabhängige Morde
verübt. Das musste doch bedacht werden.
Mocca: was halten sie von der Gelassenheit der Angeklagten, Beate Zschäpe?
Külahçı: Wie die Angeklagte zur Verhandlung erscheint ist natürlich im Ermessen des Gerichts. Es stellt sich aber die
Frage, warum ein junger türkischstämmiger
Mann in Berlin, dessen Name in Zusammenhang mit einem Mord erscheint hinter Panzerglas in Handschellen vernommen wird,
während Beate Zschäpe gelassen und in
aller Seelenruhe vor Gericht erscheint. Auch
ihre Absicht zu schweigen kann als Signal
für die Mittäter und Komplizen im Umfeld
sein. Es zeugt davon, dass sie keinerlei
Reue empfinden. Die NSU besteht keinesfalls nur aus den 3 Tätern. Es gibt Komplizen, die beschützt und gedeckt werden,
sonst wären diese Morde nicht so lange ungeklärt geblieben.
Mocca: Wie ist der weitere Verlauf der
Verhandlungen zu erwarten?
Külahçı: Es werden rund 600 Zeugen
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etmek mümkün müdür?
Ahmet Külahçı: Almanya‘daki Türk toplumu
güven içinde yaşamalı, kendisini güvende hissetmelidir. Almanya herkesin güvenliğinden sorumludur.
Bir takım huzursuzluklar vardır. Ancak Almanya hâlâ
hepimiz için güvenli bir ülkedir. Solingenlere, Möllnlere, Rostock’lara rağmen güvenli bir ülkedir Almanya.
Irkçılığı tamamen ortadan kaldırmak
mümkün değildir. Irkçılığa karşı daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekir. Alman toplumu tarihin tekerrür etmesine müsaade etmeyecekti.
Günümüzün Almanya’sında yaşayan insanları, ‘Naziler’ olarak görmek doğru değildir. Ben Almanların
çok büyük bir bölümünün ırkçılığa karşı duyarsız kaldığına inanmak istemiyorum. Onların ırkçılık yapan
Neonazilerin bu tutumlarından utanç duyduklarına
inanmak istiyorum. Eski Cumhurbaşkanı Christian
Wulff da, şu andaki Cumhurbaşkanı Joachim Gauck
da ırkçılığı kınayıcı açıklamalar yapmışlardır. Başbakan Angela Merkel de öyle. Irkçılığa karşı politik mücadele verilmelidir. NPD‘nin yasaklanması çözüm
değildir, kafaların içi değişmelidir. Göçmenlerin de
verdiği vergilerle beslenen ırkçı partilerin yasaklanması neyi değiştirir? Irkçı kafaları değiştirmez. Göçmenlerin paraları aşırı sağcılara gitmemiş olur, o
kadar.
Mocca: NSU cinayetleri ve benzer konularda
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden beklentilerimiz
olmayacak mı?
Ahmet Külahçı: Ben
şahsen Almanya’da yaşayan Türk kökenli insanların sorunlarıyla, Almanya’
daki politikacıların ilgilenFoto:ha-ber.com
mesini istiyorum. Buradaki sorun Almanya’nın
sorunudur. Türkiye’nin burada yapacağı çok şey yoktur, olmamalıdır da zaten. Sorunlara sahip çıkması
ve çözmesi gereken Almanya’dır, Alman politikacılardır. Ve tabii bizler. Ancak Türkiye’nin de, Almanya’daki Türk kökenli insanların yanında olduğu
sinyali vermesi de tabii beklenmelidir.
Türk kökenli insanlar bu toplumun duyarlı birer
bireyi olmalıdır. Aktif görevler üstlenip toplumun
daha iyi bir konuma gelmesi için gereken özeni göstermelidir. Eğitim düzeylerini yükseltmek için hiçbir
şeyden kaçınılmamalıdır. Diğerlerinden iyiyseniz
mutlaka sizi birileri görecektir. Her ne kadar burada
doğmuş bile olsanız eşit koşullara sahipseniz, öncelik hep “yerliden” yana olacaktır. Bu alanda ne yazık
ki, hala ciddi dışlamalar ve ayrımcılık vardır.
Almanya’nın nitelikli elemanlara ihtiyacı vardır. Bu
gereksenim her geçen yıl artacaktır da. O yüzden işverenlerin de kafalarının değişmesi gerekmektedir.
Değişecektir de. Ama bugünden yarına olacak şey
değil bunlar. Birinci ve ikinci neslin Almanya’ya geliş
nedeni başkaydı, şartları da farklıydı. Ama yeni nesil
öyle değil, hertürlü imkana sahipler onlar, bu ülke
onların ülkesi. Onlar bu ülkeyi sahiplenmelidirler.
Mocca: Türkiye Avrupa Birliği‘ne girerse sorunlarımızın çözümünde yardımı olur mu?
Ahmet Külahçı: Türkiye‘nin Avrupa Birliği’ne
(AB) girmesi buradaki Türkleri ve Türk kökenli in-

Aktuell
gehört, es gibt über 80 Nebenkläger und
70 Anwälte werden gehört. Wir können von
mindestens 2,5 Jahren ausgehen. Bis 2014
sind 84 Sitzungen angesetzt. Momentan
schweigt die Angeklagte und wenn sie nicht
durch Zeugenaussagen belastet wird, kann
ihr die Mittäterschaft nur schwer nachgewiesen werden.
Mocca: Kann der
Rassismus in
Deutschland eingedämmt werden?
Külahçı: Die türkische Bevölkerung in
Deutschland muss in Sicherheit leben können. Der Staat ist für die Sicherheit all seiner Bürger verantwortlich. Es gibt zwar
einen Anstieg des Rassismus in Deutschland, aber dennoch kann das Leben weiterhin als sicher betrachtet werden, trotz
Solingen, Mölln und Rostock. Es wird kaum
möglich sein den Rassismus ganz zu beseitigen, aber es bedarf einer entschlossenen
Vorgehensweise. Das deutsche Volk sollte
nicht als rassistisch betrachtet werden.
Auch wenn es politische Defizite gibt, erklären die Bundespräsidenten, dass es
keinen Platz für Rassismus in dieser Gesellschaft gibt. Ein
Verbot der NPD ist sicher nicht die Lösung,
die
Grundhaltung
der
Menschen muss sich
ändern. Der Rassismus steckt in den
Köpfen. Ich weiß
nicht, ob das Verbot
einer
Partei,
die
zudem auch mit den Steuern von Zuwanderern finanziert wird, irgendetwas bewegen kann. Die Wurzel des Übels liegt
woanders.
Mocca: Haben Sie bezüglich der NSU
Morde Erwartungen von der türkischen Regierung?
Külahçı: Meiner Meinung nach sollten
sich zunächst die Verantwortlichen in diesem Land der Probleme annehmen. Die
Möglichkeiten der türkischen Regierung
sind verständlicherweise begrenzt. Aber es
zeigt sich, dass die Türkei Verantwortung
übernimmt, das sollte weiter fortgeführt
werden. Auch die Türken in Deutschland
sollten aufmerksam bleiben, ihre Bildungsund Erziehungsdefizite ausräumen und zu
Entscheidungsträgern werden. Um Gleichberechtigung zu erfahren müssen sie überlegen sein. Das deutsche Volk wird immer
„Hans“ bevorzugen. Die fehlende Gleichberechtigung im Bildungswesen und im Erwerbsleben kann nur auf lange Sicht
behoben werden. Die neuen heranwachsenden Generationen gleichen nicht der
Gastarbeitergeneration. Das muss endlich
erkannt werden. Diese jungen Menschen
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sanları çok fazla ilgilendirmiyor. Buradaki
Türkler zaten Avrupa Birliği‘nde. Türkiye Avrupa Birliği‘ne tam üye olsa bile buradaki Türk
kökenli insanların konumunda fazla değişiklik
olmaz. Bu insanların gözünde her zaman Türk
kökenlisiniz. Bu değişmez. Son dönemlerde
yapılan bir araştırmaya göre Alman çocuklarının sadece %9’u Türk çocuklarını komşu
olarak görmek istiyor. Türk çocuklar arasında
ise bu oran %42. Onlar buradaki insanları
hala kendilerinden görmüyorlar. İşte bu yüzden bu kafaların değişmesi lazım. Ben buna
rağmen Türkiye‘nin Avrupa Birliği‘nde tam
üye olarak yerini almasını istiyorum. Türkiye’yi 50 yıldır kapının önünde bekletmek
AB’nin ayıbıdır. Şu anda Türkiye’de Avrupa
Birliği‘ni isteyenlerin oranı %30 dur, daha
önce bu oran %80’lerdeydi.
Mocca: Bu oranın %9 dan yukarı çıkarılması için Alman devleti ne yapmalıdır?
Ahmet Külahçı: Bu kısa sürede olacak
gibi gözükmüyor. Ama yine de bir yerden
başlamak gerekiyor. Sadece devlet politikasıyla
olmaz bu. Burada medyaya da önemli görevler
düşmekte. “Kötü haber, iyi
haberdir”
prensibinden
uzaklaşıp, göçmen kökenlilerin yaptığı iyi şeyler de
önplana çıkarılmalıdır. En
azından görmezden gelinmemelidir. Politikacılar da
göçmen kökenlilerin sırtından oy avcılığı yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu
kurum ve kuruluşlarındaki
göçmen kökenli personel
sayısı artırılmalıdır.
Almanlar kotacıdır. Ama hâlâ borsada
işlem gören büyük şirketlerin yönetiminde
kadın sayısının artırılmasını, kadın kotası uygulanmasını bir türlü halledemediler. Ben
göçmen kökenliler için kotadan yana değilim.
Hak eden, ehil olan o göreve gelmelidir. Ama
bu alanda hâlâ ciddi sıkıntılar vardır. Ciddi önyargılar vardır. O yüzden bunun kotasız gerçekleşmesi çok kolay olmayacaktır.
Mocca: Son olarak ne söylemek istersiniz?
Ahmet Külahçı: Tüm sorunlara rağmen
Almanya hâlâ yaşamaya değer Avrupa ülkelerinin en önde gelenidir. Ben ileriye umutla
bakıyorum. Yeni nesiller ilerde daha önemli
konuma geleceklerdir. Almanya’daki Türk toplumu kendisini kabul ettirecektir. Kendilerinin
ve Almanya’nın geleceğini Türk kökenli insanlar diğerleriyle elele vererek barış içinde birlikte şekillendirecektir. Yeni nesil için Almanya
“Anavatan” haline geldi. Toplumsal yaşamın
her alanında varlıklarını göstererek Türk kökenli insanlar “buralı” olduklarını ortaya koymalıdır. Tabii kendi kimliklerinden ödün
vermeden.
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sind eine große Hoffnung für Deutschland.
Mocca: Wird der eventuelle Beitritt der Türkei
in die EU für eine Lösung sorgen?
Külahçı: Der Beitritt in die EU ist den Türken
gar nicht so wichtig. Sie sind schon in Europa.
Der EU Beitritt der Türkei wird auch keine große
Veränderung für die Türken in Deutschland darstellen. Die Betrachtung der Zugewanderten Türken wird sich nicht verändern. Sie sind Türken
und bleiben es auch. Sie werden niemals als
gleichwertige Bürger angesehen. Nur 9% der
deutschen Kinder möchte türkische Kinder als
Nachbarn. Dieser Wert liegt bei den Türken bei
42%. Die deutsche Bevölkerung akzeptiert die
Türken nicht als Gleichwertig. Entsprechend ist
auch die Ablehnung zum EU Beitritt zu verstehen.
Die Haltung der EU zur Türkei ist eine Blamage
für die EU. Der Befürworter für den Beitritt in der
Türkei ist von 80% auf aktuell 30% gesunken.
Mocca: Was kann die deutsche Regierung
tun, damit die 9% gesteigert werden?
Külahçı: Das ist kurzfristig nicht zu lösen, aber
irgendwo müssen wir anfanFoto:Big Partei
gen. Die Politik allein reicht
nicht aus, es muss aufgepasst werden, welche Nachrichten und Berichte im
Vordergrund sind. Nicht nur
die negativen, sondern auch
die positiven Effekte der Zuwanderer müssen hervorgehoben werden. Das Thema
darf nicht für Parteipolitik
und
Populismus
missbraucht werden. In der öffentlichen und staatlichen
Verwaltung müssen mehr
Menschen diverser Herkunft eingesetzt werden.
Wir reden von 3 Millionen Menschen, die keine
angemessene Repräsentanz haben.
Mocca: Haben Sie noch eine letzte Botschaft
an unsere Leser?
Külahçı: Trotz aller Probleme ist Deutschland
ein lebenswertes Land. Ich schaue hoffnungsvoll
in die Zukunft. Die kommenden Generationen
werden sich ihrer Verantwortung bewusst um ein
friedliches Zusammenleben bemühen. Deutschland ist für sie zur Heimat geworden. In Vereinen
und Verbänden und anderen Organisationen nehmen die jungen Menschen zunehmend an der
Gestaltung unserer Gesellschaft teil und das
stimmt mich zuversichtlich. Wichtig bleibt, dass
sie ihrer Identität treu bleiben.

Röportaj:
Rüştü KAM

Her Cuma 19.30-22.00 Arası
Türk Eğitim Derneği’nde sohbet vardır.
Halka açıktır.
Reuterstr.58 12047 Berlin Tel.:62725391
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Edebiyat

Ana Can Deyirem
Ana can deyirem gönlüm istiyir
Senin gül kokulu sineni anam
Tabip’ler derman’siz derdin var deyir
Gel öpüm elinde kınanı anam
Ay ana bu dünya yalandı yalan
Varmı bu dünyada ebedi kalan
Baharı bitmeden sararıp solan
Gel öpüm elinde kınanı anam
Sinemdeki bu yaranın dermanı
Yazılmış ay ana ömür fermanı
Babur oğlu teslim etmeden canı
Gel öpüm elinde kınanı anam.

Aktuell

20 yıl sonrasından
bugüne baktığımızda Solingen
kundaklaması ve
NSU cinayetleri
tablonun ya da sürecin neresine oturacak?

Erkan BUDAK
HDF Genel Sekreteri

Irkçı Solingen
Kundaklamasının
20. Yılını Anma Mesajı

G
Hasan BABUR

Hayat Beni Çok Yordu
Zirvede gar oldum ovada çiçek
Vefasız dünyaya alışamadım
Hayat yalan oldu ölümse gerçek
Arzuma bir türlü kavuşamadım
Bazen hayallere daldırdı beni
Bazen zirvelere kaldırdı beni
Bazen yaprak gibi soldurdu beni
Arzuma bir türlü kavuşamadım
Babur, oğlu gönül isteyip durdu
İstediğin seni kalbinden vurdu
Yol tükendi hayat beni çok yordu
Arzuma bir türlü kavuşamadim ...

erçekleştirilişinden 20 yıl sonra ırkçı Solingen
saldırılarını, sadece hümanizm ve demokrasinin 20 yıl geride kalmış kara günlerinden
biri olarak değil, günden güne sistemli bir yayılma gösteren ırkçılığın eylem halkalarından
biri olarak anıyoruz.
Dünün sözde münferit kundaklamaklarından, bugün,
ismi Anayasayı Koruma Kurumu olan, bürokratik kurumların sorumlularının aktör rolü oynadığı anlaşılan
sistemli Nazi cinayetlerine gelmiş bulunmaktayız. 20 yıl
sonrasından bugüne baktığımızda Solingen kundaklaması ve NSU cinayetleri tablonun ya da sürecin neresine
oturacak?
Irkçılar, Avrupa’nın, kral Leopold’un hunhar kolonyalizminin, beyni Gobineau, celladı Hitler olan ırkçılığın
anavatanı olduğunu bilirler. Düşünsel kökenleri vardır.
Biz de Avrupa sosyal demokratları olarak Avrupa’nın,
Leonardo Rönesansı’nın, Erasmus Hümanizması’nın,
Kant Aydınlanması’nın, Humboldt Evrenselciliği’nin,
Bebel ve Liebknecht Barışçılığı’nın anavatanı olduğunun
bilincindeyiz, bu mirasın savunucuyuz.
Geleceğin dünyasını, barbarlığın belirlediği ve yeni
utançların yaşandığı bir yeryüzü cehennemi olarak değil,
insanın geçmişten öğrenebildiğini ispatladığı, doğal çevresi ve dünyayı paylaştığı diğer insanlarla uyum içinde
yaşayabildiği bir yeryüzü cenneti olarak tasavvur ediyoruz.
Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu olarak Solingen’deki ırkçı saldırı kurbanlarına Tanrıdan rahmet, acıları yeniden tazelenen yakınlarına sabırlar
diliyoruz. Acıları acımız, davaları davamızdır.
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Aktuell

D

ER PROZESS GEGEN DIE
HAUPTTATVERDÄCHTIGE
DER NSU-MORDE, BEATE
ZSCHÄPE HAT IM MAI 2013
BEGONNEN.

Mocca: Nach langen Diskussionen und vielen Skandalen
wurde der Prozess gegen die Tatverdächtige Beate Zschäpe eröffnet. Sie ist die einzige, am Leben
verbliebene Angehörige der NSUTerrororganisation, auch „Zwickauer Zelle“ genannt. Dem NSU
werden Morde an einem Griechen,
acht Türken und einer deutschen
Polizistin, somit 10 Menschen zugeschrieben. Es ist jetzt schon abzusehen, dass eine langwierige
Verhandlung zu erwarten ist.
Wie bewerten Sie das anfängliche Verhalten des Gerichts, speziell die ablehnende Haltung
gegen türkische Medien? Überschattet dieses Verhalten nicht die
Unabhängigkeit des Gerichts?
F.Felgentreu: Das Gericht hat
den Prozess, wie ich meine, vollkommen unsensibel und, wie sich
inzwischen herausgestellt hat,
auch juristisch nicht korrekt vorbereitet. Weniger unabhängig ist
das Gericht deshalb nicht. Aber es
wird ihm schwerer fallen, Respekt
und Anerkennung für seine Arbeit
in der Öffentlichkeit zu erhalten –
nicht nur, aber besonders bei den
Menschen türkischer Herkunft!
Das ist schade, weil es gerade
dort besonders wichtig wäre, Vertrauen in den Rechtsstaat wieder
zu bestärken.
Mocca: Es wird gemutmaßt,
dass Kontakte zwischen den Angehörigen der Zwickauer Zelle und
dem Verfassungsschutz existieren. Gewinnen die Taten (Morde)
dann nicht an Brisanz, wenn diese
Behauptungen sich als richtig erweisen?
F.Felgentreu: Mutmaßungen
bringen niemanden weiter. Es ist
schlimm genug, dass Verfassungs- und Staatsschutz die
wahren Hintergründe der Terror- Mordserie nicht erkannt
und nicht zielgerichtete verfolgt haben.
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Mocca: Die Verbrechenserie
wurde durch die Ermittlungsbehörden zunächst als „interne Abrechnung im Türkischen DrogenMilieu“ abgetan, vielmehr wurden
Angehörige der Mordopfer beschuldigt. Steckt dahinter das Vorurteil, dass Ausländer oftmals als
potenzielle Täter gesehen werden?
F.Felgentreu: Ich habe nichts
daran auszusetzen, dass Polizei
nach einem Mord „in alle Richtungen“ ermittelt. Aber gerade das ist
nicht geschehen! Dass organisierte Kriminalität in Deutschland
nicht nur, aber auch von Einwanderern getragen wird, ist bekannt.
Die Polizei musste also prüfen, ob
die organisierte Kriminalität hinter
den Morden steckte. Das kritisiere
ich nicht. Aber ich bin empört,
dass die Polizei nicht oder nicht
ausreichend nach anderen Motiven gesucht hat. Sie war, wie man
sagt, „auf dem rechten Auge
blind“ – mit schlimmen Folgen für
viele Menschen.
Mocca: Die Hauptangeklagte
Beate Zschäpe verhält sich im Gerichtssaal ungehemmt, sie wird
ohne Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Wie kann oder
soll ihr Verhalten bewertet werden?
F.Felgentreu: Über die Kaltschnäuzigkeit und das schlechte
Benehmen einer Terroristin will ich
mir keine Gedanken machen –
ihre Taten und ihre Opfer sind viel
wichtiger. Handschellen werden
meines Wissens einem Angeklagten nur angelegt, wenn er droht,
im Gerichtssaal gewalttätig zu
werden. Das ist bei Frau Zschäpe
offenbar nicht der Fall. Also darf
sie ohne Handschellen erscheinen.
Wichtig ist, dass sie am Ende ein
gerechtes Urteil erhält, das die
Menschen draußen auf den Straßen verstehen können.
Mocca: Wenn wir die NSUMorde und in dem Kontext zu bewertende Übergriffe und Provokationen behandeln:
Was sollten zivile Verbände
und Organisationen (NGOs) unternehmen?

Welche Pflichten haben hierbei
unsere Bürger?
Welche Erwartungen haben Sie
hierbei an den türkischen Staat?
F.Felgentreu: Sie sollten sich
mit den Opfern solidarisch zeigen
und gegen Rechtsextremismsu
und Gewalt zusammenarbeiten.
Wir müssen alle miteinander
wachsam sein. Rechtsextreme Aktivitäten und Propaganda dürfen
wir in unserem Umfeld nicht dulden.
Keine, die über die Verpflichtungen des türkischen Staates gegenüber türkischen Staatsbürgern
hinausgehen. Die Aufklärung und
die Strafverfolgung der NSUMorde ist ein Problem des deutschen Staates und unserer
Gesellschaft hier.

Wer ist Fritz Felgentreu:
Fritz Felgentreu (1. September 1968 in Kiel)
ist ein deutscher Politiker und Altphilologe. Er
ist Kreisvorsitzender der SPD in Berlin-Neukölln und stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner SPD.

Mocca: Was möchten Sie abschließend sagen?
F.Felgentreu: Die NSU-Morde
haben dazu geführt, dass viele
Menschen das Vertrauen verloren
haben, dass Polizei und Verfassungsschutz ihnen wirksam zur
Seite stehen. Ich möchte dafür arbeiten, dass dieses Vertrauen wieder hergestellt wird. Der Staat
muss alle Menschen in Deutschland vor dem Verbrechen beschützen – ohne Ansehen der Person,
des Geschlechts oder der Herkunft!
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Güncel

NSU-Cinayetleri davasında mahkeme daha
az bağımsız durumda
değil

M

occa: Sekizi Türk,
biri
Yunan
biri
Alman toplam 10
kişiyi öldüren aşırı
sağcı NSU terör örgütünün, bir başka
deyişle Zwickau terör hücresi elemanlarından hayatta kalan tek kişi
olan Beate Zschäpe’nin yargılanmasına tartışmalar ve skandallar
sonunda başlandı. Ancak görünen
o ki davanın sonuçlanması uzun
zaman alacak. Mahkemenin baştaki bu tutumunu, özellikle Türk
medyasına karşı olumsuz tavrını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Felgentreu: Mahkeme kanımca davaya tamamen hassasiyetten uzak, daha sonraları görüldüğü üzere gayri hukuki de hazırlanmış. Bu yüzden mahkeme daha
az bağımsız durumda değil.
Ancak, yaptığı işe saygı ve toplumda kabul görmesi zor olacak,
sadece Türk kökenli insanlarda
değil!
Yazık, tam da insanların hukuk
devletine karşı güvenini tekrar
güçlendirmek gerekirken bunların
yaşanması hiç de iyi olmadı.
Mocca: Zwickau terör hücresinin diğer iki üyesinin Anayasayı
Koruma Teşkilatı ile ilişkileri olduğu yönünde iddialar var. Eğer
bu iddialar doğrulanırsa bu cinayetler daha vahim bir anlam kazanmaz mı?
Felgentreu: Faraziyeler kimseye fayda getirmez. Anayasayı
Koruma Dairesi’nin ve polisin?
(Staatsschutz) bu cinayetler
serisinin gerçek arka planını
tanıyamamış olması ve kararlılıkla takip edememiş olması
yeterince vahimdir.
Mocca: Cinayetlerin ilk önce
Türklerin kendi aralarında bir hesaplaşma sanılması, olayın üzerine
gidilmemesi hatta kurbanların ailelerinin suçlu gibi sorgulanmaları
yabancıların polis tarafından po-

Anayasayı Koruma
Dairesi’nin ve polisin, (Staatsschutz)
bu cinayetler serisinin gerçek arka planını tanıyamamış
olması ve kararlılıkla takip edememiş olması
yeterince vahimdir.
tansiyel suçlu olarak görülmelerinden mi kaynaklanıyor?
Felgentreu: Polisin bir cinayetin ardından olayı “tüm yönleriyle”
incelemesine
itirazım
olamaz. Ama burada öyle bir şey
olmadı! Almanya’daki organize
suçların ‘sadece’ sağcılar tarafından değil, aynı zamanda göçmenler tarafından da işlendiği biliniyor.
O zaman polis olayların ardında
organize suç çetelerinin varlığını
araştırmalıydı. Bunu eleştirmiyorum. Ama polisin diğer sebepleri
yeterince araştırmamış olması
beni öfkelendiriyor.
Mocca: Beate Zschäpe’nin
mahkemedeki rahat tavırları, duruşmaya kelepçesiz getirilmesi,
vs. nasıl değerlendirilebilir?
Felgentreu: Bir teröristin soğukkanlılığı ve kötü tavırları hakkında kafa yoracak değilim. Benim
için onun yaptıkları ve kurbanları
daha önemli. Benim bildiğim kelepçe mahkeme salonunda olay çıkarma tehlikesi bulunanlara tedbir
amaçlı takılıyor. Bayan Zschäpe’de
böyle bir durum yok. Yani kelepçesiz mahkemeye gelebilir. Önemli
olan sonunda, caddedeki insanın
anlayabileceği adil bir ceza almasıdır.

c-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden beklentileriniz nelerdir?
Felgentreu: Kurbanlarla dayanışma göstermeliler ve ırkçılığa ve
şiddete karşı birlikte çalışmalılar.
Hepimiz bir ve uyanık olmalıyız.
Çevremizdeki aşırı sağcı aktivitelere ve eylemlere göz yummamalıyız.
Keine, die über die Verpflichtungen des türkischen
Staates gegenüber türkischen
Staatsbürgern hinausgehen.
Die Aufklärung und die Strafverfolgung der NSU-Morde ist
ein Problem des deutschen
Staates und unserer Gesellschaft hier.
Mocca: Son sözleriniz?

Fritz Felgentreu kimdir:
Fritz Felgentreu, 1 Eylül 1968’de Kiel’de
doğdu. Alman siyasetçisi ve filolog. Berlin
SPD Neukölln ilçe başkanı ve Berlin SPD
eyalet başkan yardımcısı.

Felgentreu: NSU cinayetleri
birçok insanın polise ve Anayasa’yı
Koruma Dairesi’ne olan güvenlerini yitirmelerine sebep oldu. Ben
tekrar bu güvenin tesis edilmesi
için çalışmak istiyorum. Devlet Almanya’daki bütün insanları kişi,
cinsiyet ve kökenine bakmadan
suça karşı korumakla yükümlüdür!

Mocca: NSU ve NSU bağlamında değerlendirilebilecek IRKÇI
saldırılar ve kışkırtmalar konusunda:
a-Sivil toplum örgütleri neler
yapmalıdır?
b-Vatandaşlarımıza düşen görevler nelerdir?
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Güncel

Irkçılığı Almanya´da bir
yazgı olarak görmek
istemiyoruz!
Foto:Big Partei

rkçılığın Almanya’da hangi
boyutlara ulaştığını ve toplumun önemli bir kesiminde
nasıl kabul gördüğünü en
son NSU Neonazi terör örgütünün ortaya çıkmasından sonra öğrenmiş olduk. Farklı

İnsanları haksız yere suçlamak ırkçılıktır!
Anayasayı Koruma Teşkilatı vatandaşların ödediği vergilerle NSU
içindeki muhbirleri doğrudan finanse etmiş ve olaylar ortaya çıktıktan sonra da önemli delilleri yok
etmiştir. Aynı teşkilat ne ilginçtir ki
ırkçılığı Almanya için tehlike olarak
görmemektedir. Seri cinayetler
konusunda bir çok sorunun yanıtı
ise halen bulunamamıştır. 2000 ve
2006 tarihleri arasında göçmen
kökenli dokuz kişi öldürülmüş ve
suçlular ancak 2011 yılında resmi
merciler tarafından kamuoyuna
duyurulmuştur. Katillerin bu beş
yıl içinde başka cinayetler işleyip
işlemedikleri veya seri cinayetlerden neden vazgeçtikleri yanıt bekleyen en önemli sorulardan
bazılarıdır.
Alman medyası “Döner Cinayetleri” ismi altında cinayet kurbanlarını aşağılamakla kalmamış,
yakınlarını suçlu konumuna sokarak, cinayetleri döner ismi altında
alaya alarak basit göstermeye çalışmıştır. Bu durum bizlere hassasiyetsizliğin ve ırkçılığın Alman
medyası nezdinde nerelere geldiğini tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi
olayların üstüne adeta ateşle gitmektedir. Ölenlerin sekizinin Türk
kökenli olmasına rağmen Türk gazeteciler ve resmi yetkililer içeriye
alınmak istenmemişti. Bunun tersini bir düşünün, sekiz Alman vatandaşı yurtdışında infaz ediliyor
ve yıllar sonra kurbanların Alman

Foto:Big Partei

I

kültürel ve dini kimlik taşıyan vatandaşlarımız hayatlarından endişe eder hale geldiler. Geldiğimiz
bu noktada aşırı sağcı gruplar
masum insanları polis ve Anayasa’yı Koruma Teşkilatı’ndaki işbirlikçilerinin desteğiyle kolaylıkla
öldürebilmektedirler. Bu duruşmanın kaderi, olayları sanki örtbas
etmek isteyen hakimlerin insafına
bırakılmıştır. Dava öncesinde yaşanan son olaylar ise kararın ne
kadar adil olacağı konusunda kafalarda şüpheler oluşturmaktadır.
Polis teşkilatı gelen ihbarları ve
yabancı milli istihbarat teşkilatlarının verilerini hiçe sayarak, katilleri organize suç örgütleri arasında
aramış, bununla da yetinmeyerek
kurbanların yakınlarını suç ortağı
göstererek onları zan altında bırakmıştır. Onlara güven ve dayanışma duygusu verileceği yerde
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“

Irkçılık
Almanya´nın tekrar
kaderi olmasın!
BIG Partisi olarak
ırkçılığa karşı daha
cesaretli, şeffaf ve
her şeyin açığa kavuşacağı bir duruşma talep
ediyoruz.
Foto:Big Partei

aksine ırkçı bir
tutum sergilenerek kurban yakınlarının acılarına daha fazla acı katılmıştır.

“

BIG Partisi olarak ırkçılığa
karşı daha cesaretli, şeffaf ve
her şeyin açığa kavuşacağı bir
duruşma talep ediyoruz.

BIG Partisi Almanya
Pressekontakt

ve hristiyan kökenli olduklarından
dolayı öldürüldüğü ortaya çıkıyor.
Ve akabinde hiç bir Alman gazeteci veya resmi yetkili mahkeme
salonuna alınmıyor. Böyle birşey
mümkün olabilir mi? Nasıl muamele görmek istiyorsan başkalarına da öyle muamele et“ diyor ve
herkesi adalete davet ediyoruz.
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Ne Yapmalı

“

Burası sizin ikinci evinizdir, bir sığınaktır, her
zaman burasını sığınak
olarak kullanabilirsiniz.
Bizi bir arada tutan ortak
değerlerimiz farklılıklarımızdan daha fazladır. Bu
fazlalıklar aynen Almanlar
için de geçerlidir. Farklılıklarımız işin güzelliğidir. Güzelliklerimizle birlikte
yaşamak varken ayrımcılığa ne gerek var.

“

T.C

Berlin Büyükelçisi
Sayın Hüseyin Avni
Karslıoğlu 2012 iftarını Rezidansın bahçesindeki
çadırda
vermişti. Sıra dışı eylemlere alışkın olmayan Berlin’liler bu iftarı
çok konuştular. “Laiklik elden gidiyor.!” diyenler olduğu gibi, göğüslerini kabarta kabarta “İşte bu!“
diyenler de oldu.
2013 yılına geldiğimizde bu kez
iftar sofrası Kançılarya’da kuruldu.
İftar saatinde Kançılarya’dan se-

lıkların hem de Alman tolumu arasındaki farklılıkların altı çiziliyordu.
Bütün bu farklılıklara rağmen birlik
ve beraberlik içinde olmak. Mutluluğun sırrı Büyükelçi’ye göre birlik
ve beraberlikte yatıyordu. Ramazan ayı bir fırsattı ve iyi değerlendirilmeliydi:
“İslâm dininin Kutsal Kitabı
Kur’an bu ayda inmiştir, bu ay insanların birbirlerini daha yakından
tanıma fırsatı bulduğu aydır, bu
ayda herkes birbirine saygılı olmak
zorundadır. Bu saygı hem Almanlar ve hem de Türkler için geçerlidir. Vesileler iyi fırsatlar teşkil
ediyor. Alevi’siyle Sünni’siyle, herkes birbirinin kardeşidir ve hangi

Rezidans’tan Kançılarya’ya
maya ezan sesleri yükseldi “Allahü
Ekber… La ilahe illallah”, “Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur.”
Arkasından Kur’an okundu ve Almaca tercümesi yapıldı. Kur’an
Kançılarya‘da okundu, sıra dışı uygulamaya yine Karslıoğlu imzasını
koydu. Küpe, uzun saç ve bu sefer
de sakal. Bakanların sakallı oldukları vaki. Bu gelenek Erbakan hükümetlerinin hepsinde var. Ancak
bürokratlar arasında sakal geleneğinin altına bir ilk olarak yine Karslıoğlu imzasını koydu. Sakalıyla ve
uzun saçıyla Büyükelçimiz karizmatik bir hüviyet kazanmış. Yakışmış.
Büyükelçi Karslıoğlu, iftardan
önce yaptığı konuşmada, birlik ve
beraberlik çağrısı yaptı. Bu çağrı
ile hem Türkler arasındaki farklı-

görüşten olursa olsun onlar benim
de kardeşimdir. Sizler nasıl sıkıntı
çekiyorsanız, ben de aynı sıkıntıları çekiyorum ben sizlerin dışında
birisi değilim. Burası sizin ikinci
evinizdir, bir sığınaktır, her zaman
burasını sığınak olarak kullanabilirsiniz.
Bizi bir arada tutan ortak değerlerimiz farklılıklarımızdan daha
fazladır. Bu fazlalıklar aynen Almanlar için de geçerlidir. Farklılıklarımız işin güzelliğidir.
Güzelliklerimizle birlikte yaşamak varken ayrımcılığa ne gerek
var. Bizim köklerimiz Türkiye’dedir. Ancak burası da baba vatanımızdır, benim de baba vatanımdır.
Burada 3,5 milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. Yabancı
düşmanlığı ve ayırımcılık sizlerin

cesaretini kırmasın. Bütün gücünüzle Alman toplumu içinde yer
almaya çalışın. Bu mücadeleyi birlikte yapalım, yılmayalım, yılgınlık
göstermeyelim. Almanya ile Türkiye arasında çok eskilere dayanan dostluklar vardır, onları hatırlayalım. Demokrasi ve insan hakları aramızdaki müştereklerimizdir.
Aramızda diyalog ve hoşgörü
hâkim olmalıdır.”
İftar yemeğine geçildi. Oldukça
zengin bir menü vardı: Eller ilk
önce İftariyeliklere uzandı Mercimek çorbası servis olarak geldi
masaya. Daha sonra, açık büfeye
geçildi. Kuyrukta hanımların eşik
sohbetine benzer sohbetlerle iftarın tadına varıldı. Bu arada dostlar
birbirlerine sarıldılar ve ayak üstü
de olsa hasret giderdiler. İşte Ramazan’ın bereketi burada.
Karslıoğlu’nun konuşmasıyla
münasip düşen bir ortama şahit
olduk bu iftarda. Ailevi’siyle Sünni’
siyle, oruç tutanıyla, tutmayanıyla
herkes birbiriyle selamlaşıyor ve
kucaklaşıyordu. Umarım Kançılaryadaki bu birlik ruhu sokağa da,
toplumlara da aynen hâkim olur.
Ancak gözüme çarpan bazı eksiklikleri de yazmadan geçemeyeceğim:
1-Semaverde Türk çayı demlenmeliydi, Seylan çayı değil.
2-Türk kahvesinin yanına su ve
lokum mutlaka konulmalıydı.
3-Kur’an Arapça olarak okundu
ve Almanca olarak meali verildi,
Türkçe olarak da meali verilmeliydi. Mesele, okunan Almanca
meali herkesin anlaması değil,
sahip olunan değerlerin korunması
olmalı diye düşünüyorum.
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Gemeinsinn neu wecken

Kein Allheilmittel, aber eine notwendige Maßnahme,
um den Gemeinsinn neu zu wecken.
Auf diese Weise könnten die Menschen in diesem Land wieder das Gefühl bekommen, Teil des Systems und damit Entscheidungsträger zu sein. Über diesen Weg können auch die
politischen Akteure wieder mitbekommen, was die Menschen
wirklich bewegt, welche Bedürfnisse und Ängste sie haben und
wie ihr tägliches Leben aussieht.
Wenn man die Bürger nicht in die politischen Prozesse einzubinden versteht, muss man sich nicht wundern, wenn sich
die Bürger am Ende selbst auf die Suche machen und womöglich das Falsche tun oder bedenkliche politische Kräfte wählen.
In einer modernen Gesellschaft, die vom Bild des mündigen
Bürgers ausgeht, ist es von großer Bedeutung, dass dieser
auch in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden wird. Die
direkte Demokratie führt nicht immer zu vernünftigen oder
wünschenswerten Ergebnissen, wie beispielsweise die Abstimmung über das Verbot von Minaretten in der Schweiz zeigt.
Hier muss natürlich die Verfassung einen klaren Rahmen setzen.
Aber insgesamt wird die Politikverdrossenheit nur dann abgebaut, wenn der Bürger sieht, dass er wirklich etwas zu sagen
hat. Die direkte Demokratie muss daher im Wahlkampf zu
einem Thema werden, an dem sich die Menschen orientieren
können.
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“

“

E

in weiterer Wahlkampf steht uns bevor, im Zuge dessen Millionen ausgegeben werden. Dabei ähneln sich
die Wahlkampfthemen der Parteien, es sind nur Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Ob Euro,
Energiepolitik, staatliche Umverteilung:
Es fehlen einfach die grundlegend neuen und anderen Zugänge zu entscheidenden Themen und man weiß bei Klein- und
Nischenparteien, die solche äußern, nicht, ob die Stimme an
sie nicht verschenkt wäre oder man die Katze im Sack kaufen
würde.
Eine wirkliche Vision oder auch nur klare Ansagen, wohin
sich dieses Land und diese Gesellschaft in den kommenden
Jahrzehnten perspektivisch entwickeln sollen, ist nicht zu erkennen. Stattdessen stets die gleichen, weitgehend inhaltsleeren Plattitüden wie „soziale Gerechtigkeit“, „Nachhaltigkeit“
oder „Solidarität für Europa“, die am Ende immer verlässlich in
Belastungen für weite Teile der Bevölkerung enden.
Das ist auch der Grund, warum immer mehr Bürger den
Gang zu den Wahlurnen gar nicht erst antreten. Sie haben den
Eindruck, egal wen sie wählen, es käme stets das Gleiche dabei
heraus.
Der Weg aus diesem Dilemma kann nach meiner Auffassung
nur mehr direkte Demokratie sein, wo der Bürger in wichtigen
Fragen selbst gefragt und an der Verantwortung beteiligt wird.
Volksentscheide können in diesem Zusammenhang die starre
und festgefahrene politische Landschaft wieder beleben.

Stattdessen stets die
gleichen, weitgehend
inhaltsleeren Plattitüden wie „soziale Gerechtigkeit“,
„Nachhaltigkeit“ oder
„Solidarität für Europa“, die am Ende
immer verlässlich in
Belastungen für weite
Teile der Bevölkerung
enden.

Bekir YILMAZ
Türk Cemaati Başkanı
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Mahkemenin daha hassas
davranmasını beklerdik

F

“

“

ederal savcının mahkemeyi Münih’e alması
ve mahkemenin küçük sayılacak bir salonu
seçmesi, izleyici ve Türk basınına akreditasyon sürecinde yapılan hatalar v.s. bütün bunlar hepimizi rahatsız eden gelişmelerdir.
Sanığın her hangi biri gibi salona getirilişi de
doğru bir resim değildi, tarafsızlık anlamında mahkemenin daha hassas davranmasını beklerdik.
Zaten vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bunu yetkililerin tam olarak kavrayamamış olmaları ayrı bir sorun
İddiaların ötesinde federal ve bazı eyaletlerin araştırma
komisyonu çalışmaları neticesinde somut veriler var.
Anayasa Koruma Teşkilatı‘nın çeşitli birimlerinin, terörist
örgütünden sadece haberdar olmadıkları, aynı zamanda
örgütü koruyup parasal destekte de bulundukları açığa
çıktı. Yine Anayasa Koruma Teşkilatı‘na mensup kişilerin
de NSU terör örgütünün eylemleri için, bir çok üst düzey
yetkilinin bilgisi dahilinde, patlayıcı malzeme temin ettiği
öğrenildi, patlayıcı malzemelerin depolanması için kiralanan yerin bir polise ait olduğu son çıkan veriler arasında. Ayrıca teröristlerin yerlerinin bilinmesine rağmen,
yetkililerin bu bilgiyi yok saydıkları görüldü.
Bu konuda çeşitli yazılar yazıldı, polislerin yetersiz ve
yanlı tutumları hatta yabancılara karşı önyargılı soruşturma yürütmeleri kabul edilemez tabi ki. Diğer yandan
kurumsal ırkçılığın polis teşkilatında yaygın olduğu haberleri bunlarla örtüşmektedir.
Böyle bir davada, mahkemenin daha hassas davranması gerekirdi. Berlin’de bir dava görüldü, bir Türkiye
kökenli gençlerin Alexanderplatz’ta işlenen cinayet ile ilgili. Bu gençleri mahkeme heyeti cam kafes içinde duruşmaya alması ne kadar doğru? Diğer yandan
Zschäpe’nin duruşmaya kelepçesiz getirilmesi. Bunlar
bizim toplumda derin yaralar bırakıyor. Neyse ki Berlin’deki mahkeme bu uygulamayı kaldırdı.
STK’lar bu konularda üyelerini bilgilendirmeli ve bu
konularda toplantılar yapmalıdır. Bu konuda çok duyarlı
olduğumuz ve takip ettiğimiz bilinmelidir.Vatandaşlarımız ırkçı bir saldırı olduğunda bunu mutlaka polise bildirmeli ve bu konuda bağlı olduğu dernek veya
kurumlara duyurmalıdır, çünkü gizli kalmamalıdır bu konularda saldırlar belgelenmeli ve yetkili kurumlara da
bildirilmelidir.Türkiye burdaki vatandaşlarına mutlaka
desteğini şimdiye kadar gösterdiği gibi bundan sonra da
göstermelidir.
Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür
ederim başarılar dilerim.

Polislerin yetersiz ve
yanlı tutumları hatta
yabancılara karşı önyargılı soruşturma yürütmeleri kabul
edilemez tabii ki.
Diğer yandan kurumsal ırkçılığın polis teşkilatında yaygın
olduğu haberleri bunlarla örtüşmektedir.

İrfan TAŞKIRAN
Berlin IGMG Başkanı
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NSU'nun kamu ayağı da
soruşturulmalı

B

aşbakan Yardımcısı Bozdağ, Almanya’da Türklere yönelik saldırılar
düzenleyen
Nasyonal
Sosyalist Yeraltı davasının kamu ayağının da
soruşturulması gerektiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ırkçılık ve İslamofobi’yle mücadele kapsamında uluslararası
tedbirler alınması gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde yeni Solingen’lerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bozdağ, “Solingen
hadisesinden sonra geçen 20 yıl
içerisinde pek çok vatandaşımız,
ırkçı saldırılarda hayatını kaybettiği gibi ırkçı saldırılarda bir
azalma olmadığı, aksine artış olduğu görüldü” dedi.
Bozdağ, Fransa’nın Strasbourg
şehrinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: Buraya gelmeden
önce Almanya’nın Solingen şehrindeydim, “Solingen’de çok acı bir
hadisenin yıldönümüydü dün. 29
Mayıs 1993’te Genç ailesi 5 evladını ırkçı yangında kaybetmişti.
Onların acısını paylaşmak için Solingendeydim, Irkçı, İslamofobi ve
ayrımcı yaklaşımlara karşı olduğumuzu göstermek ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için
oradaydım.
“NSU’nun kamu ayağı da
soruşturulmalı”
Almanya’da Türklere yönelik
saldırılar düzenleyen Nasyonal
Sosyalist Yeraltı (NSU) hücresi davası devam ediyor. Bu dava, ırkçılara karşı yargı yoluyla verilecek
bir mesajla sonuçlanırsa, ırkçı saldırıları yapanlar cesaret bulamayacaktır. Bu davanın adil, tarafsız
ve objektif bir biçimde sonuçlanması önemlidir. NSU davasının
kamu ayağı da var mutlaka. 10 yıl
boyunca bunları nasıl fark edemediniz? Birileri gördü de görmemezlikten mi gelindi? Tedbirler yeteri
kadar alınmadı mı? Bir ihmal, kasıt
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var mı yok mu? Bunların kamu
ayağının ortaya çıkarılmasına yönelik bir soruşturma henüz yok.
Bir araştırma, soruşturma yapmadan ‘Bunlarda bir kasıt, ihmal yoktur’ açıklamasını doğru bulmayız.
Çünkü bu tür açıklamalar, bu tür
cinayetleri işleyenlere cesaret
verir.
“Uluslararası platformlarda
mücadele edilmeli”
Irkçılık, ayrımcılık ve İslâm
karşıtlığını tetikler, huzur ve güvenlik içinde yaşamayı tehdit eder
bu yönüyle en büyük tehlikedir.
Sadece Almanya için değil,
Fransa, Türkiye ve başka ülkeler
için de aynıdır. Irkçılıkla mücadeleyi, uluslararası toplumun topyekün
bir
mücadele
şeklinde
görmesi lazımdır.
BM, yoksullukla, geri kalmışlıkla, terörle mücadele gibi konularda kararlar alıyorsa, ırkçılıkla,
ayrımcılıkla İslâmofobi’yle mücadele çerçevesinde de kararlar almalı ve bu kararlar bütün ülkeler
tarafından titizlikle uygulanmalıdır. Aksi takdirde bu dalga her ülkede arzu edilmeyen Solgingenlere ve
başka ırkçı saldırılara
neden olacaktır. Bu kapsamda
AB’ye de büyük görevler düşüyor,
AB ırkçılık ve İslâmofobi ile ilgili
kararlar alırken üye ülkelerdeki
meydana gelecek olumsuzlukları
da gözetmelidir. AB, eskiye dönmemek ve eski acıları yaşamamak
için bunu yapmalıdır.
Çocukları ellerinden alınan
Türk aileler
Birtakım şartlarda ailelerden
çocuklar sadece Fransa’da değil,
Almanya, Belçika, Hollanda ve
Türkiye’de de alınıyor. Çocuğun aileden alınmasında çocuğun çıkarına bir durum varsa biz buna
karşı çıkmıyoruz. Ama çocuğun aileden alınmasının objektif nedenlerinin olması lazım. Bugüne kadar
yaşananlardan yola çıkarsak, subjektif nedenlerle çocukların aileler-

Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

den alındığını görüyoruz.
Aileleri dinlediğimizde, çocuğun aileden alınmasını gerektirecek bir neden olmadan çocukların
alındığına ilişkin örneklere rastlıyoruz. O zaman da buna itiraz ediyoruz. Maalesef bazı kamu görevlileri devletten de bağımsız, kendilerince durumdan vazife çıkarmak
suretiyle aileden çocukların alınması yönünde kendi yorumlarıyla
haksız uygulamalar yapıyorlar.
Buna şiddetle karşıyız ve bütün
ikili görüşmelerimizde bunu dile
getiriyoruz. Bununla da hukuksal
açıdan mücadele ediyoruz.
“Türk ya da Müslüman ailelere verilmeli”
Çocukların ailelerden alınması
durumunda öncelikle Türk veya
Müslüman bakıcı aileye verilmesi
gerekir. İşlemler yapılırken de ailenin onayının alınması gerekir.
Çocukla aile arasındaki ilişki bir
insan hakkıdır, bu hakkın kullanımının asla engellenmemesi gerekir. Aile ile çocukların görüşmesini
yasaklayan bir karara asla izin verilmemelidir. Ayrıca, çocuk alıkonulduktan sonra ailenin kültürü ne
ise onunla kavga edecek şekilde
değil, aksine o kültürün değerlerine saygı ve o kültürel değerleri
veren yetiştirmeye yönelik uygulama olması gerekir.
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Ortada kaybolan
belgeler var

M

“

“

ahkemenin uzun süreceği zaten
baştan beri bellidir. Çok kapsamlı
olan davadan ne çıkacağını kestirmek o kadar kolay değil. Umarım
güvenlik güçlerinin hatalarının hangi
temele dayandığı ortaya çıksın.
Mahkemenin duruşmaları izleyecek olan basın
mensuplarıyla ilgili yaklaşımlarının skandal olduğunu daha önce de ifade etmiştim. İlk seçimde yapılan hatanın kur`a yoluna başvurularak
düzeltilmiş olması konunun uzun süre gündemde
kalmasına yol açtı. Bir anlamda iyi de oldu. Bu şekilde tüm dikkatler mahkemeye çevrildi.
Bu ilişkilerin varlığı konusunda ciddi kuşkular
bulunuyor. Ortadan kaldırılan belgelerin bununla
ne kadar bağlantısı var bilinmez ama Türk toplumunda bu konudaki kuşkuları gidermek olanaklı
görünmüyor.
Bu aslında sorunun özünü oluşturuyor. Bizim
de bir süredir dile getirdiğimiz kurumsal / yapısal
ırkçılık işte bu. Belli bir gruba birtakım özellikler
atfediliyor ve bunun dışına çıkılmıyor. Kimsenin
aklına başka bir seçenek gelmiyor. Temel sorun
burada!
Tabii ki bir mesaj anlamı taşıyor denebilir, ama
bence ana konu bunlar değil. Kurumsal ırkçılığın
üzerine gidilecek mi yoksa dava birkaç ceza verilerek kapatılacak mı? Buraya bakmamız gerekli.
Sivil toplum kuruluşlarının temel görevi davayı
izlemek, konuyu gündemde tutmak ve etkinlikler
düzenlemektir. Almanya Türk Toplumu bu süreçte
ırkçılığa karşı 2 tane zirve gerçekleştirmiştir. Üçüncüsünü 30 Ağustos’da Berlin’de yapacağız.
Vatandaşlarımızın da olayları izleyerek kendi
çevrelerindeki Alman dostlarımızı düzenli bilgilendirmelerinde yarar görmekteyim. STK’ların yapacakları etkinliklere daha fazla katılmaları yerinde
olacaktır.
Türkiye Hükümeti ve Parlamentosu’nun konuyla sürekli olarak ilgilenmeleri, davayı izlemeleri
ve muhataplarına bu duyguyu vermelidir.
Almanya’da ırkçılıkla mücadele uzun solukludur. Demokrat insanların ve kurumların bir arada
çalışmaları elzemdir. Irkçılıkla mücadele ederken,
toplumda dışlanan tüm kesimleri (Yahudiler, Müslümanlar, çingeneler, eşcinseller) kucaklayıcı bir
yaklaşım içinde olunmalıdır.

Türkiye Hükümeti ve
Parlamentosu’nun
konuyla sürekli olarak
ilgilenmeleri, davayı
yerinde izlemeleri
gerekir. Muhataplarına
peşlerinde olduklarının
duygusu verilmelidir.

Kenan KOLAT
Almanya Türk Toplumu Bşk.
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Rassismus darf in Deutschland nicht erneut hoffähig werden
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“

Die Täter dürfen nicht das
Gefühl bekommen als
Speerspitze für eine
schweigende Mehrheit gehandelt zu haben. Deshalb
sind wir alle in der Verantwortung, unsere Demokratie zu verteidigen und
grundlegende Menschenrechte auch tatsächlich für
alle Menschen in unserem
Land einzufordern.

“

D

ie grausame Mordserie der NSU Terrorzelle hat eine bisher unterschätzte Dimension
der
Ausländerfeindlichkeit
in
Deutschland aufgedeckt. Die lange Zeit
verharmloste Gefahr von Rechts hat nun
mit diesem tragischen Höhepunkt ihr
wahres Gesicht gezeigt.
Besonders tragisch war die Vorgehensweise bei
den Polizeiermittlungen, die teilweise gar von einer
Selbstverschuldung der Opfer ausging. Hier bedarf es
einer offiziellen Entschuldigung und einer angemessenen Entschädigung.
Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern und
die Sicherheitskräfte scheinen in dieser Zeit offensichtliche Informations- und Handlungslücken aufzuweisen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass sich die
Verantwortlichen Instanzen nun um eine restlose Aufklärung bemühen werden, zumal diese Mordserie
eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit auf sich
gezogen hat.
Wenn wir unsere Gesellschaft weiterhin als rechtsstaatlich, demokratisch und freiheitlich bezeichnen
möchten, dann muss uns allen bewusst sein, dass es
sich bei diesen Morden nicht bloß um einen Kriminalfall handelt. Es ist die Spitze eines Eisberges aus
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Islamophobie,
der in weiten Teilen unserer Gesellschaft präsent ist.
Deshalb muss insbesondere die gesellschaftliche
Dimension berücksichtigt werden, um die tatsächliche
Tragweite der Gefahr durch Rechtsradikalismus zu
beleuchten. Sicherlich ist die Politik in der Pflicht die
strukturellen Hintergründe und Netzwerke derartiger
Gruppen zu unterbinden. Aber es sollte bedacht werden, ob ein Parteienverbot die Gesinnung von rassistischen, fremdenfeindlichen Gewalttätern ändern
kann.
Die Ächtung und Verurteilung dieser beschämenden und menschenverachtenden Taten quer durch
alle Bereiche unserer Gesellschaft sollte ein primäres
Ziel zum Schutz unserer Demokratie darstellen. In
diesem Kontext gilt es, sich der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit bewusst zu werden. Insbesondere in
der Politik, den Medien und auch in öffentlichen Debatten ist daher eine differenzierte Auseinandersetzung fern jeglichem Populismus und Vorurteilen
erforderlich. Die Fremdenfeindlichkeit darf nicht weiterhin ein Nährboden sein, der pseudowissenschaftlichen Autoren oder engstirnigen Politikern zum Erfolg
verhilft.
Die Täter dürfen nicht das Gefühl bekommen als
Speerspitze für eine schweigende Mehrheit gehandelt
zu haben. Deshalb sind wir alle in der Verantwortung,
unsere Demokratie zu verteidigen und grundlegende
Menschenrechte auch tatsächlich für alle Menschen in
unserem Land einzufordern. Es ist deshalb an der
Zeit, aktiv Solidarität, Geschlossenheit und Einheit zu
zeigen. Rassismus darf in Deutschland nicht erneut hoffähig werden.

Veli KARAKAYA
MÜSİAD Başkanı
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“İnsanların adalete olan güveni” önemlidir.

Her Cuma 19.30-22.00 Arası
Türk Eğitim Derneği’nde sohbet vardır.
Halka açıktır.
Reuterstr.58 12047 Berlin Tel.:62725391

“

Benzer cinayetler
Türkiye'de Almanlara
karşı işlense ve orada
bu vakalara 'patates'
veya 'lahana turşusu'
cinayetleri dense
kıyameti koparmazlar
mıydı siyasetçiler ve
gazeteciler?

“

B

u konuda yani mahkemede izleyici olarak yer
alacakların yerleştirilmesinde sorunlar yaşandığı
kamuoyunun bildiği bir gerçektir. Yapılan yanlış
yetkililer tarafından da ifade edilmiş olup
yeniden basınla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Demokratik ülkelerde kamuoyunu manipüle
etmek asla kabul edilebilen bir şey değildir. Yapanı veya
yapan kurumu zora sokar, güvenilirliğini yitirir.
“İnsanların adalete olan güveni” önemlidir.
Konu mahkemededir. Cinayetler zaten vahim bir olay
olarak ortada duruyor. Almanya, demokratik sosyal bir
hukuk devletidir. Eğer öyleyse Hukuk “Kirli cinayetleri
planlayanları, bu işleri yapanları” açığa çıkartmak için
vardır. Alman basını, özellikle Türklere yönelik olarak
gerçekleştirilen bu cinayetleri, "Dönerci cinayetleri"
olarak tanımladı. Maktullerin tamamı dönerci olmamasına
rağmen cinayetlerin bu isimle adlandırılması Alman
makamlarına olan tepkiyi de artırdı. Yalnızca Türkler
değil, Almanlar da "Dönerci cinayetleri" tanımından
duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Alman yayın organı
Der Spiegel Online'in Berlin bürosunda kültür-sanat editörü olarak görev yapan Stefan Kuzmany, 20 Kasım 2011
tarihinde Türkçeye çevrilen "Almanya ve Döner" başlıklı
yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Cinayete kurban gidenler terzilik yapıyor, büfe, çilingir
veya manav işletiyordu. Kurbanların sadece ikisi döner
dükkânında çalışıyordu. Ancak buna rağmen cinayetlere
'dönerci cinayetleri' ismi veriliyordu. 'Dönerci cinayetleri'
nitelemesi ne yazık ki Alman toplumundaki gizli ırkçılığın
bir ispatıdır. 'Dönerci cinayetleri' nitelemesi yaşananları
küçümseyen insanlık dışı bir kavramdır: Kurbanların
insan oldukları gözardı edilip 'döner'le ilişkilendirilir sanki isimleri ve işleri yokmuş gibi. İtalyanları hedef alan
benzer cinayetler işlense acaba o zaman da 'spagetti
cinayetleri' mi denecekti? Gazeteci ve siyasetçiler, benzer
cinayetler Türkiye'de Almanlara karşı işlense ve orada bu
vakalara 'patates' veya 'lahana turşusu' cinayetleri dense
kıyameti koparmazlar mıydı?" Stefan Kurmay / Der
Spiegel
Sivil Toplum Kuruluşları kendilerini gözden geçirmelidirler. Kendilerinin özeleştirilerini yapmak zorundadırlar.
Sivil Toplum Kuruluşları siyasi partiler ve resmi kurumlarla birlikte yabancı düşmanlığı üzerinde veya benzer konularda eyaletler bazında ortak çalışmalar
seminerler düzenlemeliler.
Sivil Toplum Kuruluşları yaşadığımız toplum içeresinde
yabancı düşmanlığını körükleyen, yükselmesine neden
olan, uyumsuz toplumsal veya hatalı bireysel sosyal
davranışlara karsı eğitici sosyal çalışmalar yapmalıdırlar.
Vatandaşların olaylara karşı duyarlı olmaları, Sivil
Toplum Kuruluşlarına üye olarak onları baskı altına
almaları gerekir.

Adnan GÜNDOĞDU
Türk Alman Merkezi Bşk.
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O

rtadoğu’da da Türkiye’de de mezhep
meselesi son dönemde hem günlük
siyasetin hem de dış
politikanın önemli bir parametresi oldu. Neden?
Toplumlarda çatışma yaratabilmek için istenilen algıyı yaratmada
en elverişli hususlardan birisi mezhep meselesi. Birincisi, mezhepler
dini kimliğin oluşmasında belirleyici bir unsur. İkincisi, mezhepler
söz konusu olduğu zaman ötekileştirmek gayet kolay oluyor.
Üçüncüsü mezhepler dinin yerine
ikame edildiğinde dinin birleştiricilik vasfı ayrıştırıcılığa dönmeye
başlıyor. İnsanlar mezhepleri din
gibi algılayabiliyorlar. Oysa Hz.
Muhammed’in sağlığında ne cemaat ne tarikat ne de mezhep var.
Bir insanın Müslüman olması için
Kuran’ da belirtilen temel iman
esaslarına inanması yeterlidir. Yani
Allah’ın var ve bir olduğuna, Hz.
Muhammed’in peygamberliğine,
Kuran ve meleklere, ahiret gününe
inanıyorsa bir insan Müslüman’dır.
İslam tarihinde mezhep
meselesinde
kırılma
nasıl
oldu?
Mezhep bakımından ilk kırılma
Sıffin Savaşı’ndan sonra Hakem
Olayı üzerine ortaya çıkar. Muaviye taraftarları mızraklarının
ucuna Kuran sayfalarını taktıkları
zaman Hz. Ali saflarından bir
güruh “Biz Kuran’a kılıç çekmeyiz”
der ve onu savaşı bırakmaya zorlarlar. Aynı insanlar, Hz. Ali’yi
hakem tayin ettiği için küfürle
itham ederek, onun saflarından
ayrılırlar ve Harura denilen yerde
toplanırlar. İşte İslam tarihindeki
mezheplerle ilgili ilk kırılma böyle
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“

Mezhep dinin
kendisi demek
değil. Hz. Muhammed zamanında ne
cemaat, ne tarikat ne de mezhepler vardı.
Bugün mezhep
çatışmaları var.
Çünkü Müslümanlar ortak
İslam paydasını
kaybetti

“

Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu yeniden şekillenirken dış politikanın parametreleri Şii- Sünni Blok gibi
mezhep perspektifinden analiz edilir oldu. Özellikle
Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Türkiye de bu durumdan nasibini aldı. İstanbul’a yapılacak olan üçüncü
köprüye Alevilerin Anadolu’da uğradığı katliamların
müsebbibi gördükleri Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan
Selim’in adının verileceğinin açıklanmasının ardından
pek çok kentte protesto eylemleri düzenleniyor. Böylesi hassas bir süreçte Türkiye ve Ortadoğu’da yaşanan gerilimleri ve mezhepçiliği Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hasan Onat’la konuştuk.

ve kültürünü büyük ölçüde kaybettik. Biz insanlarımızı köyden taşıdık ama o insanlar kentlerin
etrafında gettolaştılar. Ne çıktı ortaya? Bedevi Araplarda olduğu gibi
din algıları daha yüzeysel, Kuran’ı
okuyan ama çok da anlamaya çalışmayan, şekilci bir Müslümanlık
anlayışı kendiliğinden ortaya çıktı.
Ahlak temelli din anlayışını unutmaya başladık. Dinin bilgi boyutu
göz ardı edildi. Din alanında ortaya çıkan boşluğu tercüme kitaplar doldurmaya başladı ve bu tür
kitaplar, dinin siyasal ideolojiye indirgenmesini kolaylaştırdı. Burada
şunu belirteyim: Günümüz Müslümanları tarihin inşa edilmiş olduğunu
bilmedikleri
müddetçe
çatışmadan kurtulamazlar. Yani
keyfi inşa edilen tarih algıları insanları çatıştırır.
Hangisi keyfi inşa edilmiş?
Sünni tarih algısı da, Şii tarih

KARDEŞ KATİLİNİ
ASLA ONAYLAMAM

başlar. Bunlar, bedevi hayattan
yerleşik hayata geçen, İslam’ı
hazmetmede zorlanan, İslam’ı
şekle indirgeyen Müslümanlardır.
Bunlar sadece kendilerini Müslüman sayarlar. Tepkisellik ve yüzeysellik en belirleyici vasıflarıdır.
Bu durum biraz bizim gecekondu
Müslümanlığımızı çağrıştırıyor.
Gecekondu
Müslümanlığı
nedir?
Bilgi temelli olmayan, tepkisel
yönü ağır basan, şekle indirgenmiş İslam anlayışı… Cumhuriyet’in
elbette çok ciddi kazanımları var.
Ancak biz Osmanlı’da kısmen de
olsa yaratılmış olan kent hayatını

algısı da, Harici tarih algısı da keyfidir. Hepsi bu mezhepler teşekkül
ettikten sonra geriye dönük olarak, kendi görüşlerini temellendirmek için inşa edilmiştir. Bu
nedenle, Müslümanların tarih algısı bir bütün olarak sorunludur.
Eğer Müslümanlar birbirleriyle çatışmayacaklarsa bunun en kestirme yolu öncelikle tarih algısının
keyfi olduğunu görmek, geçmişle
tarih arasındaki farkı Müslümanlara fark ettirmektir.
Nereye götürür bu insanları? Mezhep kavramının önemini yitirmesine mi götürür?
Hayır, ama şunları anlamalarını
sağlar:
1- Hz. Muhammed’in sağlığında herhangi bir mezhep, tarikat, cemaat yoktu. Yani mezhepler din değildir; beşeri oluşumlardır. Sünnilik, Şiilik, Haricilik… Hiçbirinin İslam’la özleştirilemeyeceğini görme imkânı sağlayacak.
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2- Her mezhebin bugüne kadar
değişerek geldiğini gösterir.
3- Bölünme, parçalanmanın
aslında işin içerisinde çıkarlar, iktidar ve siyaset olduğu zaman kolaylaştığını gösterir. Mezheplerin
doğuşundaki en önemli sebeplerden birisi iktidar kavgasıdır. Bu nedenle, din ve siyaset iç içe girdiği
ya da siyaset kendi icraatını meşrulaştırmak için dini kullandığı
zaman toplumları çok kolaylıkla
parçalayabilir. Tüm bunların ışığında niye mezhep çatışması var?
Çünkü Müslümanlar İslam ortak
paydasını kaybettiler.
Ne kastediyorsunuz?
Kuran Rum Suresi’nin 32. ayetinde “Dinlerini parça parça yapan
topluluklar gibi olmayın” diye uyarıyor. Bugün her grup, her topluluk
sadece kendisinin Müslüman olduğunu, en iyi Müslüman olduğunu
düşünüyor ve diğerlerini ötekileştirebiliyor. İslam ortak paydasının
kaybolması bu demektir.
Türkiye’de “mezhep çatışması tetikleniyor” iddialarını
gerçekçi buluyor musunuz?
Mezhep kimlikle alakalı olduğu
için insanları çatıştırma noktasında
kullanılabilecek araçlardan bir tanesidir. 12 Eylül öncesinde AleviSünni çatışması denendi ama
toplum bu oyuna gelmedi. Bundan
sonra da denenecek. Ben bir mezhep çatışmasına ihtimal vermiyorum. Daha da ötesi İslam dünyasının içine sürükleneceği bir çatışmayı, sadece Türkiye’nin önleyebileceğini düşünüyorum. Ancak,
zaman geçirmeden din-laiklik, dindevlet ilişkisi gibi sorunların üstesinden
gelmemiz
lazım.
Türkiye’de, siyaset de, birtakım
güç odakları da bu tür sorunlardan
besleniyor ve kimse, hiçbir sorunu
kalıcı olarak çözmek istemiyor.
Çünkü sorunlar biterse var olmayacaklarını düşünüyorlar. AlevilikBektaşilik meselesinde aslında
onurla oynama söz konusudur ve
kökleri tarihtedir. Acılar daha sonraki nesillere anne sütüyle, büyütülerek aktarılır. Bu da seçilmiş
travmadır. Bu nedenle Alevilik meselesini çözmek için tarihe gidip,
kökleri oradan beslenen o olumsuz
damarları kurutup, oralardan te-

davi etmek gerekiyor. Yoksa sorun
çözülmez değil.
3. Köprüye Yavuz Sultan
Selim’in adının verilmesini
nasıl yorumluyorsunuz?
Siz ne yaparsanız yapın karşı
tarafın anladığı çok belirleyicidir.
Alevi kesimin Yavuz Sultan Selim
adının o köprüye verilmesinin kendiliğinden olmadığını, kasıt taşıdığını düşündüğünü zannediyorum.
Sorun buradan kaynaklanıyor.
Eğer siz Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini düşünüyorsanız,
oraya isim verirken toplumda
böyle bir hassasiyetin oluşabileceğini düşünebilmeliydiniz. Yani
oraya isminin verilmemesi Yavuz’un büyüklüğüne gölge düşürmez. İsim verenlerin Alevilerin
tepkisini hesap edememeleri bana
biraz tuhaf geldi...
Hükümet neden gerilimi tırmandıracak bir isim tercihi yapıyor öyleyse?
Salt kendi çekirdek tabanının
mutlu etme çabası diye düşünüyorum, o da hoşuma gitmiyor doğrusunu isterseniz. Keşke iyi düşünülseydi… ABD’nin Irak’ta yaptığı
gibi bizim iktidar da bir sürü şeyi
sahada öğrenmeye çalışıyor. Zannediyorum çok fazla Amerikan stili
yürüdüğü, hep istatistikler ön
plana alındığı için zaman zaman
tarihi unutuyorlar. Bu iktidarın
bana göre iki zayıf tarafı var: Birisi
tarih, birisi din tarafı. Salt duygularla inşa edilmeye çalışılan bir
tarih, bilinç kazandırmaz.

yan insanlar sayesinde çocuklarımızın Kuran’dan uzaklaşmaları…
Keşke önce bu derslerle ilgili alt
yapı hazır edilseydi… Sizin onları
okutacak elemanınız yoksa ne getirecek size? Bu noktada sıkıntılar
çok ama fazla laf etmek istemiyorum.
Türkiye’de İslam’ın ortak
paydasının kaybolmasına ne
yol açtı peki?
Öncelikle din alanında ortaya
çıkan bilgi boşluğu… Cumhuriyet’i
kuran irade bunu gördü. Kur’an’ın
tercüme ve tefsiri, hadislerin tercümesi bunun kanıtıdır. Ne var ki,
arkası gelmedi… İkincisi tarih bilgi
ve bilincinde ciddi eksiklik. Bizim
tarihe bakışımız hep duygular üzerinden. Cumhuriyet kendini öne çıkarmak için büyük ölçüde geçmişle ilgili bir zihinsel parçalanma yarattı ve ortaya iki tip insan çıktı.
Birincisi, geçmişi kutsallaştıran;
ikincisi, görmezlikten gelen. Her
iki halde de geçmişi anlayamazsınız. Türkiye bugün çok kolaylıkla
laik-dindar türü kamplaşmalara
kayıyorsa bunun ana sebepleri
tarih algısındaki çarpıklıktır. Osmanlı 600 sene bir devlet olarak
var ama ben bir ilahiyatçı olarak
kardeş katlini asla onaylayamam,
buna verilen fetvanın dinle alakasını söyleyemem. Tarihi Cumhuriyet’le birlikte inşa etmek ne kadar
hakikate aykırıysa Osmanlı’yı kutsallaştırmak da bir o kadar yanlıştır. Kurucu ilkeler Kuran’dan
alınmadan, sağlıklı tarih bilinci olmadan İslam ortak paydası ile ilgili
farkındalık geliştirilemez.

İktidarın din tarafı mı zayıf?

İlk bakışta bir çelişki gibi görünebilir. Ama bilgi boyutu esas alınarak düşünülürse bu iktidarın din
tarafı gerçekten çok zayıf. Biz dindarlıkla din alanında bilgi sahibi olmayı hep birbirine karıştırıyoruz.
İnsanların dindar olmaları İslam’ı
çok iyi bildikleri anlamına gelmez.
Şu anda Türkiye’de bilgiden soyutlanmış, duyguya hapsedilmiş bir
İslam ön plana çıktı ve bilgi itibarsızlaştırılıyor. Devlet eliyle akıl
düşmanlığı yapılıyor… Bu durum,
bir ilahiyatçı olarak benim içimi
acıtıyor. Okullara Kuran derslerinin, Siyer derslerinin konulması
önemli. Benim korkum, ehil olma-

Şenay YILDIZ
senay.yildiz@aksam.com.tr

MOCCA TEMMUZ 2013 25

MOCCA 17 2013_Layout 1 30.07.2013 14:09 Seite 26

Politik

MOCCA TEMMUZ 2013 26

“

Oder gelten demokratische
Prinzipien nur
dann, wenn sie
den politischen
und wirtschaftlichen Interessen
der westlichen
Staaten entsprechen?

“

B

ilder von Straßenschlachten
und Demonstrationen aus
der Türkei sind seit mehreren Tagen in deutschen Medien präsent. Die gesamte
Medienlandschaft scheint sich einig;
In der Türkei demonstriert ein Großer Teil des Volkes gegen eine vermeintlich zunehmend autoritäre,
islamisch konservative Regierung.
Schnell ruft diese Zusammensetzung die Proteste in den Ländern
des arabischen Frühlings ins Gedächtnis.
Aber Halt! Irgendetwas stimmt
nicht. Hier geht es um die Türkei,
ein Land, das mit den Reformen des
letzten Jahrzehnts demokratische
Standards etabliert hat, die in der
Türkei jahrzehntelang für unmöglich
galten. Ein Land, das trotz der Fortschritte in sozialer, wirtschaftlicher
und politischer Hinsicht keinesfalls
die gebührende Beachtung fand und
weiterhin unterschätzt wird. Ein
Land dessen Beitrittsperspektive zur
EU die gesamte europäische Gesellschaft teilt.
Die bloße Gegnerschaft des TürkeiBeitritts reicht gar für viele Politiker
und Parteien aus, ihr politisches
Überleben zu sichern.
Vergessen ist der Erfolg der türkischen Regierung, die weit reichende Reformen im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und
anderen gesellschaftlichen Bereichen durchgesetzt hat. Vergessen
die Tatsache, dass die antidemokratischen Machtstrukturen und die
Vetternwirtschaft elitärer Gruppen
unterbunden wurde. Vergessen,
dass die Routine der Putschisten
durchbrochen und das Militär aus
der Politik verbannt wurde. Vergessen, dass das Bildungssystem nun
nicht mehr von einem Personenkult
geprägt ist. Vergessen, dass die
Rechtsstrukturen
transparenter
wurden. Vergessen, dass die Türkei
vom finanziellen Abgrund zu einer
Wirtschaftsmacht geworden ist. Vergessen, dass sich die Türkei als eine
Regionalmacht etabliert hat. Und
vor allem scheint vergessen zu sein,
dass die Regierung der Türkei zum
dritten Mal gestärkt aus freien demokratischen und rechtsstaatlichen
Wahlen hervorgegangen ist. Oder
gelten demokratische Prinzipien nur
dann, wenn sie den politischen und
wirtschaftlichen Interessen der
westlichen Staaten entsprechen?
Warum diese Ablehnung? Warum
diese einseitige Berichterstattung?
Warum werden die Kundgebungen
und Versammlungen zur Unterstützung der Regierung nicht gezeigt,
zumal diese hunderte Taksim Plätze
füllen würden? Warum werden nur
oppositionelle zu Wort gebeten? Und

spektive betrachtet werden. Es
bleibt jedoch festzuhalten, dass es
sich bei den Protestlern um eine
Gruppe handelt, die als Speerspitze
einer marginalen Gruppe der türkischen Bevölkerung betrachtet werden kann. Aber auch wenn diese
Demonstranten nur einen Bruchteil
der Hunderttausende ausmachen,
die sich auf den „Respekt für den
Volkswillen“ Kundgebungen der Regierungspartei versammelten, sollten sie gehört werden, solange sie
im demokratisch, rechtsstaatlichen
Rahmen ihre Anliegen kundtun.
Allerdings werfen die Entwicklungen der Demonstrationen und Proteste zahlreiche Fragen auf, die
näher erörtert werden müssen.
Begonnen mit dem Protest
gegen eine Baumaßnahme in einem
Istanbuler Park, die bereits 2011
angekündigt und mit Zustimmung
der Oppositionsparteien angenommen wurde, haben sich die Demonstrationen in kurzer Zeit zu einer
Vielzahl lokaler Aufruhr- und Straßenschlachten in diversen Städten
ausgeweitet. So hat sich die Protest-

Die „Gezi Park Proteste” in der Türkei

Önder COŞTAN
wer sind diese Menschen, die sich
als Vertreter der türkischstämmigen
Zuwanderer in Deutschland präsentieren, während sie sich ihrer Herkunft entfremdet haben und nicht
mal einen Bruchteil dieser Bürger
darstellen.
Schauen wir uns die Situation
mal etwas genauer an:
Es sollte unmissverständlich
festgehalten werden, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit
ein fundamentales und universelles
Grundrecht darstellt, dass auch in
der Türkei verteidigt und gewahrt
werden muss. Es kann zu den Rechten und Freiheiten gezählt werden,
die erst in den letzten Legislaturperioden verfestigt wurden. Deshalb
sollten die begonnenen Proteste im
Gezi Park primär als Ausdruck der
demokratischen Partizipation und
Meinungsäußerung aus dieser Per-

bewegung von einer friedlichen Demonstration zu einer gewaltsamen
Auseinandersetzung mit der Polizei
gewandelt. Das teilweise harte Eingreifen der Polizeikräfte zu Beginn
der Demonstrationen hat dazu geführt, dass sich zunehmend radikal
oppositionelle Gruppierungen und
verbotene Organisationen den Protestlern beigesellten und die Situation durch gezielte Provokationen
weiter eskaliert ist.
Zahlreiche Verhandlungsversuche von Sprechern der Demonstranten mit Regierungsvertretern und
die Ankündigung, die Bürger Istanbuls in einer Abstimmung über das
Projekt abstimmen zu lassen, haben
diese radikalen Gruppen nicht davon
abgehalten ihre „Kämpfe“ gegen die
Polizei weiterzuführen. Schließlich
hat sich die Protestbewegung zu
einer landesweiten ideologischen
Bewegung von bestimmten Gegnern
der Regierung und des Premierministers Recep Tayyip Erdogan entwickelt.
Weitab friedlicher Demonstrationen kamen in diversen Städten
Gruppen von gewaltbereiten Randalierern zusammen, die sich aus unterschiedlichen
regierungsfeindlichen Lagern zusammensetzten. Sie
wollten neben einem Regierungssturz die gewaltsame Einstellung
zahlreicher staatlicher Projekte erreichen.
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Entsprechend soll auf die Differenzierung zwischen friedlichen Demonstranten
und
radikalen,
gewaltbereiten Vertretern von opposi- tionellen und terroristischen
Gruppen
hingewiesen
werden,
gegen die Polizeikräfte verständlicherweise vorgehen mussten.
Bürgerinnen und Bürger, ob zivil
oder Beamte, wurden verletzt. Vermeintliche Umweltschützer rissen
Bäume aus, um diese als Waffen zu
benutzen. Busse, Häuser, Autos und
Barrikaden brannten und Kinder
kamen zu Schaden.
Eine kleine Minderheit gewaltbereiter Protestler hatte es geschafft,
die Demonstrationen zu instrumentalisieren und die Türkei zumindest
in der Außendarstellung in Aufruhr
zu versetzen. Nur allzu gern wurden
diese Bilder dann aufgegriffen, um
die vermeintliche Härte der türkischen Polizei und Regierung zu zeigen.
Besonders in Deutschland zeigte
sich eine offensichtliche, einseitige
und voreingenommene Berichterstattung, begleitet von einer Welle
aufquellender Ressentiments bis zur
Ablehnung des Türkeibeitritts zur
EU. Es zeigte sich, dass Jegliche Protestberichte ohne das Bedürfnis auf
Wahrheitsgehalt sofort als Kritik an
der Türkei und der Regierung verwertet wurden. Auch wurden die Polizeieinsätze, die in dieser Art in
jeder europäischen Großstadt zum
Tagesgeschäft gehören, zum Anlass
genommen die Regierung zu kritisieren.
Die Proteste wurden auf skurrile
und absurde Weise mit den Volksbewegungen der Nordafrikanischen
Länder verglichen.
Die Türkei ist jedoch ein demokratisches Land, das sich als ein Modell für diese Länder etabliert hat.
Die Umwälzungen in den arabischen
Ländern hatten das Ziel, eine Demokratie wie in der Türkei zu etablieren. Sie wurden von militärischen
Diktaturen oder Monarchien regiert,
während die Türkei über eine demokratisch legitimierte Regierung verfügt die aus freiem Volkswillen
hervorgegangen ist. Sie verfügt
über Oppositionsparteien, NGOs,
Vereine, Verbände, Gewerkschaften
usw.
Die Reformen des letzten Jahrzehnts haben dies bezüglich einen
erheblichen Demokratiestandart bewirkt. Umso unverständlicher ist es,
dass eine populistische und ideologische Haltung der Türkei gegenüber einer differenzierten und
sachlichen Betrachtung überwiegt.
Sind es doch in den gewaltsamen
Protesten nunmehr dieselben Akteure, die jahrzehntelang in der Tür-

kei antidemokratische Eingriffe in
die Politik und Parteiverbote entgegen des Volkswillens unterstützt
haben.
Schaut man auf die Zusammensetzung der Initiatoren, wird ersichtlich, dass es eben diese
Organisationen sind, die keinerlei
Hoffnung aufbringen können, auf
demokratische und rechtsstaatliche
Art ihre Forderungen mit einem legalen Regierungswechsel umzusetzen. Auch langfristig scheint Ihnen
keine Alternative geboten, zumal es
an einer konstruktiven Oppositionsbewegung der türkischen Politik
fehlt. Aus diesem Grund wäre die
aktuelle Regierung gut beraten,
auch diesen Gruppen Gehör zu
schenken und ihre Anliegen in ihrer
politischen Administration stärker zu
berücksichtigen, solange es sich um
legitime Forderungen handelt.
Die Türkei und das türkische
Volk verfügen über eine gewachsene
politische Kultur, damit die Konflikte
auf friedliche und demokratische
Weise beigelegt werden können.
Entsprechende Signale sind mittlerweile von allen vernünftigen Beteiligten zu entnehmen.
Eine große Beachtung sollte auch
dem Zeitpunkt der organisierten
Proteste gewidmet werden. Die Türkei hat sich von den wirtschaftlichen
und finanziellen Zwängen des IMF
losgelöst und vergibt diesem nun
seinerseits Finanzmittel. Der seit
vierzig Jahren wütende Terrorismus
der PKK ist in unvergleichlicher
Weise mit Verhandlungen beigelegt
und die Türkei steht in seiner wirtschaftlichen Entwicklung im Gegensatz zu den EU Ländern hervorragend dar. Es wurde eine gesamtgesellschaftliche
Versöhnungswelle
zwischen der kurdischen und türkischen Bevölkerung eingeleitet, die
zunehmend Früchte trägt. Ähnliche
Initiativen sind im Umgang mit der
alevitischen Bevölkerung im Gange.
Zahlreichen dunklen Machtzentren
sind die Geldhähne zugedreht worden. Im Gegensatz zu den früheren
Jahrzehnten profitiert zunehmend
die Bevölkerung von dem Aufschwung. Entsprechend sind auch
die Hypothesen ernst zu nehmen,
die auf bestimmte Akteure des internationalen Finanzwesens im Hintergrund aufmerksam machen. Es
ist bemerkenswert, dass es bisher in
der Türkei in Folge von positiven
ökonomischen Entwicklungen stets
zu politischen Krisen und Umwälzungen gekommen ist. Es wurde
immer wieder vergeblich versucht,
die Bevölkerung in verfeindete Lager
zu spalten. In Rechte und Linke,
Sunniten und Aleviten, Kemalisten
und Religiöse oder in Kurden und

Türken. Die türkische Bevölkerung
hat jedoch seit einem Jahrtausend
bewiesen, dass es diese Spaltungen
nicht duldet. Trotz sämtlicher Provokationen hat es in Krisenzeiten stets
zusammengehalten. Und auch jetzt
werden alle Versuche scheitern, das
türkische Volk zu spalten.
Es sollte zudem auf die wirtschaftlichen Folgen der Protestbewegungen aufmerksam gemacht
werden. Neben gravierenden Einbußen der Istanbuler Wirtschaft,
haben sich insbesondere die Auswirkungen auf den Tourismussektor
und die geplanten Investitionen als
eine erhebliche und teilweise existenzielle Belastung für die türkische
Gesellschaft erwiesen. Die finanziellen Folgen haben einen beachtlichen
Gesamtschaden verursacht, der
wiederum vom Volk beglichen werden muss. Letztlich haben die Demonstranten der Bevölkerung einen
Bärendienst erwiesen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mittlerweile
eine Deeskalation stattgefunden
hat, auch wenn es einigen Kreisen
nicht gefällt. Der Alltag in der Türkei
geht seinen friedlichen Gang weiter.
Die türkische Regierung wäre
aber gut beraten, die Hintergründe
der Protestbewegungen genauestens zu analysieren und demokratische Forderungen ernst zu nehmen.
internationale Presse sollte keine
verzerrte und einseitige Darstellung
betreiben. Die verbliebenen Spannungen können sicherlich in Frieden
und auf demokratischen Grundlagen
gelöst werden und die Türkei wird
wohl gestärkt aus diesem Konflikt
heraustreten.
Die Protestler sollten sich legal,
politisch organisieren und auf
rechtsstaatlichen Prinzipien beruhend ihren Forderungen Gehör verschaffen.
Die
Oppositionellen Parteien
sollten aufgerufen werden, politische und rechtsstaatliche Alternativen zur aktuellen Regierung zu
entwickeln, damit jede Gruppe der
Bevölkerung bei der Willensbildung
repräsentiert wird.
Der Zusammenhalt der türkischen Bevölkerung wird zweifellos
zu einer friedlichen Lösung führen.
Das hat das türkische Volk in den
letzten Jahrhunderten immer wieder
unter Beweis gestellt. Unter Beweis
gestellt hat die Türkei zudem, dass
Demokratie und Islam problemlos
vereinbar sind.
An alle, die sich falsche Hoffnungen gemacht haben:
TAKSIM IST NICHT TAHRIR!
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Ahmet Başar ŞEN
Berlin Başkonsolosu

NSU Terör Örgütü’nün
araştırıldığını sanıyorum

“

Kendisini Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) şeklinde isimlendiren ırkçı ve Yabancı düşmanı
terör örgütünün yıllar süren cinayetlerinde yakınlarını kaybeden mağdur ailelerinin acıları tarifsizdir.
Yeni acıların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu sistematik terör faaliyetlerinin Döner cinayetleri olarak adlandırılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. 6 Mayıs 2013 tarihinde Münih’te
başlayan mahkeme sürecini ülke olarak çok önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Bu sürecin
sonunda adaletin yerini bulmasını ümit ediyoruz.
Almanya, Federal Parlamento’da NSU Terör Örgütü’nün faaliyetlerini ve Alman devlet organlarıyla
ilişkilerini mercek altına alan bir Araştırma Komisyonu kurmuştur. Bu komisyonun NSU ile ilgili
her türlü iddiayı araştırdığını sanıyorum. Kurumsal ya da yapısal ırkçılık gibi suçlamalar da bu
komisyonun gündemindedir. Bu komisyonun çalışmalarını Berlin Büyükelçiliğimiz yakından takip
etmektedir.

“
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Ne Yapmalı
occa: Sayın Başkonsolos, öncelikle Berlin’e
hoş geldiniz. Kısaca
kendinizi tanıtır mısınız?
Şen: Hoş bulduk.
1967 Ezine doğumluyum. Evliyim,
iki kızım var. Ankara Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi
ve Stuttgart Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmalar yaptım. Öğrenci olarak geldiğimde Almanya’
da yedi sene kaldım. Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladıktan
sonra atandığım Berlin Büyükelçiliğimizde ise üç sene görev yaptım. Berlin’in yanı sıra New York’ta
ve Minsk’te uzun süreli görevlerde
bulundum. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce, orta seviyede
Rusça ve Fransızca biliyorum.

M

Mocca: Sayın Şen, Berlin’i önceden tanıyan ve bilen bir Başkonsolos olarak sizi daha önceki
mevkidaşlarınızdan temelde ayıran şeyler nelerdir, Berlin’i tanımanın çalışmalarınızda ne gibi avantajları veya dezavantajları olacak?
Şen: Berlin Başkonsolosluğu
görevini daha önce yapan büyüklerimizi fedakar ve başarılı çalışmalarıyla tanıyoruz. Her biri hem
deneyimli hem de başarılı diplomatlar. Hepimiz mensubu
olmaktan gurur duyduğumuz Dışişleri Bakanlığımızın
talimatlarıyla Berlin Büyükelçiliğimizin yönlendirmeleri
ve eşgüdümüyle görevimizi
ifa ediyoruz. Berlin’i tanımam şehre ve buradaki insanlarımıza belki onlara
göre biraz daha hızlı adapte
olmamı sağlamış olabilir.
Bunun dışında önemli bir
farklılık olduğunu zannetmiyorum.
Mocca: Malumunuz Berlin Almanya’nın nüfus olarak en çok ve
yoğun Türk yaşayan şehri. Bu yüzden sorunları da çok. Çözülmeyi
bekleyen başta eğitim olmak
üzere birçok konu var masanızın
üzerinde. Öncelikli mesainiz ne
oldu/olacak efendim?
Şen: Hatırlarsınız, Berlin eski
Doğu Almanya’nın tam ortasında
kendine has koşulları ve hatta kanunları olan bir Batı Alman şeh-

riydi. Bu şehrin nüfusu ve arazisi
iki Almanya’nın birleşmesiyle birdenbire iki katına çıktı. Orta Avrupa’nın ve Doğu Almanya’nın her
tarafı açık bir metropolü haline gelince şehirde doğal olarak her şey
değişti. İşte bu birleşme ve dönüşüm Berlin’deki en kırılgan toplumsal unsur olan vatandaşlarımızı
doğrudan ve temelden etkiledi.
Özellikle başta vatandaşlarımızın
iş piyasasında ayrımcılığa maruz
bırakılmaları nedeniyle kuvvetli ve
kalıcı hale gelen işsizlik olmak
üzere ekonomik sorunlar artınca,
sosyal sorunlarla mücadelede de
istenilen ölçüde başarı sağlanamadı. Ayrımcılıktan söz ederken
sadece işveren tarafından yapılan
ve son zamanlarda üzerinde çok
durulan ayrımcılığı değil aynı zamanda yasal iş mevzuatının da
Alman vatandaşlarını ilk, AB vatandaşlarını ikinci, bizimkileri ise
daha sonraki sıralarda gören mev-

zuatından bahsediyorum.
Berlin’de
vatandaşlarımızın
özellikle eğitim ve işsizlik konularında sıkıntıları olduğunu gözlemliyorum. Eğitime verdiğim önemi
vurgulamak
üzere
görevimin
henüz ilk günlerinde ilk ziyaretlerimi Türkçe-Almanca iki dilli okullara ve Türkiye’den gelen Türkçe
ve Türk Kültürü Öğretmenlerimizin ders verdiği okullara yaptım.
Bilahare, bu öğretmenlerimizin
görev yaptığı okulların müdürle-

riyle tanışmak amacıyla bir davet
düzenledim. Keza, yüksek öğrenim gören gençlerimizle tanışmak
için Ocak ayında Türkevi’nde bir
buluşma organize ettik. Çift dilli
anaokullu ve ilkokulların sayısının
arttırılması ve çocuklarımızın bu
okullara teşviki konusunda Alman
eyalet makamlarıyla da işbirliği
halinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.
Bunların dışında, işsizlik sorununu aşabilmek için gençlerimizi
mesleki eğitime teşvik ediyoruz.
10 Nisan’da Alman dostlarımızın
da katılımıyla düzenlediğimiz mesleki tanıtım ağırlıklı Polis Günü
bunun güzel bir örneği oldu. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımız Alman dostlarımızla işbirliği
halinde arttıracağız.
Öte yandan, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık saikli saldırı veya tacize maruz kalan bütün vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz.
Alman kurum ve kuruluşlarıyla
birlikte ırkçılık, yabancı düşmanlığı
ve Türk düşmanlığıyla ortak mücadele yolları da arıyoruz.
Benzer şekilde, koruma altına
alınan çocuklarımıza ilişkin olarak
aileler, avukatlar ve Gençlik Daireleri ile görüşmeler gerçekleştirerek çocuğun esenliği için en iyi
olanın yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizce çocukların kültürel niteliklerinin ve kültür çevreleriyle
sıcak bağlarının korunması
en az karnının tok sırtının
pek olması kadar önemlidir.
Bunu Alman dostlarımıza
hatırlatıyoruz. Olumlu ve
güzel sonuçlara ortaklaşa
varabileceğimizi düşünüyorum.
Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve bunların ailelerinin
sorunları da önemli ve üzerinde
durulması gereken konular arasında yer tutmaya devam ediyor.
Mocca: Almanya’da üç milyona yakın insanımız yaşıyor, bu
insanlarımızın kurdukları sivil toplum örgütleri var. Sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle koordineli
olarak çalıştıkları söylenemez.
STK’ların birlikte çalışmalarına yönelik neler yapılabilir, bu konuda
sonuç alıcı adımlar neler olabilir?
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Ne Yapmalı
Şen: Demokrasilerde bir toplumsal grup ne kadar örgütlüyse
yönetime katılımı da o kadar kuvvetli ve etkili olabiliyor. Örgütlenen
grupların siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki pastalardan daha
büyük dilimleri alabildiklerine hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle
ben görev bölgemdeki Türk toplumunun hem kendi içinde hem de
Alman kökenliler başta olmak
üzere tüm diğer topluluklarla birlikte örgütlenmesini destekliyorum. Bunu da her vesileyle dile
getiriyorum. Öğrencilik dönemimde de şahsen Stuttgart’taki
Türk üniversite öğrencilerini bir
araya getiren çalışmalarda bulunmuştum.
Berlin’deki görevime başladıktan kısa bir süre sonra, 14 Aralık
2012’de bölgemizde faaliyet gösteren derneklerin temsilcileriyle
bir tanışma toplantısı yaptım.
Bunun akabinde çok sayıda münferit dernek ziyaretinde bulundum.
Derneklerimizi hiçbir fark gözetmeden ziyaret etmeye de devam
edeceğim. Bu toplantılarda da dile
getirdiğim gibi, çok sayıda derneğimiz var ancak maalesef aralarında yeterince ortak hareket
etme motivasyon ve alışkanlığı
yok. Dernek sayısının çokluğu
esasen eğer yeterince çatı örgüt
kurulabilir, eşgüdüm ve ortak sorunlara karşı ortak tutumlar benimsenebilirse
önemli
bir
dezavantaj oluşturmayabilir. Ama
bunun
becerilememesi
durumunda sadece kısık, cılız seslerle
sonuç alınması mümkün olamıyor.
Örneğin en azından ırkçılık ve Türk
düşmanlığıyla yasal zeminlerde
mücadele, çifte vatandaşlık ve
seçme-seçilme hakkı gibi konularda derneklerimizin bir araya gelerek ortak bir güç oluşturması
gerektiğine inanıyorum. Türk milleti ve Türkiye’nin birçok milli meselesi de var. Bulunulan ülkede
çok daha küçük ve hatta marjinal
gruplar kamuoyu oluşturabilirken
en büyük grubu oluşturan Türklerin sesinin cılız çıkması ve duyulmaması bizleri üzüyor. Bunun için
Başkonsolosluk olarak elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz.
Sonuç almak için vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın Almanya’daki siyasetle daha çok
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ülkemizde “Uzaktan Eğitim” başlığı altında bazı projeler gerçekleştiriliyor. Bu projeler hayata geçirildiğinde önemli bir takviye unsuru
olacaktır.

Gürsel Güneş hemşehrisini buldu ve çok
mutlu oldu. Bu fotograf Gürsel Güneş’in
bu dünyaya ait son fotoğrafıdır. Allah rahmet eylesin.
ilgilenmeleri lazımdır. Sayın Büyükelçimiz Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun da bir çok defa vurguladığı
gibi, gençlerimizin buradaki siyasi
partilere üye olmaları ve partilerin
içinde siyasete katılmaları yararlı
olacaktır.
Mocca: Konsolosluk öğretmenlerinin yaptıkları çalışmalar,
Türkçe’nin öğrenilmesi için yeterli
midir? Bu öğretmenlerden sivil
toplum örgütlerinin istifade edebilmesi için çalışmalar yapılamaz mı?
Şen: 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle Türkiye’den
gelen 55 öğretmenimiz 135
okulda yaklaşık 4 bin öğrencimize
ders vermekte idi. Halihazırda
başvurusunu iletmiş olup öğretmen bekleyen okullar da var
ancak öğretmenlerimiz mevcut
okul sayısına ancak yetişebiliyor.
Sivil toplum örgütlerinin talebini
karşılamayı da çok istiyoruz ve geçici de olsa fırsat olduğunda görevlendirme yapıyoruz. Ancak Milli
Eğitim Bakanlığımızca Almanya’da
görevlendirilen öğretmenlerimizin
görev alanları bellidir. Bu bağlamda okullardaki çocuklarımızın
öncelik arzettiği malumlarıdır.
Yurtdışındaki
çocuklarımızın
Türkçe eğitimine takviye amacıyla

Mocca: NSU, “Dönerci cinayeti” olarak adlandırılan aşırı sağcı
cinayetlerin ardından patlak veren, ancak daha sonra giderek büyüyen Alman devletindeki aşırı
sağcı yapılanmanın üstüne yeterince gidilmediği görülüyor. Bu konuda hâlâ tatmin edici bir açıklamanın yapılmamış olması Türk
toplumunu üzmekte. Siz, muhataplarınızla biraraya geldiğinizde
aşırı sağcı yapılanma konusunda
tatmin edici bir cevap alabiliyor
musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şen: Kendisini Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) şeklinde isimlendiren ırkçı ve Türk düşmanı
terör örgütünün yıllar süren cinayetlerinde yakınlarını kaybeden
mağdur ailelerinin acıları tarifsizdir. Yeni acıların yaşanmaması en
büyük temennimizdir. Bu sistematik terör faaliyetlerinin Döner cinayetleri olarak adlandırılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. 6
Mayıs 2013 tarihinde Münih’te
başlayan mahkeme sürecini ülke
olarak çok önemsiyor ve yakından
takip ediyoruz. Bu sürecin sonunda adaletin yerini bulmasını
ümit ediyoruz.
Almanya, Federal Parlamento’da NSU Terör Örgütü’nün faaliyetlerini ve Alman devlet organlarıyla ilişkilerini mercek altına
alan bir Araştırma Komisyonu kurmuştur. Bu komisyonun NSU ile ilgili her türlü iddiayı araştırdığını
sanıyorum. Kurumsal ya da yapı-
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Ne Yapmalı
sal ırkçılık gibi suçlamalar da bu
komisyonun gündemindedir. Bu
komisyonun çalışmalarını Berlin
Büyükelçiliğimiz yakından takip
etmektedir.
Mocca: Berlin’de yaşayan Türk
toplumunun eğitim seviyesini
daha yukarıya çıkarmak için yapılması gerekenler sizce nelerdir?
Şen: Toplam okul başarısının
yükseltilmesi için anadil Türkçe’nin
öğrenilmesine daha fazla özen ve
önem atfedilmesi şarttır. Bilimsel
araştırmalar anadilin yabancı dili
öğrenimine olumlu etkisini açıklıkla ortaya koyuyor ve bunun layıkıyla uygulanması Almanya’da
daha iyi Türkçe ve Almanca bilen
daha başarılı çocuklar anlamına
geliyor. Çocuklarımızın okul yaşına
geldiklerinde her iki dilde de aynı
yaştaki Alman çocuklarıyla eşit seviyede dilbilgisine ulaşmış olma-

ları, okulla ilk tanıştıklarında lisan
sorunu yaşamalarını önleyecek,
onlara başarı duygusu aşılayarak
okulu sevdirecektir. İlkokuldayken
Türkçe yazabilme ve okuyabilmeyi
öğrenmeleri onlara Türkiye ve
Türk kültürüyle ömür boyu yazılı
medya, internet v.b. aracılığıyla
ilişkilerini sürdürme ve geliştirme
yeteneği kazandıracaktır. Böylece
ileride Türkiye’de üniversite öğrenimi dahi yapabilirler.
Ayrıca, genç dimağların gelişiminde anne-babalara büyük görevler düşmektedir. Sadece iyi
okul bulmak, çocukları iyi öğretmenlere teslim etmek yeterli değildir. Bilimsel araştırmalar velileri
tarafından daha yakından takip
edilen, eğitim süreçleri aile ve okul
arasındaki diyalogla ilerleyen çocukların okul başarısının daha
yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla velilerimizin Alman okul
idareleriyle ilişkiler bakımından

daha aktif olmaları, okullara daha
sık gitmeleri büyük önem taşıyor.
Almanca dilbilgisi konusunda
sorun yaşıyorlarsa arkadaşlarını
dostlarını yanlarında tercüman götürsünler. Ama mutlaka yılda birkaç kez çocuklarının okuluna
gitmeleri büyük önem taşıyor.
Bunun dışında, mesleki eğitimin imajının düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Almanya’da dual
sistem denen hem teori hem de
pratiğin, yani akademi ve atölyenin birlikte yürüdüğü dünyaca
ünlü ve örnek bir mesleki eğitim
sistemi var. Meslek eğitimine yönelmenin akademik alanda başarısızlığın, yani üniversiteye gidememenin sonucu olarak değil bizzat bir tercih olarak yapılmasını,
teknik ve zanaat alanlarında da
başarılı insanlarımızın olmasını arzuluyorum. Çünkü Almanya’da bu
tür meslekleri öğrenenlerin iyi kazanç sahibi ve istihdam bakımından çok daha az sorun görülen,
işsizlikten etkilenmeyen kitle olduğu açıkça görülüyor.
Başkonsolosluk olarak biz de
hem Eğitim Bakanlığı hem de
diğer eğitim kurum kuruluşlarıyla
yakın bir işbirliğine yönelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde
daha iyi sonuçlara ulaşacağımızı
umuyorum.
Mocca: Geldiğiniz günden beri
sizin halkın içinde olduğunuzu görüyoruz. Dert dinliyorsunuz mutlaka,
vatandaşlarımızın sizden
genel olarak istekleri ne yönde?
Şen: Az önce de bahsettiğim
gibi eğitim, işsizlik, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılık,
Gençlik Daireleri’yle yaşanan sorunlar, opsiyon modeli gibi konular
vatandaşlarımız tarafından yapılan
başvuruların ana eksenini oluşturuyor. Bu yıl yapılan şikayetler
arasında konsolosluk işlemlerinden alınan harç miktarlarının yüksek oluşu da önemli bir yer
tutmaktaydı ki bunu da ilgili makamlarımıza gerektiği şekilde aktardık. Cezaevlerine düşen vatandaşlarımızla da, suç mağduru insanlarımızla da yakından ilgilenmeye çalışıyoruz.
Bütün bu sorunlu alanlarda vatandaşlarımızla hiçbir ayrım gözetmeden birebir ilgilenmeye ve

sorunlarını aşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi hiçbir şekilde ayrı tutmuyoruz. Biz
Başkonsolosluk olarak tüm vatandaş ve soydaşlarımıza eşit mesafedeyiz ve bu mesafe gerçekten
çok yakın. Bundan böyle de, herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün
vatandaş ve soydaşlarımızın kederlerine de sevinçlerine de ortak
olmak istiyoruz. Onların da Başkonsolosluklarına bu şekilde sevgiyle, saygıyla, sıcaklıkla yaklaştıklarını gördükçe bundan büyük
mutluluk duyuyoruz.
Mocca: Son olarak MOCCA
aracılığıyla bir mesajınız olacak
mı?
Şen: Görev sürem boyunca
halkımız için ve halkımızla birlikte
güzel işler yapmak üzere buradayım. Başkonsolosluğumuzun kapıları tüm vatandaşlarımız için
sonuna kadar açıktır. Lütfen bizimle temas etmekten çekinmesinler. Çünkü biz onlara hizmet
vermekten, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bütün vatandaşlarımıza ve
soydaşlarımıza buradan saygı ve
selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca,
yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayının barış, kardeşlik ve
dostluğumuzu pekiştirmesini, tüm
Müslümanlar için hayırlara vesile
olmasını diliyorum.

Ünal OĞUZ
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“

Birinci Dünya Savaşında, Almanların İngiliz,
Fransız ve Ruslardan aldıkları esirler arasında çok sayıda Müslüman esir
bulunmaktaydı. Bu Müslüman esirlere iyi muamele
yapıldığını görmenin Osmanlı Devleti’ni ve İslâm
dünyasını memnun edeceğini düşünen Almanlar, esirlerin durumunu yakından
görüp tüm dünyaya anlatacak bir heyetin Berlin’e gelmesini istediler.
İslâm dünyasında etkili
olan, o günlerin kamuoyunda sevilen şahsiyetlerin
tespit edilmesi işinde İstanbul’daki Alman Konsolosunun katkısı istenir.
Konsolos, içinde Mehmet
Akif’in de bulunduğu isimleri
belirler ve bu isimler Alman
imparatoru tarafından esir
kampının durumunu incelemek üzere Almanya’ya
davet edilir.

Doç.Dr.Nazım ELMAS

Berlin’de Bir Millî Şair
Mehmet Akif Ersoy

“

Berlin’e 45 km mesafedeki Wünsdorf’ta Hilal adlı esir kampında
Müslüman esirler için 1915 yılında yaptırılan ve 1926 yılında yıktırılan Cami ve Müslüman esirler
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ehmet Akif Osmanlı
Devleti’nin en zor
dönemlerinde bir
sanatçı olarak üzerine düşen görevi
yerine getirmiştir.
Yurt içinde ve yurt
dışında ona ihtiyaç duyulan her
yerde Mehmet Akif’i görmek
mümkündür. Yaşadığı dönemde
yaptığı işler bakımından milletin
değerleriyle tam bir uyum içinde
olan Akif bu özelliğini savaş yıllarında bazı hizmetlerin ifası için
kullanmıştır. Akif’in bu hizmetleri
onun güvenilen bir yazar olarak
İslâm coğrafyasında tanınmasıyla
alakalıdır. İkinci Meşrutiyet’ten
hemen sonra, adı önce Sırat-ı
Müstakim1 daha sonra Sebil’ürReşat olan
önemli gazetesi,
İslâm coğrafyasında ilgiyle ve güvenle okunan bir gazetedir..
Milli Mücadele yıllarında Kastamonu’da yayınlanmaya başlayan,
geniş bir coğrafyada okuyucu kitlesine sahip bu gazete bir Kastamonu gazetesi olan Açıksöz’de
şöyle tanıtılır:”Sebil’ür-Reşad cerîde-i İslâmiyesi Kastamonu’muzun şerefine ilk nüshasını şehrimizde neşredecektir. Bütün İslâm
aleminde pek büyük bir te’sîr-i dînîsi olan muhterem risale
baş muharriri Mehmet Akif ve müdürü Eşref Edip Beylerin şehrimizde kaldıkları müddetçe mücahedelerini memnuniyetle haber
aldık. Büyük ve her müslümanca
muhterem olan risalenin temadî-i
neşrini temenni ederiz.”
Akif bu gazete vasıtasıyla
İslâm ülkelerinde tanınıyor, şiirleri
ve makaleleri okunuyor, herhangi
bir konuda söyleyecekleri kabul
görüyordu. Akif’in Birinci Dünya
Savaşı yıllarında yurt içi ve yurt dışında görev alması heyetlerde bulunması bu özelliği sebebiyledir.
Almanya’da da bu sebeple bulunmuş, hemen ardından Necid çöllerine bu özelliği sebebiyle gitmiştir.
Teşkilat-ı Mahsûsa yetkilileri bu
görevlere Akif kimliğinde ve kişiliğinde birini göndermenin faydalı
olacağını düşünmüştür.
Berlin Hatıraları Safahat’ın Hatıralar bölümünün önemli bir şiiri
olarak çok okundu. Yaklaşık dört
aylık Berlin günlerinin onu nasıl
etkilediği ve bu uzun şiirde Akif’in
ne anlatmak istediği dile getirildi.
Mehmet Akif’in görevli ve davetli
olarak katıldığı bu seyahatte neler
yaptığı nerelere gittiğine dair kısa
bilgilerden başka bir malumat bulunmuyordu. Berlin’de görevli bu-

M

Wünsdorf’ta tel örgülerin arkasında
hürriyete kavuşacakları günü bekleyen
Müslüman esirler

lunduğum yıllarda bu hatıranın
izini sürme imkanı doğdu. Kaynaklarda yer alan Adlon Oteli’ni, Berlin
yakınlarındaki Wünsdorf’u gezip
görme fırsatı doğdu. Mehmet
Akif’in Berlin’de olmasının asıl sebebi olan Wünsdorf’taki Hilal esir
Kampı’nı ve o döneme ait belgelerin yer aldığı müzeyi gezdikten o
yıllara ait fotoğrafları gördükten
sonra Berlin Hatıraları başka bir
anlam kazandı. Şiirde geçen bazı
kavramlar ve sahneler bu ziyaretlerden sonra yerine oturdu. Bu çalışma Akif’in Berlin günlerini
anlatmak ve Berlin Hatıraları’na bu
bağlamda yeni bir katkı yapmak
amacıyla kaleme alındı.
Almanya’ya Davet
Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya- Macaristan
İmparatorluğu’ndan oluşan ittifak
güçleri yanında yer alan Osmanlı
Devleti, İtilaf Devletleri denilen
başta İngiltere, Fransa, Rusya,
İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşa girdi.
Almanların İngiliz, Fransız ve
Ruslardan aldıkları esirler arasında
çok sayıda Müslüman esir bulunmaktaydı. Bu Müslüman esirlere
iyi muamele yapıldığını görmenin
Osmanlı Devleti’ni ve İslâm dünyasını memnun edeceğini düşünen
Almanlar, esirlerin durumunu yakından görüp tüm dünyaya anlatacak bir heyetin Berlin’e gelmesini istediler.
İslâm dünyasında etkili olan, o
günlerin kamuoyunda sevilen şahsiyetlerin tespit edilmesi işinde İstanbul’daki Alman Konsolosunun
katkısı istenir. Konsolos içinde
Mehmet Akif’in de bulunduğu
isimleri belirler ve bu isimler
Alman imparatoru tarafından esir
kampının durumunu incelemek
üzere Almanya’ya davet edilir. Osmanlı coğrafyasında ve İslâm dünyasında tanınan, eserleri ve
icraatları ile haklı bir itibar sahibi

olan şahıslar arasında Mehmet
Akif Ersoy, Abdülaziz Çaviş, Abdürreşit İbrahim, Şeyh Salih EtTunusi, Halim Sabit, Alimcan İdris
gibi önemli şahsiyetler vardır. Bu
şahıslar Almanya’nın şark siyaseti
gereği Berlin’e davet edilirler. Bu
kişilerden bir kısmı Teşkilat-ı Mahsûsa tarafından görevlendirilirler.
İlk görevliler Sebil’ür-Reşad
Gazetesi başmuharriri, sevilen
İslâm şairi Mehmet Akif Ersoy ve
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin tanınmış şahsiyeti Şeyh Salih
Et-Tunusi’dir.
Berlin Günleri
Müslüman ülkelerden Berlin’e
davet edilen kişilerden önemli
beklentiler vardı. Almanya müttefiki olan Osmanlı Devleti üzerinden
tüm İslâm dünyasının gönlünü almayı ve o taraflarda etkin olmayı
amaçlıyordu. Sömürge durumundaki Müslümanların bulundukları
yerlerde özgürlük mücadelesine
girmesi her bakımdan Almanların
işini kolaylaştıracaktı. Bu yerlerdeki isyanlar Fransızları, İngilizleri
ve Rusları yeni bir alana yönlendirecek böylece düşmanın kuvveti
bölünmüş olacaktı. Bu sebeple
Müslümanların bilinçlendirilmesini
amaçlayan propaganda çalışmalarına ağırlık verilmiş, İslâm dünyasının sevilen simaları Berlin’e
davet edilmiştir. Bu kişiler vasıtasıyla esir kampındaki Müslümanlara hitabeler veriliyor kendi dillerinde çıkartılan gazetelerle bilgilendiriliyorlardı. İslâm dünyasına
yönelik olarak da Berlin’de Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan
Şark
İstihbarat
Birimi
(Nachrichtenstelle für den Orient/NfO) ağırlık sömürge ülkeleri
olmak üzere dünya Müslümanlarını Alman-Osmanlı ittifakı lehine

Mehmet Akif’in Kaiser II. Wilhelm’in
misafiri olarak kaldığı daha sonra çok
lüks diye ayrıldığı Adlon oteli
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kazanmayı hedefliyordu. Bu birimde Almanların
İslâm dünyasını çok iyi tanıyan şarkiyatçıları yanında
İslâm dünyasının güvenilir şahsiyetleri de yazıları ve
konuşmaları ile faaliyetlere katılıyorlardı.2
Alman belgelerinde oluşturulacak şark basın
grubu içinde Akif’in adı yer almaktadır. Ancak “Sessiz
yaşadım kim beni nerden bilecektir “ diyen Akif mizacı gereği önde olmayı ünlü olmayı, isminden söz
edilmesini sevmemiştir. Berlin dönüşü arkadaşlarına
anlattıklarından hareketle Berlin’deki faaliyetleri hakkında malumat sahibi olunmaktadır.
Berlin’de Alman şarkiyatçılarla görüşür. Propaganda işlerini organize eden yetkililerle tanışır. Onu
asıl düşündüren Almanya’nın hayalleri değil, o sırada
tüm şiddetiyle devam eden Çanakkale’deki muharebelerdir. Berlin hatıralarının son kısımları Çanakkale
muharebelerinin endişesi sebebiyle kaleme alınmıştır.
Almanya’ya Alman Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin
delaletiyle giden Mehmet Akif ve Şeyh Salih Et-Tunusi Berlin’de meşhur Brandenburg kapısının yanında
tarihi bir otelde Almanya’nın şeref konuğu olarak mi-

Wünsdorf’taki camiin ve kampın genel görünüşü
safir edilirler. Ortam çok değişiktir ve Akif Almanya’yı
ilk defa bu kadar yakından tanımaktadır. Kaldığı otel
başta olmak üzere Berlin’in insanı hayran bırakan gelişmişliğini şiirine yansıtır.
Akif’in bu otelle ilgili düşünceleri hayranlık derecesinde olumludur. Bu otelle bizdekileri karşılaştırırken Berlin’deki otelin özelliklerine de yakalarız.
Mevsimlerden kıştır. Akif, Kasım sonlarından Mart
sonlarına kadar Berlin’dedir. Her şeyde olduğu gibi
oteller de bir seviyenin işaretidir.
Meğer oteller olurmuş saray kadar ma´mûr:
Adam girer de yaşarmış içinde, mest-i huzûr:
Beş altı yüz odanın her birinde pufla yatak...
Nasîb olursa eğer, hiç düşünme yatmana bak!
Sokakta kar yağa dursun, odanda fasl-ı bahâr,
Dışarda leyle-i yeldâ, içerde nısf ı nehâr!
Hıyât-ı nûrunu temdîd edip her âvîze,
Fezâda nescediyor bir sabâh-ı pâkîze,
Havâyı kızdırarak hissolunmayan bir ocak;
Ilık ılık geziyor, her tarafta aynı sıcak.
Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz;
Soğuk da isteseniz var, sıcak da isteseniz.
Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten,
Sanırsınız ki zemîninde olmamış gezinen.
Ne kehle var o mübârek döşekte hiç, ne pire;
Kaşınma hissi muattal bu i´tibâra göre!..
Unuttum ismini... Bir sırnaşık böcek vardı...
Çıkar duvarlara, yastık budur, der atlardı.
Ezince bir koku peydâ olurdu çokça, iti...
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Bilirsiniz a canım... Neydi? Neydi? Tahtabiti!
O hemşerim, sanırım, çoktan inmemiş buraya,
Bucak bucak aradım, olsa rast gelirdim ya! 3
Wünsdorf ziyaretler
Safahat’ın Beşinci kitabındaki Berlin Hatıraları adlı
şiirin yazılışına ilham kaynağı olan önemli yerlerden
biri de Berlin yakınlarında bulunan Wünsdorf’taki
esir kampıdır. Doğu ve batının gelişmişlik ve kalkınma ile ilgili durumu Berlin şehri gözlemlenerek verilmiştir. İslâm dünyasından insan manzaraları ise
esir kampı gözlemlerinden hareketle yazılmıştır. Tamamı Müslüman ülkelerden toplanıp Rus, İngiliz ve
Fransızların Almanlara karşı savaşmak üzere cephenin önüne yerleştirdikleri bu insanlar, kendilerine yapılan bir propaganda ile büyük bir fedakarlık örneği
göstererek hayatları ve özgürlükleri pahasına savaşıyorlardı.. Cahil ve yoksul bıraktıkları bu insanlara
“Almanlar İstanbul’u işgal etti. Halifenizi esir aldı.Biz
halifenizi kurtarmak için savaşıyoruz. Bu Savaş halifenizi kurtarma savaşıdır” diye kandırmışlar ölüme
göndermişlerdir.
Wünsdorf’taki Müslüman esirlere, savaşın kim ile
kimler arasında olduğu anlatılacak, gerçeğin bilinmesi sağlanacaktı.. Akif bu görevle Zaman zaman
Wünsdorf’a gidiyor, orada Alman-Osmanlı ittifakının
dostluk nişanesi olarak yaptırılan camide4 Müslüman
esirlere güvenilir bir ağızdan gerçeği anlatıyordu.
Berlin’deki bir kahvede savaşta ölen çocuğuna ağlayan bir anneye hak verirken Akif esir kampında gördüğü manzaranın tesirindedir. Afrika’dan ve Asya’dan
toplanan esir Müslümanlar için bakınız ne diyor:
Hesaba katmıyorum şimdilik bizim yakada
Sönen ocakları; lakin zavallı Afrika’da
Yüz elli bin kadının tütmüyor bugün bacası.
Ne körpe oğlu denilmiş, ne ihtiyar kocası,
Tutup tutup getirilmiş Fransız askerine.
Siperlik etmek için saff-ı harbin önlerine
Berlin Hatıraları’nda cehaletin ve hürriyetsizliğin
yol açtığı esaret anlatılır. Esir kampındaki bu Müslümanlar cahil bırakılmamış olsalardı bu kadar kolay
kandırılıp cepheye sürülemezdi. Efendileri önce bu
insanların özgürlüklerini almışlar sonra cahil bırakıp
kendi emellerine uygun hale getirmişler, zamanı gelince de cephenin önüne sürmüşlerdir. Akif Safahat’ta

Wünsdorf’ta bulunan
HİLAL (Halbmondlager)
esir kampındaki Müslüman savaş esirlerini bilgilendirmek için
çıkartılan CİHAT isimli
gazete. Gazete Arapça,
Almanca, Türkçe
(Tatarca) dillerinde
yayınlanmaktadır.
Başlığın sağında ve solunda “Allah yolunda
öldürülenlere “ölüler”
demeyin. Hayır, onlar
diridirler. (Bakara
suresi,154) ayeti ve Hz. Muhammed’in “ Cennet, kılıçların
gölgesi altındadır“ hadisi yer almaktadır.
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“cehalet denilen yüz karasından” kurtulmayı bu sebeple sık sık dile getirir.
Akif Berlin’de bulunduğu zaman içinde bu esirlerin
bilgilendirilmesi için çalıştı. Esirlerden her biri aldatılmış olmanın acısını yaşadı. Savaşın mahiyetini öğrenenlerden oluşturulan Asya Taburu bu sefer kendi
davası adına Suriye cephesine gönderildi. Sunulan
her türlü imkâna rağmen savaş şartlarında esir kampında hayat zordur. Birçok esir hastalıktan ölür.
Kamp yakınında bu gün hala mevcut olan mezarlığın

Esir Müslümanlardan bir bölümü namaz kılarken
bir kısmı düzenlenerek ülkelerinden uzaklarda ölmek
zorunda kalan bu mazlumların hatıraları yaşatılmıştır.
Sömürge yarışları sebebiyle işgaller ve insana
zulüm 19. asrın en acı olayıdır. Asya bu paylaşımda
İngiliz’e ve Rus’a düşmüştür. Orta Asya’da Ruslar, güneyde İngilizler bir başkasının kanını emmektedirler.
Akif’in deyimiyle Bizim yaka o sıralar böylesine hazin
bir paylaşımı yaşamaktadır. Akif’i üzen her tarafta
Müslümanların ezilmesidir. Fransız eline düşmüş Afrika’lı Müslümanlardan başka Koca Asya kıtasının
güneyinden İngiliz esaretindeki genel adıyla Hindistan Müslümanları, Orta Asya ve kuzeyinden Rus esaretindeki Müslümanları efendisinin düşmanı ile
çarpışmak için ölüme gönderilmişlerdir. Berlin Hatıralarında bu acı şöyle anlatılır: Biraz da geçmeyi ister
misin bizim yakaya?
Al işte bir günü mâtemsiz olmayan Asya!

Wünsdorf’ta Hilal adlı esir kampında Müslüman esirler için 1915
yılında yaptırılan camiin, ziyaretçilerin yoğun isteği üzerine 2012
yılında aynı yerdeki müzede (Garnisonsmuseum) yapılan maketi.
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Zamân-ı rüşdünü andıkça ağlasın dursun,
İkiz vesâyeti altında İngiliz´le Rus´un.
Sülük benizli vasîler ne emdiler kanını,
Mecâli kalmadı artık çıkardılar canını!
Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir
Bu, kan tükürmeye baksın...
O, muttasıl semirir!
Damarlarındaki son damlanın gelir sırası...
Ki saklı durmayacak, ister istemez akacak
Gidip efendisinin düşmanıyla çarpışarak.
Berlin’den Ayrılış
Mehmet Akif Berlin’de kaldığı günlerde, Çanakkale Savaşları bütün dehşetiyle devam ediyordu. Savaşın durumu her an merakını çekiyor sık sık son
durumu öğrenmeye çalışıyordu. Çanakkale’nin kaybedilmesi Osmanlı’nın bitmesi demekti. Bunu bildiği
için savaşın seyrini Berlin’deki Askeri Ataşemiz Ömer
Lütfi Bey ‘e soruyor, “Çanakkale ne olacak? diyordu.
Uzakta olmasına rağmen aklı Çanakkale’deydi. Her
türlü teknik imkanla Çanakkale’ye saldıran güçler,
galip gelerek hilâlin hakimiyetine son vermişler
miydi? Berlin Hatıralarında endişesini şöyle belirtir:
Silindi gitti Hilâl´in şu anda belki izi,
Zavallı Marmara´nın şerha şerha bağrından!
Bir İngiliz bezidir, belki, şimdi dalgalanan
Bizim Çanakkale âfâk-ı târumârında,
O dâr-ı Saltanat´ın bâb-ı şerm-sârında!
Uzakta olmama rağmen civâr-ı zârından,
Civârım inliyor âvaz-ı intizârından!
Sonuç
Tarih yaşanmış zamanların hikâyesidir. Tarih yazmak büyük insanların ve milletlerin işidir. Geçmişte
yaşananlar gelecek için bir rehberdir. Geçmişini bilemeyen, insanını ve insanının hasletlerini tanımayan,
geleceğe emin adımlarla gidemez. Gelecek nesillere
atalarını tanıtmak şimdikilerin görevidir. Bu görevin
yapılmaması ağaçların köklerinin kurutulması demektir. Köksüz ağaç nedir ki? Kökü olmayan nesiller… Millet için en büyük öksüzlük köksüzlüktür.
Kendini tanımadan var olmak mümkün değildir. Bizlere bir vatan bırakan aziz şehitlerimizin manevi hatırasına saygı, onlara layık nesiller yetiştirmekle
mümkün olacaktır.
Milletin değerlerini bilmeden onun adına söz söylemek zordur. Tanımadığın bir nesneyi nasıl anlatacaksın? Milletini tanıyan değerlerini bilen sanatçılar
ve nesiller gelecek günlerin teminatıdır.
Birçok Müslüman vatanları için şehit oldu, bir
kısmı da kara talihinin sonucu düştüğü sömürgeciler
elinde memleketinden çok uzaklarda efendilerinin aldatmasıyla sürüldükleri cephelerde vatanlarını göremeden göçüp gittiler.
Berlin’de tarihe yolculuk yapmak için önemli bir
yer var: Wünsdorf. Bu yerden Çanakkale savaşlarını
ve Birinci dünya Savaşı’nın hatıralarını yâd etmek
mümkün. Çanakkale Muharebeleri olurken Berlin’de
görevli olarak bulunan Mehmet Akif, buraya yaklaşık
elli kilometre uzaklıktaki Wünsdorf’ta Müslüman esirlerin toplandığı “Hilâl” kampında konuşmalar yapıyor, Berlin Askeri Ataşesi Ömer Lütfi Bey’den her gün
Çanakkale savaşlarının son durumunu öğrenmeye
çalışıyordu. Berlin’de bulunan ecdat torunlarının bir
Çanakkale’si de Wünsdorf’tur.
Atalarımız görevlerini yapıp gittiler. Onların fedakarlıklarını anmak, yapılanlar ile öğünmek, yeni ne-
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İz Bırakanlar
tırası adına aynı yerde yeniden
aynı özellikte bir camiin yapılması
sağlanabilir. Halen orada yaşayan
ve ibadet edecek bir yerleri olmayan Müslümanlar da bu vesile ile
bir camie kavuşurlar.
........................

siller olarak elbette hakkımız.
Ancak bir de sorumluluğumuz
var: Geçmişi hatırlayıp milli ruhu
diri tutarak bulunduğumuz yerde
ve yaptığımız işte en iyi olmaya
çalışmak atalara layık olmanın
gereğidir.
Bu sebeple;
1.Yeni nesillerin tarih bilinci
kazanmaları için Mehmet Akif ve
Wünsdorf üzerinden bir çalışma
yapılması gerekmektedir. Bugün
dünyada etkin olmaya çalışan
devletlerin sömürgeci geçmişlerinin bilinmesi, dünya Müslümanlarından binlerce mazlum insanın
onlar elinden çektiklerinin hatırlanması bu çalışma ile olacaktır.
2. Osmanlı-Alman ittifakı ile
başlayan Türkiye- Almanya ilişkilerinin tarihi temellerini anarak
ve
yaşatarak,
Almanya’daki
Türklerin ve diğer dünya Müslümanlarının bu tarihi mirastan yararlanmaları mümkündür.
3. Bu çalışmalarla Wünsdorf’ta vaktiyle esir Müslümanlar
için yapılan camiin o günlerin ha-

*
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
(e-ulaşım: nazimelmas28@mynet.com )
1
Din, felsefe, edebiyat, hukuk, ilim, siyaset, içtimaiyat ve Müslümanların ahvalinden bahseden ve haftalık yayımlanan
Sebil’ür-Reşad dergisinin ilk yedi cildi (182
sayı) Sırat-ı Müstakim adıyla çıkmıştır.
Bundan sonra derginin, Sırat-ı Müstakim
olan adı, 24 Şubat 1912’de 183. sayıdan
itibaren Sebil’ür-Reşad olarak değiştirilmiş
ve başlangıçtan beri derginin sorumlu müdürlük görevini yürüten Eşref Edib derginin
sahipliğini de üstlenmiştir. Dergi, İslam
dünyası ile haberleşmeyi sağlamada da
başarılı olmuş, Mısır, Hindistan, Balkanlar,
Kuzey Afrika ve Müslüman Rusya’da çıkan
yayın organlarını çok iyi takip etmiştir. Derginin buralara ulaştığı, gelen mektuplardan
anlaşılmaktadır. Ayrıca İslam dünyasının
çeşitli bölgelerine geçici ve daimi muhabir
gönderme/bulundurma derginin başarılı olduğu yeniliklerden biridir.15.“Sırat-ı Müstakim” maddesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, VIII. s.8.
2
Alman tarihçi Gerhard Höpp. I.Dünya
Savaşı’nda Almanya’daki Müslüman esirler
üzerine yazdığı kitapta Âkif’e ilişkin olarak
yalnızca“Şark İstihbarat Birimi” tarafından
Müslüman esirlere yönelik propaganda için
çıkartılan farklı dillerdeki El Cihad adlı gazetenin Türkçe redaksiyonundan sorumlu
olmak üzere Âkif’in Berlin’e geldiği bilgisine yer vermiştir. Kadir Kon, Birinci
Dünya Savaşında Mehmet Akif’in Almanya
Seyahati, .s.5 www.academia.edu/.../
3
Safahat, Mehmet Akif Ersoy, Berlin Hatıraları, Akçağ yayınları Ankara 1997 s.304
-305
4
Wünsdorf’da Müslüman esirler için yaptırılan bu cami, , 68 m.genişliğinde ve 12 m
yüksekliğinde kırmızı beyaz renkli ahşaptan inşa edilmiştir. 23 m yüksekliğinde bir
minaresi vardır. Cami, Berlin’de bütün ileri
gelenlerin katıldığı bir törenle, 1915 te zamanın Berlin Büyükelçisi İbrahim Hakkı
Paşa tarafından açılmıştır.
5
A.g.e. s.311
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A.g.e. s.312
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İslâm İyi İnsan Projesidir
Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün

“

Din ümit verir
Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır demek doğru değildir.
Yarın bugünden daha hayırlı olacaktır denilmesi gerekir. Din ümit verir, karamsarlıktan uzaklaştırır,
”Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.”
Müslümanın tarihi yarınıdır. Allah insana tarihe anlam katma imkânı veriyor.
İnsanı depresyondan kurtarmanın yegâne yolu insanı aktör kılmaktır.
Onu seyirci olmaktan kurtarmak gerekir. “Öteki dünya senin için (hayatının) bu ilk bölümünden
mutlaka daha iyi olacak!” buyuruyor Allah.
Bu ümit vermektir. Güzele, iyiye yönlendirmektir, insanları motive etmek gerekir.

“
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Der İslâm ist ein Projekt zum
guten Menschen

“

Religion gibt Hofnung
Zu sagen "Das Jenseits ist für dich besser als das Diesseits" ist nicht richtig. Es ist besser, wenn
man sagt: "Der morgige Tag wird bestimmt besser werden." Glaube verleiht Hoffnung und bewahrt
vor Hoffnungslosigkeit. ”..verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit.”6 Die Geschichte der Muslime liegt in der Zukunft. Allah gab dem Menschen die Fähigkeit, der Geschichte einen Sinn zu
geben. Der einzige Weg, jemanden aus einer Depression herauszuziehen ist, ihn aktiv werden
zu lassen und aus seiner Zuschauerrolle herauszulösen. "Wahrlich, das Jenseits ist besser für
dich als der diesseitige Teil (deines Lebens)." verkündet Allah. Das verleiht Hoffnung. Das verleitet
zum Guten und Schönen. Man muss die Menschen motivieren.

“
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Türk Eğitim Derneği’nin 4 eğitim kampında Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’le
beraberdik. İslâm’ın, Mekke döneminden Medine dönemine, oradan
Şam’a, Anadolu’ya, Endülüs’e, Asya’ya oradan da günümüze kadar olan
serüveninde insanlığın kazanımlarını dinledik Düzgün’den. Haramlar, helaller, ibadetler, ölüm, kabir, cennet ve cehennem de anlatılan konular
arasındaydı. Şaban Ali Düzgün özetle şunları söyledi:

slâm’ı doğru yaşamak için doğru anlamak
lazımdır. Kur’an elimizdedir. İlim sahipleri
doğru çevirilerle Kur’an’ın doğru anlaşılmasını sağlayacaktır. Ben Türkiye’de bu kadar
fazla Kur’an çevirisinin olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Eline kalemi alan Kur’an
meali yazıyor. Bazı kavramlar yanlış anlamlandırılıyor. Neredeyse her cemaat için bir meal var. Bazı
uydurma hadislerle de Kur’an ayetleri desteklenebiliyor. Bu durumda anlaşılması zor bir din ortaya
çıkıyor.
“Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih
kılar.“ Böyle bir hadis vardır, uydurmadır. Fakih
hukuk adamı demektir. Bilim adamı çalışmasıyla
fakih olur, Allah’ın dilemesiyle değil. Fakihliğin sadece Allah’ın dilemesine dayandırılması istismarlara sebep olacaktır. Bu durumda verilen kararlar
tabiatıyla Allah’ın istediği uygun gördüğü (!) kararlar olacaktır. Yani sistemin uygun gördüğü dokunulmazlığı olan kararlar.
Allah gerçek ilim adamlarını över ve onlara Râsihûn der: İlimde derinleşenler, büyük ve özlü bir
kavrayış yeteneğine sahip olanlar, çalışkan, gayretli, üretken ince sezi ve derinlik sahibi yüksek
düzeyde bilginler, derin anlayış sahipleri demektir.
Ağaç herkes için aynı değildir; kimisi ağacı
gölge yapan bir nesne olarak görür, kimisi ağaçtan
nasıl bir kereste olacağını düşünür, kimisi için ağaç
şöminede yakılacak bir odundur, kimisi de onun
oksijen kaynağı olduğunu düşünür... Ayetleri yorumlamak da aynen böyledir. Ağacın oksijen kaynağı olduğunu, ekolojikdengenin sağlanmasındaki
rolünü düşünmek derinlik isteyen bir anlayışı gerektirir. Bu anlayışın sahipleridir Allah tarafından
övülenler(Râsihûn).

İ

Mele’ ve Seyyit
Mele’: molla, ilim tahsil eden kişi, talebe anlamına gelir. Kur’an,mele’ kavramını toplumu sülük
gibi emen, obur, ihtikârı seven tipler olarak takdim
eder. Bu açıdan bakarsak, Güneydoğu’daki mele’ler İslâm’ın mele’leri değildir. Onlar namus cinayetlerine bile mani olmuyorlar. Onlarda Seyyitler
günah işlemez anlayışı var. ‘Allah’tan mı daha çok
korkarsın, seyitten mi?’ Diye sorulsa düşünmeye
başlarlar. Bu soru onlar için cevabı zor olan bir sorudur.
Akrabalık sadece sıhri bağ değildir. Hz. Nuh’un
oğlu Nuh’un akrabası değildir. Akraba insanın kendine yakın hissettiğidir. Gönül birlikteliğidir. “Kurb”
o demektir. Bu yakınlığı bilen kişi Seyyit falan din-

MOCCA TEMMUZ 2013 40

Beim 4. Bildungscamp des Türkischen Bildungsvereins kamen wir
mit Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün zusammen, der uns über die mekkanische und medinensische Periode des Islam, seiner Entwicklung
und Ausbreitung zunächst nach Damaskus, Anatolien, Andalusien
und Asien bis in unsere Zeit erzählte. Es wurden auch Ver- und Gebote, die Gebete, der Tod, das Grab, das Paradies und die Hölle
thematisiert. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün erzählte in Kurzfassung folgendes:

ill man den Islam leben, muss
man ihn zunächst verstehen.
Wir haben dazu den Koran. Wissenschaftlich fundierte Übersetzungen tragen zum besseren
Verständnis des Koran bei. Ich
bin der Meinung, dass es in der Türkei nicht so
viele Übersetzungen des Koran geben muss. Es
ist, als würde jeder, der einen Stift in der Hand
halten kann, gleich eine Übersetzung schreibt.
Manche Begriffe werden dabei falsch übersetzt.
Fast jede Gemeinde hat eine eigene Übersetzung. Die Übersetzungen werden mit strittigen
Hadithen verteidigt. So entsteht eine schwer zu
verstehende Religion.
Es gibt einen erfundenen Hadithen, der da lautet: “Allah macht denjenigen, dem er wohlgesonnen ist, zum muslimischen Kanonisten”. Der
Kanonist ist ein Mann des Rechts und wird es
erst durch seine wissenschaftlichen Leistungen,
nicht durch das bloße Wollen Allahs. Oder anders
ausgedrückt: Allahs Wohlwollen manifestiert sich
in seien wissenschaftlichen Leistungen. Jemanden mit Allahs Willen zum muslimischen Kanonisten zu erklären öffnet dem Mißbrauch Tür und
Tor, weil auch seine Urteile als Allahs Wille gelten müssten, die damit systemkonform, immun
und somit dogmatisch wären.
Allah lobt wahre Wissenschaftler und nennt
sie Râsihûn (fleissige, leidenschaftliche Wissenschaftler mit tiefem, fundiertem Wissen, überragendem Verständnis und großen Leistungen).
Ein Baum ist nicht immer nur ein Baum. Für
die Einen ist es ein Schattenspender, Andere
sehen ihn als Bauholz, der Eine denkt dabei an
Kaminholz, der Andere sieht in ihm die Quelle
seiner Atemluft... Ähnlich ist es beim Verständnis
der Verse. Den Baum als Quell der Atemluft zu
sehen und seine Rolle im ökologischen Gleichgewicht zu erkennen setzt eine gewisse Tiefe im
Verständnis voraus. Das sind diejenigen, die
Allah als Rasihûn lobt.

W

Mele’s und Sayyid’s
Me’le bedeutet Mullah, Student aber auch
Wissenschaftler. Der Koran bezeichnet mit dem
Begriff “me’le” diejenigen, die in ihrer Gier die
Gesellschaft wie ein Egel aussaugen. Die Me’les
im Südosten der Türkei sind keine Me’les des
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lemez. Çünkü o, Seyyid’e yakın değildir.
İshak Paşa Sarayı
Bu saray muazzam bir yapıdır. Şaheserdir. Zamanında, musluğunun birinden su öbüründen süt
akarmış. Haram kazançla cebini şişirenler, Mele’ler yaptırmış bu sarayı, yani sülükler…
Bire aldığını on’a satan adam ekonomik fahişedir, verdiği sözü yerine getirmeyenler siyasi fahişelerdir… Allah insan onuruna çok önem verir,
kim insan onurunu zedeleyici bir davranış içine girerse, insan onurunu rencide edecek işlerle uğraşırsa, Allah onu rezil eder, onu ele verir,
peygamber de olsa ele verir, rezil eder. Abese suresi insan onurunu hiçe sayan bir tavır karşısında
nazil olmuştur ve Peygamber’i ele vermiştir. Ekonomik fahişeleri onurlu insanlara tercih etmenin
örneği verilir burada.
Ben zaman zaman İslâm ve şiddet üzerine NA-

TO’da seminerler veriyorum, bu seminerler esnasında elime bir test geçti. Sorulardan birkaç
örnek vereyim: “Gerdek gecesi bakire çıkmayan
kız öldürülür. Bu aşağıdaki hangi kitapta yazar?.”
a-İncil
b-Tevrat
c-Kur’an
d-Hiçbiri
Cevap enteresan. İstisnasız herkes Kur’an cevabını veriyor. Oysa bu hüküm Tevrat’ın hükmüdür.
Bir başka örnek: Dinde zorlama yoktur. Bu
hüküm hangi kitabın hükmüdür?
a-İncil
b-Tevrat
c-Kur’an
d-Hiçbiri
Cevap yine enteresan. İstisnasız herkes İncil
cevabını veriyor. Oysa bu hüküm Kur’an‘ın hükmüdür.İslâm karşıtlarının yaptığı propaganda tutmuş demektir. Müslümanlar mele’leştikçe ve
mele’lere destek verdikçe İslâm’ın doğru anlaşılması mümkün olmayacaktır.
Düşman İslâm’dır
Şu anda İslâm ülkelerinde devam eden savaş,
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Islam. Sie verhindern nicht mal Ehrenmorde. Sie
glauben, das Nachkommen des Propheten nicht
sündigen können. Fragt man sie, ob sie sich mehr
vor den Sayyids oder vor Allah fürchten, kommen
sie tatsächlich ins Grübeln. Das ist für sie eine
Frage, auf die sie keine Antwort wissen.
( ءابرقأAr-Akriba = die Nahestehenden, die
Verwandschaft) ist nicht nur eine angeheiratete
Bindung. Noah’s vierter Sohn stand Noah auch
nicht nahe. Man steht denen nahe, denen man
sich nahe fühlt. Es ist eine Gemeinsamkeit der
Herzen. Denn ( برقkurb) bedeutet Nahe, Nähe.
Wer um diese Nähe weiß, dem kann der Sayyid
egal sein, denn er steht ihm nicht nahe.
Beispiel: der Palast von Ishak Pascha
Dieser Palast ist ein gigantisches Bauwerk. Ein
Meisterwerk. Man sagt, das seinerzeit aus dem
einen Hahn Wasser, aus dem Anderen Milch geflossen ist. Die Erbauer dieses Palastes waren
jene, die sich die Taschen mit unrechtmäßig erworbenem Vermögen füllten, Me’les waren sie,
Blutegel...
Händler, die für Zehn verkaufen, was sie für
Eins erworben, sind Wucherer, Politiker, die ihre
Versprechen vergessen, Betrüger. Sie sind شحاف
(Ar-Fahasch, die etablierte Grenzen übertreten,
unbändigen, schamlosen)
Die Würde des Menschen liegt Allah sehr am
Herzen. Wer auf ehrrührige Weise die Würde der
Menschen verletzt, den straft Allah mit erniedrigender Bloßstellung - auch seinen Gesandten. Die
Sura ‘Abasa (Der die Stirn runzelt) erzählt exemplarisch über einen Vorfall, bei dem wirtschaftliche Übertreter einem würdevollen Menschen
vorgezogen wurden und stellt darin gleichzeitig
den Propheten bloß.
Von Zeit zu Zeit halte ich bei der NATO Seminare über Islam und Gewalt. Bei einem dieser Seminare fand ich einen Fragebogen zu einer
Umfrage vor. Hier einige Beispiele aus dem Fragenkatalog dieser Umfrage: “Zu welchem der
unten angegebenen Bücher gehört die Aussage,
dass eine Braut, die sich in der ersten Nacht nicht
als jungfräulich erweist, hingerichtet gehört.”
a-Die Bibel
b-Die Thora
c-Der Koran
d-In keinem der Vorgenannten
Die Antworten sind sehr erschütternd. Ausnahmlos alle Teilnehmer setzten ihr Kreuz beim
Koran. Dabei ist das ein Urteil aus der Thora.
Ein weiteres Beispiel: Es gibt keinen Zwang im
Glauben. In welchem der unten angegebenen Bücher steht diese Aussage?
a-Die Bibel
b-Die Torah
c-Der Koran
d-In keinem der Vorgenannten
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İslâm’la yapılan bir savaştır, müslümanlarla
değil. Müslümanlar çok kolay manipüle ediliyorlar. „Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi“1 ayeti Müslümanlara yetmiyorsa ki
yetmiyor, bu durumda, İslâm ülkelerinde olanlara hayret edilmemelidir. “Muhammed, ancak
bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye mi döneceksiniz?” 2
Müslümanlar bugün paramparça, hepsi
kendisini başka başka adlarla isimlendirmiş. Bu
topuklar üzerine geriye dönüş değil de nedir?
Müslümanlar tarihten de mi ibret almazlar: Endülüs’te 780 sene kaldılar, bölündüler parçalandılar ve yok oldular, Selçuklular bölündüler
parçalandılar ve yok oldular, Osmanlılar bölündüler parçalandılar ve yokoldular.
Peygamberler model insanlardır
Peygamberin modelliği, sakalla mı olur, sarıkla mı olur, öncelik nedir? Modellik/şahitlik sarıkla, sakalla olsaydı çok şahit bulabilirdik. „Bizi
aldatan bizden değildir.“ hadisi vardır. Huntington, „ Bundan sonra Batı’nın savaşı İslâm’ladır,
ikinci noktada Müslümanlar kendi aralarında
savaşacaklardır.“ diyor.
Şiddet ve İslâm
İslâm şiddete karşıdır, şiddet yasaktır
İslâm’da. İslâm intihar komandolarına sıcak
bakmaz. İntihar komandolarına dinen cevaz da
verilemez. Ancak zamanımızda bazı Müslümanların canlı bomba olduğunu görüyoruz. Yanlış
yapıyorlar.
Bu durumda şöyle bir soruyu sormadan da
geçemiyoruz: Bu adamın canını bu kadar ne
yaktı ki, intihar ediyor, canından vazgeçebiliyor,
canlı bomba olabiliyor? Onun peygamberinin
karikatürünü yapıp başının üstüne el bombasını
koyanlar var, kutsalına hakaret edenler var, ırzına geçen, çoluk çocuk demeden kurşuna dizenler var ki, o canından vazgeçebiliyor.
Antisemitizm yasaktır, ama kutsala hakaret
serbesttir, böyle olmaz. Bu çifte standart olur.
Kültürel şiddeti tetiklememek gerekir. Müslümanların dinleriyle, kılık kıyafetleriyle dalga
geçmek, onları küçümsemek kültürel şiddet
demektir, yanlıştır.
Öte yandan canlı bomba aracılığıyla cihad
ettiklerini sananlar da yanlış yapıyorlar. Peygamber’in yolunda yürümek isteyenler, O’nun

Die Antworten sind wieder sehr interessant. Ausnahmslos alle Teilnehmer schreiben diese Aussage der
Bibel zu. Dabei ist sie dem Koran zu entnehmen. Die
Propaganda der Islamophoben scheint gewirkt zu
haben. Solange Muslime zu Me’les werden oder Me’les
unterstützen, solange kann der Islam nicht richtig verstanden werden.
Der Feind ist der Islam
Der Krieg, der zur Zeit in den islamischen Ländern
tobt, ist ein Krieg gegen den Islam, nicht gegen Muslime. Die Muslime lassen sich sehr leicht manipulieren.
Wenn den Muslimen der Vers „Er (Allah) ist es, Der
euch vordem schon Muslime nannte“1 nicht reicht,
und offensichtlich tut er es wohl nicht, dann darf man
sich über die Geschehnisse in den muslimischen Ländern nicht wundern. “Und Muhammad ist nur ein Gesandter; schon vor ihm gingen die Gesandten dahin.
Und ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr auf
euren Fersen umkehren?”2
Die Muslime sind Heute in tausend Teile zersplittert, jede(r) hat einen eigenen Namen gegeben. Ist
das nicht die Kehrtwende auf den Fersen? Ziehen Sie
keine Lehren aus der Geschichte? 780 Jahre herrschten sie in Andalusien, bevor sie zersplitterten und untergingen. Die Seldschuken teilten und zersplitterten
sich und gingen unter. Das Osmanische Reich ging
unter, nachdem sie sich zerstritten, teilten und zersplitterten.
Propheten sind Vorbilder
Nimmt man den Bart oder doch lieber den Turban
des Propheten zum Vorbild? Was hat Vorrang? Es gäbe
so viele Bezeugende, nähme man den Turban oder
den Bart zum Vorbild/ zum Zeugnis. Es gibt einen Hadithen, der da lautet: “Wer uns betrügt, gehört nicht
zu uns”. Huntington sagt: “Der Kampf des Westens
richtet sich nun gegen den Islam. Danach werden sich
die Muslime gegenseitig bekämpfen.”
Islam und Gewalt
Der Islam ist gegen Gewalt. Gewalt ist im Islam
verboten. Selbstmordattentate können laut Islam
nicht existieren. Sie können religiös nicht begründet
werden. Doch gibt es in unserer Zeit Muslime, die lebende Bomben werden. Sie handeln falsch.
Wir kommen nicht umhin, uns zu fragen, was einen
solchen Menschen dazu treibt, das eigene Leben aufzugeben und zu einem Selbstmordattentäter zu werden. Sie karikieren seinen Propheten, stellen ihn mit
einer Handgranate auf dem Kopf dar, sie verschmähen, was ihm heilig ist, sie vergewaltigen, sie schießen
sogar auf Kinder und treiben ihn dazu, sein Leben aufzugeben.
Es geht nicht, das auf der einen Seite Antisemitismus verboten wird, die Verschmähung von Heiligtümern aber straffrei bleibt. Dabei wird mit zweierlei
Maß gemessen. Es darf keine kulturelle Gewalt ausgelöst werden. Es ist kulturelle Gewalt, wenn Muslime
wegen ihres Glaubens oder ihrer Kleidung verhöhnt
und gedemütigt werden. Das ist nicht richtig.
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sünnetinin içinde bu şekilde bir uygulama bulamazlar. Kur’an’ın buyrukları içinde de bulamazlar. Bu yol yanlış bir yoldur. Peygamberimiz
uygulamalarında diplomasiyi esas alır. Mekkî
ayetlerde cihaddan bahsedilir. Bu cihad bazılarının anladığı anlamda bir cihad değildir.
Peygamber Mekke’de yalnızdır. Sokağa bile
çıkacak gücü yoktur, çarşıda pazarda açıktan
tebliğ bile yapamaz haldedir. Kiminle cihad edecektir, kaç kişi ile cihada çıkacaktır, hangi silahla, hangi parayla, hangi askarle cihad’a
çıkacaktır? Bunu iyi düşünmek lazım, İslâm’ı
doğru anlamak lazım. Yanlış anlayışlar yanlış
sonuçlar doğurur. Cihad kavramı maalesef yanlış anlamlandırılmıştır. Oysa cihad savaş değil,
savaşı
önlemeye
yönelik
faaliyetlerdir.
Kur’an’da Cihad teşvik edilir, kıtal ise emredilir.
Cihad kıtal olsaydı hiç teşvik edilir miydi?
Allah’ın istediği savaş değil barıştır, buyruk
şöyledir: “Ey iman edenler, hep birlikte barışın peşinden koşun. Şeytanın adımları
ardına düşmeyin. Çünkü o, sizin apaçık bir
düşmanınızdır.“3
Herhangi bir müslümana sorun, cihad nedir
diye, savaş diyecektir. Ama öyle değil. Kuran-ı
Kerim’de hem cihaddan bahsediliyor hem de
savaştan. Kur’an “Kıtal” diyor savaş için, “katil”
de buradan geliyor. Nedir o zaman cihad?
Maturidi tanımlıyor
“Savaş başlayana kadar savaşın meydana gelmemesi için yapılan bütün faaliyetler cihaddır. Entelektüel faaliyetler,
diplomasi, konuşmak, fikir üretmek, hakikat peşinde koşmak, savaşa giden yolu tı-

Auf der anderen Seite handeln diejenigen, die
ihre Selbstmordattentate mit dem Djihad verwechseln, auch nicht richtig. Wer den Weg seines
Propheten gehen will, wird in seiner Sunna nichts
Vergleichbares finden. Auch im Koran werden sie
nicht fündig. Dieser Weg ist ein Irrweg. Die Handlungen des Propheten basierten auf Diplomatie.
Djihad wird in den mekkanischen Versen erwähnt. Dieser Djihad ist nicht der Djihad, den
manche meinen.
Der Prophet ist in Mekka einsam. Er hat nicht
mal die Macht, auf die Straße zu gehen und den
Leuten auf den Märkten zu predigen. Wie, mit
welchen Leuten und mit welchen Waffen hätte er
denn seinen Djihad ausführen sollen? Darüber
sollte man sich Gedanken machen und den Islam
richtig verstehen. Falsche Annahmen führen zu
falschen Ergebnissen. Leider wurde der Begriff
Djihad mißgedeutet. Djihad bedeutet nicht Krieg,
sondern umfaßt ganz im Gegenteil sämtliche
Maßnahmen, die zu seiner Verhinderung beitragen. Im Koran wird der Djihad gefördert, die
Schlacht aber befohlen. Wäre der Djihad eine
Schlacht, würde sie gefördert werden?
Allah will keinen Krieg, sondern Frieden, seine
Verfügung lautet: “O ihr, die ihr glaubt! Tretet
allesamt ein in das Heil und folgt nicht den
Fußstapfen des Satans; wahrlich, er ist euer
offenkundiger Feind.“3
Fragt man irgendeinen Muslim, was Djihad
sei, wird er mit Krieg antworten. Doch dem ist
nicht so. Im Koran werden sowohl der Djihad, als
auch der Krieg erwähnt. Der Koran zieht für den
Krieg das Wort K’Tal vor. “Kâtil” (Mörder) entstammt dem selben Wortstamm. Was also ist
dann der Djihad?
Die Definition nach Maturidi
“Djihad umfaßt alle Maßnahmen, die bis zum
Ausbruch eines Krieges zu dessen Vermeidung
unternommen werden. Alle intellektuellen Aktivitäten, diplomatischen Formulierungen, produzierten Ideen, die Suche nach Wahrheit, die
Blockade aller Wege, die zum Krieg führen; das
alles ist Djihad.
Erst wenn der Djihad nicht erfolgreich ist, wird
der Krieg, den Allah als etwas häßliches bezeichnet, nach dem Koran unvermeidlich: “Der Krieg
ist euch aufgezwungen, denn ihr werdet angegriffen aber er ist etwas sehr häßliches.”4
Maturidi sagt: “Im Verteidigungsfall kann ein
Staat zu diesem häßlichen Mittel greifen; zur Verbreitung des Glaubens eignet sie sich aber nicht.”
Das Scheußliche
“Der Krieg ist euch aufgezwungen aber er ist
etwas sehr häßliches.” Wie man sieht, darf man
keinen Krieg anzetteln, um seinen Glauben zu retten. Denn der Glaube ist etwas
Erhabenes. Der Krieg jedoch etwas häß-
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kamak, bunların hepsinin adı cihaddır.
Kuran-ı Kerim’e göre cihad çalışmaları sonuç vermezse, zorunlu olarak savaş başlar, ancak ona da
Allah çirkin bir şeydir der: “Savaş size zorunlu hale
geldi, çünkü size saldırılmaktadır, ama o bir çirkin
şeydir.” 4 Maturidi diyor ki, “Çirkin bir şey devletin
kendini savunma aygıtı olabilir, ama dinin yayılma
aygıtı olamaz.”5
Kerihe
“Size savaş zorunlu hale geldi, ancak o çirkin bir
şeydir.” Görüldüğü gibi, dinimi imanımı kurtarayım
diye savaş ilan edilemez. Çünkü din, ulvi bir şeydir.
Savaş ise çirkin birşeydir. Ulvi bir şey çirkin bir şeyle
ilan edilemez.
O gün iki büyük İmparatorluk vardı. Sasânî İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu. Bunlar sömürge imparatorluklarıdır. Henry Pirenne diyor ki:
Muhammed’in orduları nasıl oldu da bu kadar kısa
zamanda hızlı bir şekilde yayıldılar.” Cevabını da
kendisi veriyor: “Halk mazlumdu, İber Yarımadası’nı
Bizanslılar ele geçirmek için 200 sene uğraştılar,
Tarık b. Ziyad ise Endülüs’ü 3 yılda ele geçirdi. Nasıl
oldu bu iş: Çünkü imparatorlukların ağır vergi yüküaltında inliyordu halk.” Devam ediyor Pirenne,
“Avrupalılar çamur içinde yürürken, Endülüs sokaklarına taşlar döşeniyordu. Müslümanlar Pireneler’deki savaşı kazansalardı, bütün Avrupa
kurtulacaktı.”
“Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, ötekileri kendi nefslerine tercih ederler. Nefsini cimriliğinden/ doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta
kendileridir.”
Din ümit verir
Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır demek
doğru değildir. Yarın bugünden daha hayırlı olacaktır,
denilmesi gerekir. Din ümit verir, karamsarlıktan
uzaklaştırır, ”Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.”6 Müslümanın tarihi yarınıdır. Allah insana tarihe anlam katma imkânı veriyor. İnsanı depresyondan kurtarmanın yegâne yolu insanı aktör kılmaktır. Onu seyirci olmaktan kurtarmak gerekir.
“Öteki dünya senin için (hayatının) bu ilk bölümünden mutlaka daha iyi olacak!”7 buyuruyor
Allah. Bu ümit vermektir. Güzele, iyiye yönlendir-

liches. Man kann etwas Erhabenes nicht durch
etwas Scheußliches verkünden.
Es gab damals zwei große Reiche. Die Byzantiner und die Sassaniden. Das sind Kolonialreiche. Henry Pirenne fragt sich: “Wie
konnten Muhammads Armeen in so kurzer Zeit
so weit vorstoßen?” Und beantwortet sie selbst:
“Das Volk litt unter Unterdrückung. Die Römer
haben 200 Jahre gebraucht, um die iberische
Halbinsel einzunehmen, Tareq Ibn Ziyad eroberte Andalusien jedoch in 3 Jahren. Wie
konnte das geschehen? Das Volk litt unter der
hohen Steuerlast des Reiches.”, und führt fort:
“Während der Europäer im Schlamm watete,
wurden die Straßen Andalusiens mit Steinen
gepflastert. Hätten die Muslime die Schlacht in
den Pyrenäen gewonnen, wäre ganz Europa gerettet worden.”
“Und jene, die vor ihnen in der Behausung (des Islam) wohnten und im Glauben
heimisch geworden sind, lieben jene, die
bei ihnen Zuflucht suchten, und hegen in
sich kein Verlangen nach dem, was ihnen
gegeben wurde, sondern sehen (die
Flüchtlinge gern) vor ihnen selbst bevorzugt, auch wenn sie selbst in Dürftigkeit
leben. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist - das sind die Erfolgreichen.”5
Glaube gibt Hoffnung
Zu sagen “Das Jenseits ist für dich besser
als das Diesseits” ist nicht richtig. Es ist besser,
wenn man sagt: “Der morgige Tag wird bestimmt besser werden.” Glaube verleiht Hoffnung und bewahrt vor Hoffnungslosigkeit.
”..verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit.”6 Die Geschichte der Muslime liegt in der
Zukunft. Allah gab dem Menschen die Fähigkeit, der Geschichte einen Sinn zu geben. Der
einzige Weg, jemanden aus einer Depression
herauszuziehen ist, ihn aktiv werden zu lassen
und aus seiner Zuschauerrolle herauszulösen.
“Wahrlich, das Jenseits ist besser für dich
als der diesseitige Teil (deines Lebens).”7
verkündet Allah. Das verleiht Hoffnung. Das
verleitet zum Guten und Schönen. Man muss
die Menschen motivieren.
Selbstmordattentäter handeln in der Logik
der Khariji. Damit lässt sich weder eine Zivilisation aufbauen, noch kann man damit Gerechtigkeit walten lassen.
Die Konfessionen
Konfessionen entstanden in einer Zeit innerer Auseinandersetzungen, die der Koran als
Fitna bezeichnet. Sie versuchten politische Probleme religiös zu lösen. Diese Vorgehensweise
führte systematisch zu Fehlern. Sie waren beispielsweise in der Bestimmung der Nachfolge
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mektir, insanları motive etmek gerekir.
Canlı bombalar harici mantığı ile hareket ederler.
Böyle bir mantıkla medeniyetler inşa edemezsiniz,
adalet dağıtamazsınız.
Mezhepler
Kur’an’ın fitne dediği iç savaşlar döneminde çıkmıştır mezhepler. Politik konulara dini çözümler üretmeye çalışmışlar ve sistemik hatalar vermiş bu
uygulama. Mesela; Peygamberimiz’in vefatından
sonra devleti kimin yöneteceği konusunda ihtilafa düşülmüştür. Devlet yönetimini bırakmak istemeyen Kureyş’liler, Medine’lileri(Ensar) yönetime talip oldukları
halde kabul etmemişlerdir. O Medine’liler ki, Hicret
sonrasında onlara kucak açmışlar, ekmeklerini onlarla
bölüşmüşler, onları evlerinde misafir etmişlerdir.
Mekke’liler, Medine’lileri yönetime almamak için,
halifelik konusunda hadis uydurma yoluna gitmişlerdir: “Benden sonra yönetim Kureyş’tedir.” Böyle bir
hadis Peygamber’e ait olamaz. Peygamber böyle bir
hadis söylememiştir.
Hz.Peygamber’in Abbasiler’den oluşu Emeviler’in
kredisini azaltmıştır aslında. Hz. Muhammed vefat
edince depreşen kabilecilik anlayışı yüzünden, derhal
halife seçimi gündeme gelmiş ve Hz. Peygamber’in
cenazesi 3 gün o sıcakta defnedilememiştir.

Halife seçiminde yapılan bu ve benzeri hatalı davranışlar sebebiyle bugün kurumlaşan mezheplerin temeli atılmıştır. Mezheplerin oluşmasına temel teşkil
eden sebepler bu ayrışmalardır. Daha sonraları bu
yara patlamış, bütün İslâm âlemini cenderesine almıştır.
İslâm iyi insan projesidir
Suriye’deki kavganın adı Alevi-Sünni kavgasıdır.
Oyuna gelmemek lâzım. Oysa İslâm iyi insan projesidir. Kavgayı yasaklar. Bizdeki ahlak görev ahlakı
değil fazilet ahlakıdır. Fazilet ahlakına göre sana yapılana aynıyla mukabele etme hakkı verir, ancak affetmenin daha hayırlı olacağını söyler. Biz daha hayırlı
olanı seçmeliyiz. “Cennete giren insanların içinden
garazı kini çekin alın.” diyor Allah. Böylece affetmeyi
ön plana çıkarıyor. İşte fazilet ahlakı budur. Hakkın
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des Propheten uneins. Die Quraisch wollten
die Macht mit den medinensischen Ansar, die
sie nach ihrer Auswanderung aus Mekka mit
offenen Armen empfingen, das Brot mit ihnen
teilten und sie in ihren Heimen beherbergten,
nicht teilen.
Um sie von der Macht fernzuhalten, erfanden die Mekkaner in der Frage des Khalifats
den Hadith: “Nach mir soll Quraisch regieren.”
So ein Hadith kann unmöglich vom Propheten
stammen. Der Prophet kann unmöglich so
etwas gesagt haben.
Das der Prophet abbasidischer Abstammung war, schmälerte die Chancen der
Omayyaden. Wegen des wiedererwachten
Stammesdenkens bei der Bestimmung seines
Nachfolgers, musste Muhammads Beerdigung
3 lange Tage bei sengender Hitze warten.
Diese und andere Fehler bei der Bestimmung des Nachfolgers schafften die Grundlagen für die heute institutionalisierten
Konfessionen.
Diese Zersetzungen sind der Grund für die
Entstehung der Konfessionen. Die Wunden
brachen zu späterer Zeit auf und nahmen die
gesamte islamische Welt in die Mangel.
Der Islam ist ein Projekt zur Erziehung guter Menschen
Der Kampf in Syrien ist ein Kampf Aleviten
gegen Sunniten. Man sollte sich nichts vormachen. Dabei ist der Islam ein Projekt für den
besseren Menschen, das den Streit verbietet.
Was wir haben ist keine Arbeirsmoral, sondern eine Moral der Tugend. Die Moral der Tugend spricht Dir dein Vergeltungsrecht nicht
ab, hält die Vergebung aber für den besseren
Weg. Wir sollten uns für den besseren Weg
entscheiden. “Nimmt den Groll und den Hass
aus dem Herzen derer, die ins Paradies eintreten.” verfügt Allah. So stellt er die Vergebung in den Vordergrund. Das ist die Moral
der Tugend. Zu verzichten, wo man dürfte
und nicht nach Rache streben...
Sehnsucht hat etwas mit der Unwiederbringlichkeit verlorener Zeit zu tun. Allah gibt
den Menschen am Tage ihrer Prüfung eine
Chance. Das will gut genutzt werden. Es gibt
keine Wiederkehr nach dem Tode. Will man
im Jenseits nicht Sehnsüchtig daran denken
müssen, muss man somit nach dem Guten,
dem Tugendhaften streben.
Djinn bedeutet Fremder
Diejenigen, die der Koranrezitation des
Propheten lauschten, waren Fremde aus Nusaybin. Imam Schafi sagt: “Wer immer behauptet, einen Djinn gesehen zu haben, der
lügt.”
Und Imam Maturidi sagt: “Allah verdoppelt
die Ängste derer, die sich zu den Spiritisten
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olandan vazgeçebilmek, intikam peşinde koşmamak...
Hasret, kaçırılan zamanın geriye getirilemeyeceğiyle ilgilidir. Allah bela gününde insanlara
bir fırsat vermiştir. Bunu iyi değerlendirmek lazımdır. Öldükten sonra tekrar geriye dönüş olmayacaktır. Bu durumda güzel olanın, iyi olanın,
faziletli olanın peşinden koşmak lazımdır, ahirette onların hasretini çekmemek için böyle yapmak lazımdır.
Cin yabancı demektir
Peygamberimiz’in okuduğu Kur’an’ı dinleyenler Nusaybin’den gelen yabancılardır. “Her kim
cin gördüğünü söylerse yalan söylemiş olur.” der,
İmam Şafii.
İmam Maturîdi de: “Allah cincilere gidenlerin
korkusunu iki kat artırır.” der.
Biz, İblis’in mahiyetini bilmiyoruz. Ancak Cin
ve şeytan gibi somut varlıklar yoktur, bunu biliyoruz. Cinler yabancılardır, yabancı insanlara cin
denir. Süleyman peygamberin çalıştırdığı varlıklar cinler değil, savaş esirleridir. Görmediğimiz
tanımadığımız bütün varlıklara cin denir. Kur’an
buyruğu şöyledir:
“Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam

begeben.”
Wir wissen nichts über Iblis. Doch wir wissen, das
es keine Geschöpfe wie Djinn oder Satan gibt. Djinn
sind fremde Menschen. Die dienstbaren Geister Salomons waren Kriegsgefangene. Alle Wesen, die wir
nicht kennen oder sehen können, nennt man Djinn.
Der Koran verfügt dazu:
“Und Sulaimān (machten Wir) den Wind (dienstbar), dessen Morgenlauf einen Monat und
dessen Abendlauf einen Monat beträgt. Und Wir
ließen die Quelle des geschmolzenen Kupfers
für ihn fließen. Und unter den Ğinn gab es
manche, die mit der Erlaubnis seines Herrn vor
ihm tätig waren. Wer von ihnen von Unserem
Befehl abweicht, den lassen Wir von der Strafe
der Feuerglut kosten.”8
Ganz Oben steht der Mensch, nicht der Djinn. Allah
hat den Menschen als den Überlegenen geschaffen,
nicht den Djinn. Es ist erniedrigend, wenn ein starkes
Wesen sich einem schwächeren Wesen ergibt. Es war
ein weiser und begabter Mann, der den Thron der Königin von Saba herbei schaffte. Der Koran sagt dazu:
Er sagte: „O ihr führende Schar, wer von euch
bringt mir ihren Thron, bevor sie als (Allah)
Ergebene zu mir kommen?“ Ein unüberwindlicher von den Djinn sagte: „Ich bringe ihn
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dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı
da Süleyman’a (onun emrine) verdik ve
onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi
akıttık. Rabb’inin izniyle cinlerden bir kısmı,
onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık.”8
En üstteki varlık insandır. Cin değildir. Allah
insanı üstün yaratmıştır, cini değil. Güçlü varlığın
güçsüz varlığın peşinden gitmesi zillettir. Belkıs’ın
tahtını getiren şahıs bir alimdir, o alim bilgili ve
becerikli bir kişidir. Kur’an şöyle der:
“Ey önderler! Onlar gelip teslim olmadan
önce sizin hanginiz kraliçenin tahtını bana
getirebilir? Cinlerden bir ifrit dedi ki: Ben,
onu sana sen makamından kalkıncaya
kadar getiririm. Bana güvenebilirsin, benim
buna gerçekten gücüm yeter.
O Kitap’tan bir bilgiye sahip olan kişi de:
Ben onu sana gözünü açıp kapayıncaya
kadar getiririm dedi ve getirdi. Süleyman
tahtı, yanına kurulu görünce dedi ki: Bu
beni denemek için Rabbimin bir ikramıdır;
şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü?
Kim şükrederse faydasını görür. Nankörlük
eden etsin. Rabbimin kimseye ihtiyacı yoktur, onun iyiliği boldur.” 9
Ayetten anlaşılacağı gibi, tahtı, göz açıp kapayıncaya kadar getiren kişi, bir alimdir. Bilgi aldığı kaynak Tevrat’tır. İsrail peygamberlerinden
olan Süleyman’ın makamında “O Kitap” diye
bahsedilen kitap başkası olamaz. “Kitap’tan bilgisi olan” ifadesi önemlidir. Demek ki o kişi ilim
sahibi birisidir, âlim birisidir. Uzaktaki eşyayı
getirme konusunda uzmandır.
Firavun’un cincileri de simyacılardır. Onların
yaptıkları, kuzu bağırsaklarına doldurdukları civanın güneşte hareketlenmesinden ibaret bir aldatmacadır.
Peygamberimize mucize verilmemiştir. Allah
şöyle buyurur: “Sana mucize vermeyişimizin
sebebi, daha öncekilerin inkar etmeleri ve
helak olmalarındandır.” 10
İman bilgi ile güçlenir, mucize ile değil. Bu konuda, “İmanın arkasından bilgi gelmezse bu bir
tasmadır.” der, Gazali.

dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst.
Und ich bin wahrlich stark (genug) dazu und
vertrauenswürdig.“
Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte,
sagte: „Ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu
dir zurückkehrt.“ Als er ihn unbeweglich bei
sich stehen sah, sagte er: „Dies ist von der
Huld meines Herrn, damit Er mich prüft, ob
ich dankbar oder undankbar bin. Wer
dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen
Vorteil dankbar; wer aber undankbar ist – so
ist mein Herr unbedürftig und freigebig.“ 9
Wie man dem Vers entnehmen kann, war es ein
Weiser, der den Thron binnen eines Augenblicks
herschaffte. Die Quelle seines Wissens ist die
Thora. Welches andere Buch könnte sonst am Sitz
des israelischen Propheten Salomon mit “das
Buch” gemeint sein? Die Aussage “der Wissen
vom Buch hat” ist dabei von Bedeutung. Das
muss ein weiser Mann gewesen sein, der über
Wissen verfügte. Ein Spezialist im Herbeischaffen fernliegender Sachen.
Die Zauberer des Pharaos waren Alchimisten. Sie
pressten Quecksilber in Lammdärme, so das diese
begannen, sich in der Sonne zu bewegen - eine Illusion.
Unserem Propheten wurde kein Wunder gegeben.
Allah verfügt dazu: “Und nichts (anderes) hat
Uns davon abgehalten, die Zeichen (mit den
Propheten) zu senden, als daß die Früheren
sie für Lüge erklärten.” 10
Der Glaube gewinnt Kraft aus dem Wissen, nicht
aus dem Wunder. Ghazali sagt: “Wenn Glauben
keine Gewissheit folgt, ist es lediglich ein Joch.”

Üç kişinin amel defteri kapanmaz
1-Kitap yazanların (İnsanlığın faydasına işler
yapanların-Sadaka-i cariye)
2-Salih bir evlat bırakanların
3-Herkesin faydalanabileceği eserler bırakanların (Han, hamam, köprü, yol, okul, hastane...)

Der Bankrotte
Bankrott ist derjenige, der all seine Wohltaten
gegen die Sünden eines Anspruchsberechtigten
verrechnen muss. Er hat die von Gott gezeichneten Grenzen übertreten und ist Bankrott gegangen.

Müflis
İyiliklerinin tamamını, hakkı geçen birisine
verip de ondan günah alan kişidir müflis. Allah’ın
sınırlarına tecavüz etmiştir ve iflas edenlerden olmuştur.

Von Gott gezeichnete Grenzen
Gott zählt als eine der Eigenschaften der Gläubigen “die von Gott gezeichneten Grenzen/ Gesetze einhalten” auf: “Denjenigen, die sich in
Reue (zu Allah) wenden, (Ihn) anbeten,
(Ihn) lobpreisen, die (in Seiner Sache)
umherzie- hen, die sich beugen und nieder-

Hududullah
Yüce Allah, mü’minlerin başlıca özelliklerini
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Drei
Menschenarten
werden
ihre
Wohltaten weiter aufgezeichnet.
1-Jene, die Bücher schrieben (weiter laufende,
nicht endende Wohltaten zum Wohle der Menschheit)
2-Jene, die rechtschaffene Nachkommen großziehen und hinterlassen
3-Jene, die der Allgemeinheit nützliche Werke
hinterlassen (Hergerben, Badeanstalten, Brücken,
Straßen, Schulen, Krankenhäuser, etc...)
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sayarken, bunlardan birinin de, “Allah’ın sınırlarını/ yasalarını korumaktır” der: “Allah’a tövbe
eden, kullukta bulunan, O’nu öven, O’nun
uğrunda gezen (cihad ve hicret eden, rızasını arayıp duran), rükû yapan, secde eden,
iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve Allah’ın sınırlarını koruyan mü’minleri müjdele.”11
Bu âyetin belirttiğine göre, hudûdullahı korumak, mü’minlerin bir görevidir, özelliğidir. Öyleyse mü’minlerin başlıca özellikleri; Allah’a iman
ve bunun gereği olarak ona kulluk ederek, imanamel bütünlüğü içinde davranışta bulunmaktır.
İman sahibi olan, âyette belirtilen diğer düzgün
davranış özelliklerini de günlük hayatında uygular, hudûdullahı gözetmek, mü’minlerin özelliğidir.
İman hususundaki zaaf, Allah’ın sınırları konusunda da kendini gösterir: “Bedevîlerin küfür
ve nifakları her yönden, daha ileridir. Allah’ın, peygamberine indirdiğinin sınırlarını
bilmemekte de onlar ileridir. Allah bilendir
ve hakîmdir.” 12
Hudûdullahı bilmemek, iman zaafıdır. Burada,
bedevilerin iman zaafı, servet ve dünyalık hırsları, ikiyüzlü gündelik davranışları, en önemlisi
hangi konuda olursa olsun zora düştüklerinde bin
bir gerekçeyle ve yaldızlı sözlerle içinde bulundukları durumdan sıyrılmaya çalışmalarıdır.13 Hudûdullaha
yaklaşmamak,
sorumluluğunu
bilmektir, takva kavramı ile ifade edilir.14 Hudûdullahı aşmak; aşırı gitmek demektir.15 Kendine
yazık etmek, zulüm yapmak demektir.16
Allah’a ve peygamberine isyandır, isyan yolunun
sonu cehenneme çıkar, bu yolun sonunda alçaltıcı bir azap vardır. 17
Hz. Peygamber bir hadisinde, “Bir kimse perdeyi
(âr perdesini) sıyırmadıkça, hudûdullaha düşmez/Allah’ın sınırlarını çiğnemez.” der.18
Kehf suresindeki bir ayette de: -Bu ayette iman
ederek ilk adımı atan ve sınırları zorlamayan, her
konuda teslim olan gençlerin durumu dile getirilir- „Biz onların haberlerini sana doğru bir
şekilde anlatacağız. Şu bir gerçek ki onlar,
Rablerine iman etmiş bir yiğitler grubuydu.
Ve biz de onların hidayetini artırdık.”19
.......
1-Hacc 78 2-Ali İmran 144 3-Bakara 208 4-Bakara 216
5-Haşr 59 6-Zümer 53
7-Duha 4 8-Sebe 12
9-Neml 38-40 10-İsra 59
11-Tevbe 112 12-Tevbe 97
13-Bakara 229-230 14-Bakara 187
15-Mü’minun 7, Mearic 31
16-Talâk 1 17-Nisa 14, Mücadele 4
18-Tirmizî, edeb, 44/76
19-Kehf 13

werfen, die das Gute gebieten und das Böse
verbieten und die Schranken Allahs achten verkünde (diesen) Gläubigen die frohe
Botschaft.”11
Wie aus dem Vers hervorgeht, ist es eine Eigenschaft und eine Pflicht der Gläubigen, gottgegebene Grenzen einzuhalten. Die Haupteigenschaften der Gläubigen bestehen also in dem Glauben an Gott und in seiner Konsequenz all ihre
Handlungen im Einklang mit diesem Glauben vorzunehmen und ihm damit zu dienen. Ein gläubiger
Mensch praktiziert rechtschaffenes Handeln in seinem Alltag und hält die von Gott vorgegebenen
Grenzen ein.
Zweifel im Glauben äußern sich auch in der Einhaltung gottgegebener Grenzen: Die Wüstenaraber sind am härtesten in Unglauben und
Heuchelei und sind eher dazu geneigt, die
Schranken nicht anzuerkennen, die Allah Seinem Gesandten offenbart hat. Und Allah ist
Allwissend, Allweise.12
Die gottgegebenen Grenzen nicht zu erkennen,
ist Schwäche im Glauben. Die Schwäche der Wüstenaraber im Glauben besteht hier in ihrer Gier
nach weltlichen Gütern, ihrer alltäglichen Unaufrichtigkeit und ganz besonders ihrer Eigenart, sich
mit zahllosen Ausreden und großen Worten aus
einer für sie ungünstigen Lage herauszuwinden.13
Die gottgegebenen Grenzen nicht anzutasten ist
ein Zeichen verantwortungsvollen Handelns und
wird als Frömmigkeit bezeichnet.14 Gottgegebene
Grenzen zu überschreiten bedeutet, zu weit zu
gehen,15 sich selbst zu verderben und grausam
wider sich selbst zu sein.16
Es ist ein aufbegehren gegen Gott und seinen
Gesandten und führt geradewegs in die Hölle, wo
ihn eine demütigende Strafe erwartet.17
Der Gesandte sagt in einem Hadith: “Wer den
Vorhang der Scham nicht wegreisst, der berührt
die gottgegebenen Grenzen nicht”18
In einem Vers der Sura Al-Kahf, die über eine
Gruppe junger Menschen berichtet, die an Gott
glauben und seine Grenzen nicht übertreten,
heisst es: “Wir wollen dir ihre Geschichte
wahrheitsgemäß berichten: Sie waren junge
Männer, die an ihren Herrn glaubten, und Wir
ließen
ihnen
zunehmend
Rechtleitung
zukommen.”19
.......
1-Al-Hadsch 78
2-Al İmran 144
4-Al-Baqara 216 5-Al-Haschr 59
7-Ad-Duha 4
8-As-Saba 12
10-Al-Isra 59
11-At-Tawba 112
13-Al-Baqara 229-230
15-Al-Muminun 7, Al-Maaridsch 31

3-Al-Baqara 208
6-Az-Zumar 53
9-An-Naml 38-40
12-At-Tawba 97
14-Al-Baqara 187
16-At-Talaq 1

17-An-Nisa 14, Al-Mudschadala 4
18-Tirmidhi, Anstand, 44/76
19-Al-Kahf 13
17- Nisa 14, Mücadele 4

Hazırlayan:
Hüseyin BOZKURT

Übersetzung:
Hamdi İLHAN

Her Cuma 19.30-22.00 Arası
Türk Eğitim Derneği’nde sohbet vardır.
Halka açıktır.
Reuterstr.58 12047 Berlin Tel.:62725391
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Hier stehen meines Erachtens
Grundsatzfragen im Raum
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mit Religion abhängt. Das hat
uns auch die Deutsche Islamkonferenz gezeigt.
Aus meiner Perspektive ist
aber zunächst die wissenschaftliche Etablierung des
Fachs wichtig und interessant.
Wir stehen hier noch ganz am
Anfang eines langen Wegs.
Mocca: Wie ist die Verteilung der Studenten – sind es
eher muslische oder nicht-muslimische Studenten, die Interesse an Ihrem Fach haben?
Nimet Şeker: Da das Fach
„Islamische Theologie“ bzw.
„Islamische Studien“ den Islam
aus der Binnenperspektive heraus betrachtet und den meisten Absolventen eine Tätigkeit
als Religions. lehrer vorschwebt, haben wir größtenteils muslimische Studenten. Es
gibt aber auch einige Standorte, die noch keine Islamische
Theologie als Studienfach anbieten, wo aber auch z.B.
christliche Studenten etwas
über Islamische Theologie lernen können, zum Beispiel am
Zentrum für Komparative Theologie in Paderborn. Es ist interessant zu sehen, dass ein
Großteil der Studentenschaft
weiblich ist.
Mocca: Wie ist die Bibliothek an Ihrem Standort ausgestattet? Wie sieht es aus mit
islamischer Literatur, inklusiver
Handschriften? Ist die Ausstattung für das wissenschaftliche
Arbeiten zufrieden stellend?
Nimet Şeker: Wir am Zentrum für Islamische Theologie
in Münster dürfen uns glücklich
schätzen, dass wir eine gemeinsame Bibliothek des Centrums für Religiöse Studien
besitzen, die in die Fachberei-

“

Könnten Sie sich kurz vorstellen?
Mein Name ist Nimet Seker. Ich bin
1979 im Rheinland als Kind von türkischen Gastarbeitern geboren. Ich habe
an der Universität zu Köln Islamwissenschaft, Deutsche Sprache und Literatur
sowie Ethnologie studiert. Nach dem
Studium habe ich begonnen, als Journalistin zu arbeiten, u.a. als freie Redakteurin bei dem Online-Portal
Qantara.de. 2011 habe ich eine kleine
Zeitschrift mit dem Namen „Horizonte.
Zeitschrift für muslimische Debattenkultur“ gegründet. Im gleichen Jahr habe
ich begonnen, an der Universität Münster im Fach Islamische Theologie zu
promovieren. Ich beschäftige mich
dabei mit geschlechterbezogener
Qur’an-Hermeneutik und Exegese. Da
ich Kollegiatin am Graduiertenkolleg Islamische Theologie bin, absolviere ich
gleichzeitig auch eine Art Doktorandenstudium. Damit gehöre ich zu den
Nachwuchswissenschaftlern im Fach
Islamische Theologie.

“

M

occa:In
Deutschland
wurden fünf
theologische Institute eingerichtet. Was ist die
Absicht dahinter?
Nimet Şeker: Das Ziel ist
die Einrichtung des Faches “Islamische Theologie” und “Islamische Religionspädagogik” an
den Universitäten. Da die Religionsgemeinschaften in
Deutschland ein Anrecht auf
Religionsunterricht an staatlichen Schulen haben, muss der
Staat auch dafür Sorge tragen,
dass adäquat ausgebildete Religionslehrer zur Verfügung stehen. Das neue Fach ist
demnach dazu da, diese Religionslehrer auszubilden. Gleichzeitig wünscht sich der Staat
auch, dass sonstiges religiöses
Personal, wie Imame und Seelsorger, ausgebildet werden. Es
stellt sich dabei natürlich als
erstes die Frage, ob die Religionsgemeinschaften, um es genauer zu sagen: die
muslimische Gemeinschaft, die
in Moscheevereinen und Verbänden organisiert ist, diese
Imame auch annehmen und
anstellen werden. Das ist noch
offen. Der Staat möchte damit
etwas zur „Integration“ beitragen. Hier stehen meines Erachtens Grundsatzfragen im
Raum, die noch zu erörtern
sind. Da der Prozess der Einrichtung des neuen Fachs aber
bereits angelaufen ist, ist es
womöglich müßig, diese
Grundsatzfragen aufzuwerfen.
Dennoch muss man sich dessen bewusst werden, dass aus
Sicht des Staates die „Integrationsfähigkeit“ vieler Migranten
scheinbar von ihrem Umgang

Da die Religionsgemeinschaften in
Deutschland ein Anrecht
auf Religionsunterricht
an staatlichen Schulen
haben, muss der Staat
auch dafür Sorge tragen, dass adäquat ausgebildete
Religionslehrer zur Verfügung stehen.
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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)
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che Islam, Judaistik und Orthodoxe Theologie untergliedert ist.
Diese Bibliothek wächst seit Jahren, so dass wir bereits einen
Grundstock hatten, als das Zentrum für Islamische Theologie
gegründet wurde. Wir haben
auch eine Vereinbarung mit der
Islamwissenschaft der Westfälischen Wilhelms Universität Münster darüber, dass wir ihre
Bibliothek gleichberechtigt benutzen dürfen, damit wir nicht alles
doppelt kaufen, was ohnehin
schon in Münster da ist. Die Islamwissenschaft hat eine hervorragende Bibliothek mit so gut wie
allen klassischen Werken. Handschriften besitzen wir meines
Wissens nicht, aber einen Teil der
klassisch-arabischen Werke
haben wir bereits. Wir besitzen auch einige
türkischsprachige wissenschaftliche
Bücher. Die Bibliothek wächst
zurzeit enorm,
so dass unsere
Bibliotheksmitarbeiter derzeit
gut beschäftigt sind, neu eingegangene Titel aufzunehmen.
Mocca: Welche Berufsausssichten erwarten die Absolventen
des Fachs Islamische Theologie,
wenn man die akademische Laufbahn einmal bei Seite lässt?
Nimet Şeker: Die Absolventen haben gute Chancen als Religionslehrer eingestellt zu
werden, da im Bundesland NRW
das Schulfach Islamischer Religionsunterricht eingerichtet wird.
Darüber hinaus wird es für Theologen sicherlich Möglichkeiten
geben, in Gemeinden oder Verbänden zu arbeiten. Es stehen
aber auch alle andere Berufsbereiche wie Medien, Verlage, Politik etc. für die Absolventen offen.
Dies bedeutet, dass sie prinzipiell
in allen Bereichen, in denen auch
andere Geisteswissenschaftler
arbeiten, eine Anstellung finden
können.
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Mocca: Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat
gesagt „Der Islam gehört zu
Deutschland“. Der neue Bundespräsident Gauck dagegen meldete sich zu diesem Thema auch
zu Wort und sagte „Die Muslime
gehören zu Deutschland.“ Welche
Position widerspiegelt Ihrer Meinung nach die Realität?
Nimet Şeker: Ich glaube, bei
dieser Frage geht es nicht um
Wahrheit oder Wirklichkeit, sondern schlicht und einfach um Politik. Beide Aussagen – sowohl
die vom ehemaligen Bundspräsidenten Christian Wulff als auch
die des aktuellen Amtsinhabers
Joachim Gauck – repräsentieren
den Wissens- und Erfahrungshorizont dieser Personen. Sicherlich

besaß und zeigte Wulff mehr
Sensibilität was den Umgang mit
Migranten im Allgemeinen und
Muslimen im Besonderen betraf.
Er war sich auch der Tragweite
seiner Aussage bewusster als
Gauck, der sich auch diverse andere Patzer als Präsident erlaubt
hat. Gaucks Aussage „die Muslime sind ein Teil Deutschlands“
kam ja erst nach einer öffentlichen Empörung über seine ablehnende Reaktion auf Wulffs
Aussage.
Ist es aber das gleiche danach
zu fragen, ob der Islam nach
Deutschland gehört oder ob der
Islam ein Teil Deutschlands ist?
Das sind eigentlich zwei voneinander zu trennende Fragen, die
in der Debatte aber vermischt
wurden. Zu sagen „der Islam ist
ein Teil Deutschlands“ impliziert
noch nicht die Aussage „der
Islam gehört nach Deutschland“
und umgekehrt. Sicher hat Wulff
diese Feinheiten gesehen und be-

wusst in seiner Rede zum Tag der
Deutschen Einheit am 3. Oktober
2010 die Aussage „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ gemacht. Wulff wusste, in
welche latent islamophobe Öffentlichkeit er da hineinsprach.
Dementsprechend fielen auch die
Reaktionen aus.
Welche Aussage nun eher
stimmt, die von Wulff oder die
Gauck, wirkt sich auf die Lebenswirklichkeit der Muslime aus meiner Sicht nur gering aus. Sie
können höchstens zur Meinungsbildung beitragen. Die Rezipienten solcher Aussagen fühlen sich
in ihrer Ansicht meist nur bestätigt oder abgelehnt. Daher messe
ich solchen symbolischen Sprüchen nicht allzu viel Wirkkraft
bei.
Mocca: In den letzten Jahren
ist die Diskussion um einen „europäischen Islam“ entflammt.
Sind solche Begriffe notwendig?
Wenn ja, wie kann man diesen
Begriff mit Inhalt füllen?
Nimet Şeker: Ich halte von
solchen Begriffen wie „deutscher
Islam“, „türkischer Islam“ oder
„europäischer Islam“ nichts.
Nicht nur, weil dahinter ein binäres Denken in Begriffspaaren wie
„traditionell-modern“ steht, das
letztlich über die Realität nichts
aussagt. Vielmehr finde ich die
dahinter mit schwingende Identitätsdebatte völlig fehl am Platz.
Muslime sind heute mit Menschen ihren Glaubens und Andersgläubigen durch das Internet
und anderen Möglichkeiten global
derart vernetzt, dass das moderne Denken in Identitätskategorien wie Nation, Sprache und
Religion gesprengt wird. Was ist
denn mit einem Menschen, der
ein Kosmopolit und praktizierender Muslim ist, in der Welt umherkommt, mehrere Sprachen
spricht, und Familie und Freunde
auf verschiedenen Kontinenten
hat? Nach diesen Kategorien
müsste dieser Mensch ein Identitätsproblem, um nicht zu sagen:
ein Problem mit seiner Religion
haben. Was ist, wenn dieser Muslim das nicht hat?
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Der weit verbreitete Glaube,
dass wir erst seit Kurzem in ethnisch und religiös pluralen und
heterogenen Gesellschaften
leben, ist schlicht und einfach ein
Trugschluss. Aber genau vor diesem Hintergrund ist die Rede
vom „europäischen Islam“ entstanden; er meint ja nichts anderes als dass dieser Islam sich an
einen neuen Kontext anpassen
soll. Ein Blick in die Geschichte
der islamischen Welt, insbesondere des Osmanischen Reichs,
zeigt uns jedoch, dass Muslime
und auch Christen unterschiedlichster Glaubensgemeinschaften
gemeinsam lebten, ohne, dass es
einen abgegrenzten „osmanischen Islam“ oder ein „osmanisches Christentum“ gab.
Vielmehr gab es die unterschiedlichsten christlichen Konfessionen
auf osmanischem Gebiet, und
auch die unterschiedlichsten
Muslime an einem Fleck. Sie
suchten keine Identität durch Abgrenzung. Erst in der Moderne ist
die Vorstellung von nationale und
religiöser „Identität“ aufgekommen. Ich weigere mich, mich diesem Denken unterzuordnen.
Der Islam hat nichts mit
Grenzen zu tun. Von einem europäischen Islam zu sprechen, bedeutet ihn einzugrenzen. Das
kann ich nicht akzeptieren.
Mocca: In Deutschland debattiert man jüngst heftig über
das Phänomen Salafismus. Es
scheint, dass von Teilen der Regierung diese Debatte auch unterstützen und richtig finden. Auf
Muslime wirkte es aber wie ein
Angriff auf den Mehrheitsislam.
Was können die Ursachen aus
Ihrer Sicht für diese Debatte
sein?
Nimet Şeker: Die Salafismus-Debatte nützt nicht nur der
Politik, die damit das Bedrohungsszenario des „islamistischen Terrorismus“ und damit
ihre bisherige „Ausländer-“ und
Islampolitik aufrecht erhalten
kann. Sie verläuft auch weitest
gehend nach innen sehr unkritisch. Mit innen meine ich die

Verbindungen hoher deutscher
Politik zu Staaten wie Saudiarabien, von denen wir wissen, dass
sie auf globaler Ebene den Salafimus mit viel Geld aufgepumpt
und als religiöse und politische
Größe zum Leidwesen aller anderer Muslime etabliert haben. Ich
meine damit auch eine innerdeutsche unkritische Diskussion,
was die dubiose Verbindung von
V-Männern des Verfassungsschutzes im salafistischen und
extremistischen Milieu betrifft.
Da sind wir noch zu unkritisch.
Ich sehe da eigentlich auch keine
wirkliche Debatte, jenseits keine
öffentliche. Es ist eher die übliche
sensationslüsterne Reaktion auf
das Phänomen des globalisierten
nihilistischen Extremismus, der

mittlerweile ja auch sonst so
friedliche Länder wie Mali überfallen hat. Es ist zu einfach und
leichtfertig, sich über junge Muslime zu empören, die sich radikalisieren. Das ändert nichts an den
Umständen und Tatsachen, sondern läuft auf einen Empörungsfetischismus auf. Soll das unsere
Debattenkultur sein?
Die Debatte in Deutschland
nützt aber auch den sogenannten
Berufsmuslimen, die dadurch
zum einen eine diskursive Plattform geliefert bekommen, sich
als vermeintliche Kontrahenten

zum Salafismus aufzustellen und
dadurch zu punkten. Damit ist
aber auch nichts gewonnen.
Als Muslime müssen wir uns
tiefer in das religiöse Selbstverständnis dieser Bewegung hineindenken und herausfinden, woran
das Ganze krankt. Meines Erachtens stehen dahinter philosophische, um nicht zu sagen,
ideologische Fragen, wie etwa
das Verständnis vom Wesen des
Qur’an oder des Islam an sich.
Wenn wir uns die Wurzeln dieser
Reformbewegung – und der Islamismus und der Salafismus verstehen sich ja als Reformbewegungen – anschauen, werden
wir bei sogenannten Reformdenkern des 19. Jahrhunderts ankommen, die heute teilweise
noch gefeiert werden. Damit
kommen wir bei übergeordneten
Fragen von Tradition und Moderne an, die wir Muslime, und
auch wir Theologen, teilweise
noch viel zu ideologisch und vorurteilsbeladen betrachten. Es
muss aber endlich möglich sein,
auf eine sachliche Art etwa über
Muhammad Abduhs und Rashid
Ridas Positionen und die dahinter
stehende Pohilosophie nachzudenken. Letztendlich sind das die
Fragen, die wir jetzt auch in der
Theologie angehen. Doch dabei
dürfen wir als Theologen uns
nicht zu sehr von politischen Bedürfnissen vereinnahmen lassen.
Für mich ist der Salafismus daher
vor allem ein religiöses Problem.
Wir Theologen sollten uns etwa
mit der Frage beschäftigen, inwiefern Salafismus und Wahhabismus historische Vorbilder
haben – etwa bei den Hawarij
(Hariciyye-Haricilik). Da gibt es
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frappante Parallelen in den theologischen Posi- tionen beider
Strömungen.
Mocca: Was sagen Sie zum
Phänomen Islamfeindlichkeit?
Zum Beispiel gibt es auch Kopftuchträgerinnen unter ihren Studentinnen. Ist das nicht eine
Situation, mit der Islamfeindlichkeit eher genährt wird?
Nimet Şeker: Zu Ihrer letzten Frage kann ich nur sagen:
Wenn wir unsere Religion aus
Sorge vor Islamophobie nach
der herrschenden Idealvorstellung vom Islam ausrichten, dann
sind wir auf dem Holzweg. Ein
Katholik wird seine Haltung zur
Religion oder seinen Glauben
auch nicht ändern, weil es Kirchenkritiker und Atheisten gibt.
Oder wegen den Ansichten von
Menschen, deren Vorstellung
vom Katholizismus von Pädophilievorfällen in kirchlichen Einrichtungen geprägt ist.
Was die Islamfeindlichkeit betrifft, meine ich, dass nicht die
Sichtbarkeit von vermeintlichen
Symbolen wie dem Kopftuch oder
Minarette die Ursache dafür ist.
Wir wissen heute aus Studien,
dass Islamfeindlichkeit vor allem
dort verbreitet ist, wo Menschen
keinen Kontakt zu Muslimen
haben, also unwissend sind. An
diesem Übel müsste also man arbeiten.
Als Muslime sind wir dazu angehalten – vor allem auf medialer Ebene – uns selbstkritisch
fragen, ob wir durch den Trend
der Selbstislamisierung vielleicht
nicht auch zu einem verzerrten
Islambild beitragen. Damit meine
ich, ob die Tendenz zum Empörungsjournalismus, wenn es etwa
wieder einmal um Aussagen von
Necla Kelek, Thilo Sarrazin, Heinz
Buschkowsky oder anderen Themen geht, an dem Muslime
schnell partizipieren, nicht ein
Schuss ins eigene Bein ist. Denn
dadurch, dass man sich in die
vorgegebenen diskursiven Strukturen begibt, kann man keine autonome Stimme erheben. Man
kann höchstens zum Spielball der
Medien werden und der dort vor-

gegebenen Themen und Positionen, wenn auch im Sinne einer
„kritischen Gegenstimme“. Aus
meiner Sicht, und das mag vielleicht radikal klingen, ist dies
letztendlich nichts anderes als
eine andere Form des hegemonialen Kulturimperialismus, die
unbewusst internalisiert wird.
Warum soll ich ein Teil dessen
sein? Ich versuche stattdessen,
meine eigene Themen auf die
Agenda zu setzen, in dem ich eigene Medienproduktion jenseits
des Mainstream betreibe.
Mocca: Möchten Sie als Letztens noch etwas sagen?
Nimet Şeker: Zuletzt möchte
ich noch anmerken, dass man –
und dieses trifft auf die unterschiedlichsten Parteien zu, die in
diesen Prozess involviert sind –
die Erwartungen an die Islamische Theologie nicht allzu hoch
hängen sollte. In den ersten Jahren wird man damit beschäftigt
sein, dass Fach zunächst an den
Universitäten zu etablieren, Lehrpersonal einzustellen, Studienordnungen zu schreiben und eine
Grundlage zu schaffen. In dieser
Zeit kann es keine Spitzenforschung geben, da wir zunächst
mit einer Standortbestimmung
und Verortung beschäftigt sein
werden. Da wir auch keine Vorbilder in der islamischen Welt
haben, an denen wir uns ohne
weiteres orientieren können, sind
wir auch ein wenig in einem Experimentiermodus. Mir scheint,
dass ein Teil der Studentenschaft
überzogene Erwartungen hat,
das sich auch mit einer spirituellen Suche vermischt. Diesen
Menschen muss klar sein, dass
wir nur ein Unifach wie jedes andere sind und kein spirituelles
Angebot bereit halten. Ich denke,
man muss sich auch vor Augen
halten, dass selbst in der islamischen Welt das, was manche als
„authentisches Wissen“ bezeichnen, zu einem seltenen Gut geworden ist. Unsere Aufgabe in
Deutschland wird es auch sein,
die Hintergründe der ideellen
Entwicklungen im Zuge der Modernisierungswellen in der islami-

schen Welt zu ergründen, und
nachzuvollziehen, warum sich
das Denken in der Moderne gewandelt hat. Der Islamwissenschaftler Thomas Bauer hat in
seinem Buch „Die Kultur der Ambiguität“ bereits einen Teil dieser
Frage ausgearbeitet. Da geht es
vor allem auch um epistemologische Fragen. Wir als Theologen
müssen dies jetzt weiter denken
und intensivieren. Ich für meinen
Fall beschäftige mich im Rahmen
meiner Dissertationsarbeit auch
mit Fragen der Veränderungen in
der Qur’anhermeneutik, von
klassischen Positionen zu modernen Positionen. Meine Prognose
ist, dass wir für diesen Prozess
nur 100 Jahre brauchen werden.
Deswegen meine ich auch, dass
man die Erwartungen in dieser
Phasen nicht zu hoch hängen
sollte.
Aber aus meiner Sicht hat auch
die Politik zu hohe Erwartungen:
Wer jetzt glaubt, dass nihilistisch-extremistische Salafisten irgendwann von der Bildfläche
versch- winden, weil es einen
vernunftorientierten Islamunterricht geben wird, der wird enttäuscht sein. Denn solange die
Kinder außerhalb des Unterrichts
kein solides Gemeindeleben vorfinden und keine positiven Vorbilder, wird der Unterricht auch
verpuffen. Der Unterricht kann
nur eine Reflexionsgrundlage bieten, während der gelebte Glaube
eben im Alltag praktiziert sein
will. Wenn hier das gesamtgesellschaftliche und das muslimische
Umfeld der Kinder immer noch
gestört ist, kann ein Islamunterricht an der Schule allein auch
nichts retten. Der Glaube ist
eben keine Maschine, die anders
arbeitet, wenn man an einer
Schraube dreht. Dieses Denken
finden wir eher bei den Islamisten vor, und das wollen wir doch
grade verhindern.
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“

Türkiye, tartışılacak konuları hiç
eksilmeyen ve galiba kısa ve orta
vadede de hiç eksilmeyecek bir
ülke…
Türkiye’nin kendi
haline bırakılmayacak kadar
önemli olduğunu
düşünenlerin de
katkılarıyla tabii…

“

aşka ülkelerde işler
nasıl yürür, orada yaşayanlar bilir tabii, ama
Türkiye
konuşulacak
mevzuular
açısından
bulunmaz bir ülkedir. O kadar ki,
konuşulacak şeylerin birisi bitmeden öbürü başlar ve bizler de konuşur, daha doğrusu tartışır
dururuz.
Dikkat çekici konular üzerinde
yürütülen tartışmaların, objektiflik, ortak değerler ya da fayda
üzerinden yapılması beklenir genellikle. Ancak bizdeki tartışmalarda, istisnalar bir tarafa, bu tür
özellikler aramak genellikle beyhudedir. Tarafgirlikle ve hatta çoğu
zaman adalet ve hakkaniyeti zerre
kadar kaale almayan türden tartışmalara şahit oluruz.
Son dönemlerin en çok tartışılan konuları olan Suriye, Barış Süreci ve Taksim Gezi Olayları,
tartışma tarzımızın pek iç açıcı olmadığı hususunda ciddi fikirler verecek örneklerle dolu.
Suriye meselesinde gelinen
aşama ve asıl olarak meselenin
başlangıcı noktasından itibaren
yürütülen politikalara yönelik eleştiriler, her zaman vardı ve bundan
sonra da olacak. Çünkü işler olması gerektiği düşünüldüğü şekilde yürümüyor. Hemen her gün
Suriye’de hayatını kaybeden onlarca insanın haberleri ile karşılaşıyoruz.
Türkiye’nin Suriye meselesinde
yanlış yaptığını düşünenleri, birkaç
kısım olarak değerlendirebiliriz.
Suriye halkının yüzde 15’ini temsil
etmekle beraber, kalan yüzde 80
küsüre hükmeden Nusayri Baas
Yönetimi’ne çeşitli sebeplerle bağlılık hisseden ve her ne yaparsa
yapsınlar, onlardan yana tavır
alanlar, bu kesimlerden birisi.
Türkiye’nin Suriye ile ilgili attığı
adımların yanlış olduğunu, aslında
başka türlü davranılsaydı bu türden olayların en azından bu kadar
şiddetli olmayacağını düşünenlerin
sayısı da oldukça kabarık.
Bu kesimle alakalı temel problem şu ki, bunlar; bahsini ettikleri
‘başka türlü davranma’nın nasıl
olabileceği konusunda ciddi fikirlere sahibi değiller. Ya da belki bu
türden fikirleri var ama kamuoyuyla paylaşmıyorlar!
Suriye yönetiminin, konuşularak ikna edilebileceği ve dolayısıyla bu kadar sert davranmayacağı bir vasat temin edilebilecekken, bunun yapılamadığını
söylemek, kolay. Ancak Türkiye’yi

olup bitenlerin suçlusunun Türkiye’yi yönetenler olduğu noktasına
kadar getirilebiliyor.
Halkına karşı tank ve uçak
dahil her türlü ağır silahları kullanmakta bir beis görmeyen birisini
mazur görmeye ve ama orada
akan kanı durdurmaya çalışanları
suçlu ilan etmeye yönelik bir davranış bu.
Ancak, militan eğittiği ve silah
yardımında bulunduğu düşünülen
Türkiye’nin, mesela neden muhalefet güçlerinin en büyük ihtiyaçlarından birisi olduğu bilinen
Stinger füzeleri gibi hava savunma
silahları vermediği konusu, cevapsız.
Meselenin
gelip
dayandığı
nokta; olayların her daim bizim istediğimiz gibi yürüdüğü, dolayısıyla yanlış varsa bizim yüzümüzden, eğer hasbelkader doğru

Suriye, Barış Süreci ve
Taksim Gezi olayları üzerine…

Ekrem KIZILTAŞ
idare edenlerin, sabırla, en azından 6-7 sene bu yolu denedikleri
düşünülünce, bu fikir pek işe yaramazmış gibi gözüküyor.
Türkiye’nin Suriye’deki muhalefeti kayıtsız şartsız desteklediği,
yönlendirdiği, mensuplarına silah
desteğinde bulunduğu ve dahi askeri eğitim verdiği gibi hususlar,
şiddetli muhalifler tarafından olduğu gibi, zikrettiğimiz diğer
kesim tarafından da sıklıkla dile
getiriliyor. Bu tez bazen açık ve
bazen de üstü kapalı olarak, bütün

varsa da, bunun kendiliğinden olduğu anlayışı ile alakalı.
Suriye örneğindeki yanlış yapıldı algısı, mesela Rusya, Çin ve
hatta İran faktörlerinin hesaba katılmadığı, diğer batı ülkelerinin gazına gelindiği yorumuna dayalı.
Oysa meselenin abc’si zaten bu.
Hükümranlığını
kaybetmemek
için, vaktiyle babasının Hama halkına yaptığının çok daha kötüsünü
bütün vatandaşlarına yapabilecek
tıynette birisinin başında olduğu
bir yönetim ve o yönetimin ayakta
kalmasını kendileri açısından olmazsa olmaz addeden bazı ülkeler
bahis konusu oysa. İlgi çekici olan,
bunlardan birisinin de İran olması.
Bu hususta ilgi çekici olan bir
başka husus ise, Suriye’de olup bitenlerin arkasında batı emperyalizminin olduğu, dolayısıyla değişimi onların istediği şeklindeki
algı. Bu algının sahipleri, İran’ı bir
kenara bıraksak bile, karşı kampta
bulunan Rusya ve Çin’in emperyalist olmadığını düşünüyor olmalılar…
Meseleyi uzunca bir şekilde
tahlil etmek niyetinde değiliz tabii.
Mesele şu: Suriye zor bir meseledir. Türkiye bu konuda insani ga-
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yelerle bazı adımlar atmıştır ve atmaktadır. Bunların neler olduğu
konusunda tam manasıyla bilgi
sahibi değilsek olmaya çalışmak
ve eğer bunların doğru olmadığını
düşünüyorsak, ne yapılacağı konusunda fikirler serdetmek durumundayız.
Esed’e ve ordusuna, ‘hele biraz
durum bakalım!’ deme, yani olayları duraklatma ve sonrasında
bizim arzu ettiğimiz gibi yürümesini sağlama imkanı ise, maalesef
yok…
Barış süreci
Türkiye’de üzerinde yoğun tartışmaların sürdüğü mevzulardan
birisi de ‘Barış Süreci’. Barış süreci
başlamadan önce sürekli olarak
çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen
terör eylemlerine muhatap iken,
sürecin başlamasıyla birlikte olaysız bir döneme girilmesi ve bu
arada terör örgütü mensuplarının
ülkeyi terk etmeye başlamalarına
eş zamanlı olarak, meseleyi değişik şekillerde yorumlayan çevrelerin
propaganda
savaşlarına
muhatap olmaya başladık.
Olup biteni birşey verip almak
olarak değerlendirenler, ne verdik
sorusunu sorup cevap aramaya girişirlerken; kimileri de çeşitli sebeplerle sürecin sağlıklı bir şekilde
yürümeyeceği ve bir şekilde kesileceği beklentilerini dile getirmeye
başladılar.
İşin ilgi çekici tarafı, en kötüsü
bile gerçekleşse nihayetinde ancak
eski duruma tekrar dönmekten
söz edilebilecekken; bazı kesimlerin gelişmeleri olumlu karşılamak
yerine, alabildiğine kötümser bir
havaya girmeleriydi.
Barış Süreci’nin iktidardaki Ak
Parti tarafından gerçekleştiriliyor
oluşunun siyasi olarak kendilerine
pahalıya patlayacağını bilen siyasiler neyse ama, sürecin kendile-

Dip-Ing.Architekt Hüseyin Bozkurt

rinden bağımsız bir şekilde nasıl
olup da gerçekleştiğine akıl erdiremeyen bazı kalemşörlerin de benzer moda girmeleri, doğrusu
ibretlik bir durumdu.
Akil Adamlar Heyeti, ülkenin
muhtaç olduğu barış ve huzur dolu
ortamın sağlanması için atılan
adımların anlatılması ve esas olarak da gelişmelerle ilgili olarak
kaygıları olanların dinlenilmesi
şeklinde yürütüldü.
Taksim Gezi Parkı
Suriye’deki olaylar ve Barış Süreci ile ilgili gelişmeler ve tartışmalar sürerken;
Taksim Gezi
Parkı’nda, yapılması düşünülen
Topçu Kışlası sebebiyle ağaçların
kesilmeye başlandığı iddiası ile
yeni bir süreç başladı.
Mayıs’ın son günlerinde masum niyetlerle başladığı rivayet
edilen eylemler, iddiaya göre, polislerin sert müdahalesi sebebiyle
mahiyet değiştirdi.
Taksim Gezi Parkı gösterileri,
Haziran’ın ilk günlerinden itibaren
araçların, işyerlerinin yakılıp yıkıldığı, çevrenin tahrip edildiği olaylara dönüştü ve İstanbul dışında
Ankara, İzmir ve Eskişehir başta
olmak üzere 40’ın üzerinde ilde de
benzer eylemlerin fitilini ateşledi.
Sosyal medya üzerinden haberleşerek organize olan ve yaşanacaklara
hazırlıklı
oldukları
anlaşılan kitleler, başlangıçta Gezi
Parkı’nın korunması, Topçu Kışlası’nın yapılmaması, yeşilin ve
çevrenin korunması gibi sloganlar
etrafında odaklanıyorlardı.
Ancak zaman geçtikçe, sloganlar ve talepler değişmeye; çözüm
için yapılan görüşmelerde akla
ziyan talepler dillendirilmeye başlamıştı. Belli ki, mesele çevre ya
da yeşille ilgili değildi.
Olaylara katılan ve etrafı yakıp
yıkıp yağmalayanlarla alakalı her-

hangi bir işlem yapılmaması gibi
tuhaf istekleri, “Üçüncü Köprü” ve
yeni havaalanı yapımından vazgeçilmesi, “Kanal İstanbul Projesi”
nin iptal edilmesi gibi alakasız talepler izlemeye başladı.
Bazı siyasilerin, medya organlarının, aydın ve sanatçı geçinenlerin; kayıtsız şartsız destekledikleri olaylarda vandallık boyutuna varan davranışları ve maddi
zararları görmezden gelmeleri de
ilgi çekiciydi.
Olayların içerden ve dışardan
desteklendiği, profesyonel bir biçimde tezgahlandığı ve esas olarak da, hükümeti idare edemez
hale getirmeyi amaçladığı hissediliyordu.
Yaklaşık 20 gün sürdürülen
taksim Gezi olayları; ardında, İstanbul’da daha yoğun olmak üzere
büyük maddi zararlar, ekonomide
ciddi kayıplar, 4 kişinin ölümü, çok
sayıda yaralı ve ciddi bir travma
bırakarak bitmiş durumda, şükür.
Bundan sonra benzer bir durumla karşılaşılmaması için alınabilecek tedbirler üzerine yoğunlaşan yöneticiler, bir yandan da
olaylar sırasında suç işleyenleri
tespit ederek adaletin karşısına çıkarmak için çalışıyorlar.
Olup bitenleri masum ve barışsever gençlerin özgürlük talepleri
olarak değerlendirip, göstericilerin
polislere attıkları şeylerin parke
taşı ya da çelik bilya değil, karanfil
olduğu konusunda ısrarlı olanlar
ise, kestirmeden iktidara kavuşma
hayallerini rafa kaldırmış durumdalar, şimdilik…
Ne diyorduk?.. Türkiye, tartışılacak konuları hiç eksilmeyen ve
galiba kısa ve orta vadede de hiç
eksilmeyecek bir ülke…
Türkiye’nin kendi haline bırakılmayacak kadar önemli olduğunu
düşünenlerin de katkılarıyla tabii…
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Saltanatın ve
Bozulmanın Öncüleri:
Emeviler

İ

slâm Tarihi incelendiğinde Emeviler döneminin diğer dönemlerden oldukça farklı olduğu
görülür. 90 yıllık Emevi iktidarı birçok alanda
tezlere konu olacak kadar değişik uygulamaların alanı olmuştur. Devlet-güç ilişkilerinin
dünyevileşmesinin bir örneği olan Emevi Devleti aynı
zamanda görkemin ve İslâm devleti sınırlarının büyümesinin de adıydı.
Eski müftülerden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in “Emevi Siyaseti/Dinin Saltanata Dönüşmesi”
adlı kitabı devlet-din ilişkilerinin EmevDevleti döneminde şekillenişini masaya yatırıyor.
Emevi döneminin devlet yöneticilerinin yanısıra o
dönem siyasetine etki eden bazı şahsiyetleri de kısaca ele alan kitap, İslâmın devlet ve siyaset eliyle
nasıl bir zulüm aracı haline getirildiğini gözler önüne
seriyor. “Zamanımız İslâm dünyasının sorunlarında,
tarihin derinliklerinden gelen bir zihniyetin izleri vardır. Emeviler, daha 7.asırda saltanata giden yolları
din istismarı taşlarıyla örmüşlerdir. Asırlardır dini tekelinde gören Emevi zihniyeti kendisini İslâm’ın tek
hamisi, dinsizliğin ve diğer din mensuplarının da
amansız düşmanı olarak göstermişlerdir.”
İslâmın bozulmasının hanedan zihniyetinin devlet

Semiha KAVAK
Nitekim Ebu Cehil; ‘Haşimiler bizden kendisine vahiy
gelen bir peygamber var diyorlar. Biz şimdi kendi kabilemizden bir peygamberi nereden bulup çıkaracağız, bizden bir peygamber gelmedikçe Haşimilerin
Peygamberine inanmayız’ diyordu.”

Muaviye, bu güçlerinin saltanat yoluyla devamı için elinden gelen her şeyi yaptı. İslâmın kesinlikle
yapılmasına müsaade etmediği şeyleri de yapmaktan çekinmedi. Kendisine biatı zorla sağlattığı
gibi oğlunun da iktidarını garantiye almak için Kabe’de kan dökmeyi bile göze aldı. İktidarları güç,
zülüm ve şaşaa içinde geçti.

geleneğine yerleşmesiyle başladığı bilinen bir gerçek.
Babadan oğula geçen yönetim yalnızca devleti idare
etmeyi değil, bu yönetimin gerekçesini ve sorumluluk
sınırlarını da Allah’a bağlamayı öngörüyordu. İslâm
vahyedilmeye başlandığında Arap toplumunda kabilecilik oldukça güçlüydü. İslâmla birlikte bu güç kırıldı
ve insanları değerli kılan şeyin üyesi bulunduğu kabile değil, Allah’a bağlılığı yani takva olduğu öne çıktı.
Bu ise o günlerde güçlü olan kabilelerin bilinç altında
bir travma yarattı. Peygamberin Haşimoğulları’ndan
çıkmış olması (daha sonra Emevi Devletini kurmuş
olan) Ümeyye oğullarının gücüne gitmişti. Bu sebeple
“Hz. Muhammed’e karşı olan Emeviler onu getirdiği
dine karşı olmaktan ziyade Peygamberliğin Haşimiler’den olan Hz.Muhammed’e gelmesine karşı idiler.
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Emevi devletinin dayanakları
Emeviler, Bedir savaşında öldürülen müşrik yakınlarının öcünü almak için uzun vadeli bir strateji uyguladılar. İlk hedefleri kendi politikalarını uygulamaya
sokmak için fırsat gördükleri Hz. Osman’ın halife olmasıydı. Halifelik için Hz. Osman’a destek verdiler.
Hz. Osman halife olduktan sonra ise, Hz. Osman’a
gereği kadar sahip çıkmadılar. Ona yapılanlara karşı
yapıcı tutum izlemediler. Hatta, Hz. Osman’ın şehid
edilmesini müslümanlar arasında çatışma çıkması
nedeniyle adeta fırsat bildiler. Hz. Ali taraftarlarıyla,
Hz. Osman taraftarlarının çatışmasının kendilerinin
devleti ele geçirmeleri için iyi bir gerekçe olacağını
hesap ediyorlardı. “Emeviler’in Hz. Osman’ın kuşatma altına alınmasından öldürülüşüne kadar geçen
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50 gün civarındaki sürede izledikleri tavır ilginçtir. Hz. Osman’ı korumak ve kurtarmak için hiç bir
girişimde bulunmamışlardır.”
“Hz.Osman şehit edilirken
onun evinde 18 Emevi’nin bulunduğu bildirilmektedir.” Hz. Osman’
dan sonra,Hz.Ali’nin halife seçilmesiyle birlikte Emeviler, Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını biat etmeleri için şart koştular.” Muaviye, Hz. Osman’ın öldürülüşünün arkasına sığınarak
iktidarı ele geçirmeye çalışıyordu.”
Emevilerin kışkırtmaları nedeniyle
müslümanlar birbirlerine savaş açtılar. Sadece Sıffın savaşında
70.000 kişinin öldüğü belirtilir. Hz.
Aişe’nin kışkırtılması sonucu ortaya çıkan Cemel Vaka’sında binlerce müslüman birbirinin kanını
dökmüştür.”Cemel Vakası’nı Emevilerin planladığı iddiası da vardır”
Hz. Ali’nin şehit edilmesi sonucunda ortaya attıkları Hakem Olayı’yla da Muaviye, Hz. Hasan’ın
kendisinin halifeliği bırakmasını
sağlamıştır. “Hilafeti adeta tamamen gasp eden Muaviye,
önünde hiç bir engel kalmadan
20 yıl tek hakim olarak yönetmiştir. Bu sürede Hz. Osman’ın
katillerini cezalandırmayı gündeme getirmemiştir.” Muaviye,
iktidarı ele geçirmek için her türlü
çevreyle ittifak kurmanın ötesinde
Hz. Osman ile Hz. Ali taraftarlarının aralarını germek için her türlü
ihtilafı besliyordu.
Özkes kitabında uzun uzadıya
bu doğrultuda uygulanan taktiklere yer vermekte: “Muaviye fitneyi yönetiyordu. Kendi lehine
gelişecek her türlü fitneyi organize
ediyordu.”Bu taktiklerle iktidarı ele
geçirince acımasız yüzünü de göstermeye başlamıştı. Önceki halife
dönemlerinde biat’ın rızaya dayalı
olması gerektiğini öne süren Muaviye tagallüp ve hakkı seyf(kılıç
hakkı)yoluyla yönetimi ele geçirmiştir. Başa geçtikten sonra da
yine kılıç zoruyla müslümanlardan
biat almıştır.”
Emeviler hilafeti ele geçirdikten
sonra iktidarlarına Tanrı’sal bir hüviyet
vermeye
çalışmışlardır.
“Muaviye yaptığı bazı konuşmalarında ‘Allah’ın kendisini
iktidara getirdiğini’ söylü-

yordu. Abdullah b.Mesade ile
yaptığı konuşmada “Halifelik,
Allah’ın bize verdiği bir mülktür.”dedi. Böylece haksız mal
edinmek dahil birçok şeyi Allah’ın kendilerini seçmesi olarak değerlendiren Muaviye, bu
güçlerinin saltanat yoluyla devamı için elinden gelen her
şeyi yaptı. İslâmın kesinlikle
yapılmasına müsaade etmediği şeyleri de yapmaktan çekinmedi. Kendisine biatı zorla
sağlattığı gibi oğlunun da iktidarını garantiye almak için Kabe’de kan dökmeyi bile göze
aldı. İktidarları güç, zülüm ve
şaşaa içinde geçti; “Muaviye,
ipek elbiseler giyen, içki alemleri yapan, çalgıcı oğlunu halife
olarak
yerine
tayin
etmiştir. En kalıcı icraatı oğlu
Yezit’i yerine tayin ederek
devlet yönetiminde babadan
oğula geçen bir sistem oluşturmasıdır. Hilafet din ve kan
üzerinden saltanata dönüştü.”
Muaviye, iktidarını korumak
için etrafında demir ağlar örmeyi
de ihmal etmedi. Daha önceki halifeler toplum içine karışmaya özen
gösterirken Muaviye kendini halktan soyutladı ve halkın kendisine
ulaşmasını engellemek için özel
güvenliklerle kendini koruma altına aldırttı. Sağlığını ileri sürerek
kendine özel oturma koltuğu yaptırdı ve hanedanını saltanat koltuğuna kavuşturdu. İlk saltanat
koltuğu da onun zamanında konulmuştur. Böylece, Muaviye zamanında saltanat için gereken
tüm ihtişam ve alt yapı tümüyle
oluşturulmuş oldu. Onun yerine
geçen Yezit’de bu mirası devraldı.
Kitap, Emevilerin adım adım
saltanata gidişini ve saltanatın geleceği de güvence altına alışını
Emeviler’in İslâm’ın ilk gününden
başlayarak, ince bir siyaset uygulamasına bağlamakta ve bu konuda çeşitli örneklere yer vermekte. Hanedanın geleceğini güvence
altına almak için kendilerine en
büyük engel gördükleri Hz. Ali’nin
oğulları Hasan ve Hüseyin için geliştirdikleri manevralara yer vermekte.
Emeviler’in müslümanlara uyguladığı zulümlere ve baskıcı yöntemlere karşı duran Peygamber

torunu Hz. Hasan’a taht bıraktırılırken, bu konuda cesaret ve ısrarı
ortaya çıkan Hz. Hüseyin’le birlikte
tüm ailesi ortadan kaldırıldı. Hz.
Hüseyin’e olan ilgi sonucu ona biatların artmasından endişelenen
Yezit bir oyunla onu gafil avladı.
Kendisine hızla biat edilmesi fırsat
bilinerek, Küfelilerden gruplar halinde biatlar yapılacağı, o nedenle
Kufe’ye gitmesi gerektiği gibi bir
bilgi karşılığında hazırlıksız olarak
Hz. Hüseyin yakın aile ve dostlarıyla birlikte yola çıktı. İddialara
göre bu bir pusuydu. Yolda muhasara edildi ve yanındaki en yakınları dahil olmak üzere Kerbela’da
sıkıştırılarak şehid edildi.
Bire yüz bir orduyla savaşan Hz.H üseyin’in ve onunla
birlikte savaşan herkesin başı
kesildi. Onunla birlikte ölenlerin tümünün cesedlerine zulmedildi. “Kerbela’da şehit edilenlerin sayısı 72-87 arasındadır. Bunlardan 23’ü Hz.Hüseyin, ev halkı ve akrabaları idi.
Hepsinin kafası kesildi. Cesetleri ve kanları kumlara topraklara belendi. Çırılçıplak cesetler çölde bırakıldı. Onların
ceset parçalarını kurtlar dillerine taktılar, sırtlanlar inlerine
götürdüler.”
Özkes’in kitabında Emeviler’in
90 yıllık saltanatlarında her türlü
hile, zulüm, lüks, israf, kısaca İslâm’ın uygun görmediği ne varsa,
bunların hangi gerekçelerle yapıldığının birçok örneği yer almakta.
İslâm’ın bir iktidar aracı görülmesi ve iktidarında aynı kabile
üzerinden devamı için saltanat ve
onun öngördüklerinin nasıl dinsel
mantığa oturtulduğu bu kitapta
uzun uzadıya dile getirilmekte.
Hz.Osman’la başlayan ihtilafların istismarının müslümanlar arasında nasıl bir kan davasına
dönüştürüldüğünü ve bu kan davası üzerinden nasıl bir iktidar
devşirildiğini, İslâmın saltanata
nasıl dönüştürüldüğünü anlamak
isteyenler Tekin Yayınları’ndan
çıkan bu kitabı okudukları arasına
eklemeliler…
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Şiiler de Sünniler de Ehl-i Kıbledir
İran seyahatını hazırlayan ve bize bu seyahatte eşlik eden, rehberlik eden, hizmet eden görevlilere başta Rahmani Bey ve Hasan Babur ve Kerim Uçar
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ben şahid olduğum konuları tarafsız olarak Şii fıkhına ve anlayışına göre aktardım, yorumlar okuyucu olarak
sizlere aittir. İsteyenler bu bilgileri ve daha fazlasını Şii kaynaklarından okuyabilirler.

“

Şii ve Sünni ayrışmasına
sebep olmak büyük vebal
olsa gerektir.
Hepimiz Müslümanız, Müslümanların ayrışmasından
medet umanlara fırsat vermemek lazımdır, bu farz-ı ayındır. Tarihte olan biten
olayların peşine takılıp gitmek
yerine,
geleceği birlikte nasıl inşa
edeceğiz bunun üzerinde
durmak gerekir.

“

Rüştü KAM
Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ
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elefondaki ses tanıdık geldi ama ilk anda
çıkaramadım. ‘Ben Kerim Uçar.’ Selam kelamdan sonra, “Hocam, Hüseyin Hatemi
hocamızın rehberliğinde Türkiye’den bir
ekip İran’a gidecekler, eğer isterseniz sizi
de bu ekibe dahil etmek mümkündür.” Böyle bir
teklife hayır denemezdi ve ben de demedim zâten.
Veli Karakaya ve Hasan Babur’un da ekipte olması
beni rahatlattı. Bulutların üzerinde Suriye’yi, Barış
Süreci’ni, İran’ın Suriye’yle olan dirsek temasını konuştuk İstanbul’a kadar. Sohbete son noktayı şu
şekilde koyduk: “Şahsiyeti olmayanın hürriyeti
olmaz.”
İstanbul’da Türkiye ekibiyle tanıştık, kucaklaştık
ve birbirmize hayırlı yolculuklar diledik. Saat 22.00,
İran’a uçuş için kemerleri bağladık. Hostesler başörtülü, öyle yadırganacak bir şekilde de durmuyor
başörtüleri. Gayet şık ve modern bir görünümleri
var hosteslerin. Kapıda sizi “Esselemü aleyküm”
diye karşılıyorlar. Cevabımız, “ ve aleyküm selam.”
Tahran da otele indiğimizde saat sabah 00:05 ti.
Hemen istirahate çekildik. 7 gün içinde Tahran,
Kum, İsfahan, Şiraz ve Meşhed’i gezdik. Oldukça
sıkışık bir program uygulandı.
İran
İran’ın Nüfusu 75 milyon. 30 milyonu Azeri
Türkü, 30 milyonu Pers, kalanı Kürt, Afgan, Ermeni
ve diğer azınlıklar. Dili farsça. Ancak Türkçe olarak
anlaşabilmek mümkün. Şöyle bir söz var Azeriler
arasında “İran’ın %80’ni Azeridir kalan %20’si de
Azeri ile evlidir.”
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Kültür/Medeniyet
Kum, Fatıma-i Masume’nin Türbesi

Tahran
Tahran, Elbruz Dağlarına sırtını dayamış 12 milyonluk bir
şehir ve İran’ın başkenti. Şehir
sıkıcı, genel olarak briket binalardan oluşmuş. Trafik oldukça sıkışık. Caddelerin iki tarafına su
arıkları yapılmış, şehri ve şehrin
havasını temizlemek içinmiş bu
su arıkları. Tahran kütüphanesi,
Savaş müzesi, Humeyni müzesi,
Milad kulesi, Beheşti Zehra ve
Humeyni türbesini gezdik.
Kum
Kum’da, Fatıma-yı Masume’nin türbesini var. Şii inancına
göre, Hz.Masume kıyamet gününde kendi şialarına şefaat edecektir. İmam Sadık şöyle
buyurur: “Masume’nin şefaatiyle
bütün şialar cennete girebilecektir.” Kum, klasik din eğitimi veren
medredseleriyle ünlü bir şehir. Bu
şehirde İslâm devrimini kuran ve
koruyan çekirdek kadro yetişmiş
halen de yetişmekteymiş. Humeyni, Hamaney, Rafsancani ve
Hatemi de burada ünlü Fevziye
Medresesi’nde yetişmiş.
İsfahan
İsfahan, ülkenin üçüncü
büyük şehri. Şehirde çok sayıda
tarihi eser bulunmaktadır. Nüfusun 2 milyon civarında olduğu
söyleniyor. Yeşili bol olan çok
güzel bir şehir. Bulvarıyla, köprüleriyle, saraylarıyla, camileriyle
ve minareleriyle her tarafı tarih
kokuyor.
İsfahan’ın içinden geçen Zayende Nehri’nin üzerindeki köprülerin içinde en ünlüsü, adı 33
Gözlü Köprü anlamına gelen 300
metre uzunluğunda ve 14 metre
genişliğindeki Siose Pol en ünlü
mimari yapılardan biri.
Şehir planlamacılığının en
güzel örneklerinden birisi olan
Nakş-ı Cihan Meydanı’nın uzunluğu 500 metre ve eni 160 metre
imiş. Meydanın çevresi sütunlu
yapılarla çevrilmiş ve ortasında
geniş bir havuzu olan kapalı bir
mekân oluşturulmuş. Meydan’da
yapılan İmam Mescidi, Şah Abbas
tarafından 18 yıllık bir çalışma
sonrasında 1629’da tamamlanmış.

Persepolis
Taht-ı Cemşid Şiraz’ın 70 km.
kuzeydoğusunda. Pers İmparatorluğu’nun başkenti olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyıl sonlarına
doğru Pers Kralı I. Darius tarafından kurulmuş. Darius’dan sonra
tahta çıkan I. Serhas ve Ardaşir,
şehri büyüterek değişik anıtlarla
donatmışlar.
Persepolis, M.Ö. 331’de Büyük
İskender tarafından yakılıp yıkılmış. Terkedilen şehir, zamanla
toprak yığınları altında kalmış.
1930’larda başlayan arkeolojik
kazılarla şehir ortaya çıkarılmış.
Dönemin Zerdüşt inancı İran’ı
çoktan terketmiş ama Persepolis
bu inancı hala gururla temsil ediyor gibi duruyor.
Şiraz
Sadi, Şiraz’da doğmuş ve Şiraz’da ölmüş, (1209-1291) ama
hayatı gezilerle geçmiş ve bir anlamda gezginlerin şairi olmuş.
Verdiği eserlerden en önemlileri
“Bostan” ve “Gülistan”.
Türbesi, bir tepenin eteğinde,
balıklı bir havuz başında, sakin ve
huzurlu bir ortamda. Türbe,
beyaz mermerden yapılmış ve
üzerine: “Şiraz’lı Sadi’nin türbesi
aşkın kokusunu saçacak/ Hatta
onun ölümünden binlerce yıl
sonra bile.” beyiti yazılmış.
Yüzyıllar boyunca bir kültür ve
sanat şehri olarak bilinen Şiraz,
‘İran’ın kültür başkenti’ ‘şairler
şehri’ ve ‘güller şehri’ gibi ünvanlara sahip , 2 milyona yakın nüfusuyla İran’ın altıncı büyük kenti.
Hafız’ın Türbesi
Sadi ile vedalaştıktan sonra
vakit geçirmeden hemen Hafız’a
konuk olduk. Hüseyin Hatemi hocamız Hafız’ın kabri başında
O’nun şirlerinden okudu bizlere,
aynı zamanda da tercüme etti.
Fatiha okuyarak vedalaştık Hafız’la.

Fars dili ve edebiyatının büyük
sanatçısı Hafız, 1324 - 1391 yılları arasında yaşamış. Hayatı boyunca kısa bir süre dışında
Şiraz’dan dışarı hiç çıkmamış.
İranlılara göre her evde mutlaka bulunması gereken iki şey
varmış. Kur’an-ı Kerim ve Hafız’ın
divanı. Bazıları bu sıralamayı tersine çevirip Hafız’ı birinci sıraya
bile koyarlarmış. Hafız, İranlılar
için bir halk kahramanı, sevilen
ve saygı duyulan bir kişilik.
Bahçenin bir köşesine oturup
ziyarete gelenleri izleyin, çok ilginç sahneler göreceğiniz kesin.
İranlılar, Hafız’ın şiirlerinin bulunduğu fal kitabından rastgele bir
sayfa seçerek orada yazılanların
kendi gelecekleri hakkında işaretler taşıdığına inanırlarmış.
Türk edebiyatında, Yahya
Kemal Beyatlı ‘Rindlerin Ölümü’
adlı şiirinde şehirden ve onun gizemli güzelliğinden bahseder:
“Hafız’ın kabri olan bahçede
bir gül var
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle,
Gece, bülbül ağaran vakte
kadar ağlarmış
Eski Şiraz’ı hayal ettiren âhengiyle.
Ölüm âsude bahar ülkesidir
bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi
yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan
kabrinde
Her seher bir gül açar, her
gece bir bülbül öter.”
Şah-ı Çerağ Türbesi
Şiiliğin önemli isimlerinden ve
12 imamdan biri olan İmam
Rıza’nın öz kardeşi Seyid Emir
Ahmed Şiraz’da medfunmuş. 14.
yüzyılda O’nun anısına mezarının
bulunduğu yerde bu türbe yapılmış. İsmi Şah-ı Çerağ “Işıkların
şahı” olarak çevrilebilen bu türbenin iç duvarları diğer türbelerde olduğu gibi, milyonlarca
küçük ayna ile mozayik şeklinde
işlenmiş.
Meşhed
Havaalanını çepeçevre saran
sütunlar altın sarısına boyanmış.
Daha havaalanında burasının özel
bir şehir olduğunu anlıyorsunuz.
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Kültür/Medeniyet
Meşhed İran’ın ikinci büyük şehri.
Nüfusu 3.5 milyon civarında.
Meşhed Şii dünyası için kutsal bir
şehir. 823 yılında kurulan şehre,
İmam Rıza’ya atfen ‘şehadet yeri’
anlamına gelen ‘Meşhed’ adı verilmiş.
Meşhed, tarih boyunca İpek
Yolu ve Baharat Yolu gibi kervan
yollarının üzerinde bulunduğu için
her zaman önemli bir konumu
olmuş.
İran’da devletin Şii inancını
benimsemesine kadar Meşhed’in
kutsal bir ziyaret yeri olarak pek
fazla önemi yokmuş. 16. yüzyılda
Safevi devletinin kurulmasından
sonra öncelikle devlet yöneticilerinin Meşhed’e ziyaretler yapmaya başlamasıyla önemi
artmaya başlamış.

Meşhed, İman Rıza’nın Türbesi

İmam Rıza’nın Türbesi.
(H.148- 203)
Rıza lakabıyla tanınan İmam
Ali b. Musa, Peygamberimiz
Hz.Muhammedin (s.a.v) torunudur ve yedinci imamın oğludur.
Me’mun, imamı Medine’den
Merv’e getirtmiş. İmamı huzuruna çağırıp ilk olarak hilafeti,
daha sonra veliahtlığını O’na
önermiş. İmam memleket işlerine, atama ve azletme olaylarına
karışmamak şartıyla veliahtlığı
kabul etmiş.
Fakat çok geçmeden Me’mun,
imama karşı halkın sevgisinin
arttığını görünce, imamı zehirleyerek şehit etmiş.
Meşhed’deki İmam Rıza türbesi‘ni ziyaret eden bir Şii, geleneklere göre artık isminin sonuna
bir ünvan olarak “Meşhedî” takısını gururla eklermiş.
Türbe’nin kubbesi 42 metre
çapında ve 7 metre yüksekliğinde
tamamı altın kaplıymış. Kubbeye,
16. yüzyılın hat sanatı ustalarından Ali Rıza Abbasi tarafından
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Kur’andan sureler işlenmiş. Ana
binanın iki yanındaki iki minare
de tamamen çiniyle kaplı ve işli.
Şia Mezhebi’nin din anlayışından bazı örnekler
İran’da, beş vakit namaz, üç
vakitte kılınıyor. Yani öğle ile
ikindi, akşam ile yatsı cem edilerek kılnıyor. Secdegâha küçük bir
taş koyup onun üzerine secde
ediyorlar. Bunu Hz. Hüseyinin
anısına yapıyorlar. Bundan dolayı
Caferi mezhebine göre, secde
ancak toprak ve taş cinsinden bir
şey üzerine yapılabilir, camilerdeki halı ve kilim üzerine secde
yapılamaz. Ezana, İki defa: “Eşhedu enne ‘Aliyyen veliyyullâh”
ibaresi ilave ediliyor.
Türbeler
Şii mezhebinde önemli yeri
olan bazı zevatın türbeleri oldukça gösterişli. Kubbeler altın
sarısı renginde. İç duvarları milyonlarca küçük ayna ile mozayik
şeklinde işlenmiş. Küçücük bir
ışık kay-nağının bile milyonlarca
ayna üzerinde değişik şekillerde
yansıması, türbelerin gümüşten
kapla-malarının parıltıları, etrafındaki renk cümbüşü, sürekli ziyaretçi akını, ziyaretçilerin
dövünmeleri ve ağlamaları, yarı
karanlık ortamda mistik atmosferi yoğunlaştırıyor. Dinî inancınız
ne olursa olsun, türbenin içine
girdiğinizde ister istemez bir
huşu, hüzün, ihtişam, eziklik ve
hayranlık gibi karışık duygular
hissedebiliyorsunuz.
14 masum imam/
12+2=14
Şii inancına göre imamların en
önemli sıfatlarından birisi, peygamberlerde olduğu gibi ismet
sıfa-tıdır. İmamlar masumdur,
yanlışlık ve günahtan korunmuşlardır. Basiret gözleri açıktır, yaratılış dünyasının hakikatlerini
görebilen, gayb âlemiyle irtibatlı
olan, ilahi teyitlerle günah ve Allah’a muhalefetten kaçınan kimselerdir.
Şiiler, masumiyeti Peygamberimiz’in sahih olduğuna inandıkları hadislerine dayandırıyorlar:
“Ben ve Ehl-i Beyt’im günah ve
isyandan masumuz.”

Şefaat inancı
Şefaat edecek olan kimse,
Allah tarafından şefaat etme
yetki ve iznine sahip olmalıdır.
Dolayısıyla ancak manevî anlamda Allah’a yakın olmanın yanında, bu iş için Allah tarafından
izni olan kimseler şefaat edebilirler. (Meryem, 87)
Şii inancına göre şefaat izni
Ehl-i Beyt’e verilecektir. Hz.
Ali’den şöyle nakledilmektedir:
“Bizim şefaatimiz var; bizi sevenlerin de şefaati vardır.”
Müçtehidler
Şiiler, fetvalarını müçtehitlerden alıyorlar. En büyük müçtehid
Ayetullah Sistani. Irak’ta yaşıyor.
Başka müçtehidler de var. Müçtehid olabilmeniz için Ayetullahlar
tarafından oluşturulan konseydan
icazet almanız gerekiyor. Dini
fetvaları ancak müçtehidler verebilir. Her müçtehidin müritleri var.
Öyle isteğe göre müçtehid değiştirilemiyor. Müçtehide bağlanmak
da ayrılmak da izne tabi. Ancak
tabi olunacak olan müçtehidin
yaşıyor olması gerekiyor, ölü
müçtehide tabi olunamıyor, fetvaları da geçerli sayılmıyor. Mükellefin ihtiyacı olan bir meselede
Müçtehidin fetvası olmazsa veya
mükellef, ihtiyaç duyduğu meseleyi ilmihalde bulamazsa, o
zaman diğer müçtehitlerden birinin fetvasıyla amel edebilir.
Mali ibadetler
Mali ibadetler, humus, zekât,
nezir ve sadakalardır. Mali ibadetleri toplama ve uygun olan yerlerde kullanma yetkisi
Müçtehidlere ait. Bunun için müesseseler kurulmuş. Bu müesseseler müçtehitlere bağlı olarak
çalışıyor. Denetim müçtehitler tarafından yapılıyor.
Zekât: Buğday, arpa, hurma,
kuru üzüm, altın, gümüş, deve,
inek ve koyun dan 1/40 oranında
veriliyor.
Humus: Şiiler zekâta ilave
olarak, mükelleflerden yıllık kazançlarından 1/5 0ranında
“Humus” da alıyorlar. (Hud 61)
Şii inancına göre humus farzdır. Şii fıkhına göre humusun yarısı Peygamber’in tek aile üyesi
ve halifesi olan imam Mehdi’nin
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ve diğer yarısı da fakir seyyitlerin
hakkıdır. Humus, müçtehidin
(Merce-i Taklit) izniyle kullanılmaktadır. Buna göre, imam Mehdi’ye ait olan kısım, türbelerin
yapımı ve tamirinde, okul ve
medrese yapımında, faydalı kitapların basılması ve âlimlerin
yetiştirilmesi gibi imam Mehdi’in
kesinlikle razı olduğu yerlerde
kullanılmaktadır.
İran‘da camilerin yapımı, tamiri, bakımı halka ait. Devlet
eliyle camiler açılmıyor, imam
atanmıyor. Halk istediği alimi
cami imamı olarak atayabilir.
Cami imamının maaşı da halka
ait, devlet karışmıyor.
Mut’a Nikâhı
Şia fıkhına göre, İslam dininde
evlilik daimi ve geçici olmak
üzere iki kısımdır. Daimi Evlilik:
Evlilik müddetinin belirlenmediği
evliliktir. Bu evlilikte kadına
(daimi eş) denir.
Geçici Evlilik: Müddeti belirlenen evliliktir. Bu evlilikte kadına
(geçici eş) denir. Şiiler ve Rafiziler mut’a nikâhını Nisâ suresinin
24. Ayetine dayandırıyorlar.
Şiilere göre, Mut’a, hem
Kur’an’ın emri hem de Allah Resulü’nün sünnetiyle sabittir.
Bunun böyle olduğunu ispat için
sadece Allah Resulü’nün ümmetine emanet ettiği ikinci büyük
emanet olan Ehl-i Beyt’in Mut’a
nikahı hakkında aldıkları tavır
yeterlidir“.
Mehdi inancı
Şii inancına göre Mehdi 5 yaşında kaybolmuştur. Kaybolmasaydı onu da şehid edeceklerdi.
Şu anda yaşıyor, insanların arasında dolaşıyor. Mehdi‘yi görebilecek ilim ve ferasete sahip
olanlar O‘nu görebiliyor ve
onunla istişareler yapabiliyormuş,
onlara yol gösterebiliyormuş.
Bütün insanlara görünme zamanı
gelince de ortaya çıkacakmış.
Azınlıklar
Azınlıklar, İran’da önemli bir
yere sahipler. Bilhassa Ermeniler
ticari imtiyazlara sahip. I.Şah
Abbas dönemine dayanıyor bu
imtiyaz. İran nüfusunun % 7’sini
Sünniler teşkil etmekte. ErmeniHristiyan sayısı ise 250 bin dola-

Tahran, Şehitlik

yındaymış. Ülkede Ermenilere ait
kilise sayısı 300 civarında.
İran’da dini azınlıkların inanç
özgürlüğü anayasal güvence altına alınmış, azınlık temsilcilerine
(Or-todoks Hıristiyanlık, Sünnilik,
Musevilik ve Zerdüştlük) Meclis’te
koltuk ayrılıyormuş.
Ekonomi
Ekonominin kötü olduğu halkın yüzünden, çarşı ve pazarda
satılan malların kalitesinden belli
o-luyor. Halkın boynu bükük,
yüzü kavruk. 33 yıldan beri ambargo uygulanan bir ülke İran.
Buna rağmen sanayileşme konusunda adımlar atmış. Kendi ayaklarının üstünde durmayı
becermiş. Kendi arabasını da
yapmış(Saipa), savunma sanayiinde küçümsenemeyecek ölçüde
yol katetmiş.
Ekonomiye ve ticarete Ermeniler hakim. Amerika’lı Ermenilerle İran’lı Ermeniler arasında
ticari ortaklıklar var. Amerikan
markaları ve bankalarını yer yer
görebiliyorsunuz. Nike, Adidas,
Kentucky Fried Chicken (KFC),
City Bank…
İran’ın resmî olarak yıllık büyüme oranı ise % 6’ymış. Tarım,
İran’ın geleneksel faaliyetlerinden
biri. Ülke çapında inşa edilen birçok baraj sayesinde, büyük ölçekte sulama projeleri hayata
geçirilmiş, Devlet bütçe gelirlerinin yaklaşık %45’i petrol ve
doğal gaz gelirlerinden, %31’i ise
vergilerden elde edilmekteymiş.
2006 yılında İran’ın nominal
GSYİH’i 195.5 milyar $ ve kişi
başına düşen milli gelir 2.440$
İsfahan, Nakş-ı Cihan Meydanı

olarak gerçekleşmiş.
Gerek hayvancılık ve ipek üretimine bağlı olarak gelişen halıcılık, gerekse ülkenin geleneksel
sanatları sayılabilecek süslemecilik ve tezhip gibi sanatlara bağlı
olarak gelişen gümüş ve bakır
işlemeciliği, çanak çömlek yapımı
gibi el sanatları İran’ın dünyada
tanınmasına neden olmuş faaliyetlerden.
İran’ın başlıca ticaret yaptığı
ülkeler Çin, Almanya, Güney
Kore, Fransa, Japonya, İtalya ve
Rusya.
Sonuç:
1-Şii İslâm anlayışı ile, Sünni
İslâm anlayışı arasında birbirlerini
küfürle itham etmeye varacak
kadar ayrılık yok. Sünni mezheplerin kendi aralarındaki farklar
kadar bile fark yok. İmamet ve
masumiyet inancı bir tarafa bırakılırsa aradaki farkın olmadığı görülecektir. Şii ve Sünni
ayrışmasına sebep olmak büyük
vebal olsa gerektir. Hepimiz Müslümanız, Müslümanların ayrışmasından medet umanlara fırsat
vermemek lazımdır, bu farz-ı
ayındır. Tarihte olan biten olayların peşine takılıp gitmek yerine,
geleceği birlikte nasıl inşa edeceğiz bunun üzerinde durmak gerekir.
Peygamberimiz’den sonra halifeliğin Hz.Ali’ye verilmemesini
kan davası haline getirmek ne
kadar yanlış ise, Hz. Ebu Bekir’in
halifeliğinin meşruluğunu savunmak da o kadar yanlıştır.
Şiilik ve Sünnilik İslâm’ın
özünde olmayan mezheplerdir.
Siyasi mezheplerdir. Amaç
masum bir şekilde Müslümanlar
arasına nifak tohumunu saçmaktır. Saçılmış da. Nifak tohumunun
tarlaya saçıldığı günden beri, tarlalardan verim elde edilemiyor,
bütün tarlalar dikenlerle dolmuş,
ayrık otlarıyla dolmuş.
2- Şiilerin imamları masum
görmeleri problemli bir inançtır.
Ancak bu inanç ayne Sünnilerde
de vardır. Onlar da şeyhleri,
gavsları, liderleri, abileri günahsız
görürler.
3- Allah’ın adaletine gölge düşüren “şefaat” inancı, şiilerde olduğu gibi sünnilerde de vardır.
4- Şiiler zekattan ayrı olarak
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Kültür/Medeniyet
humus da alıyorlar. Biraz da Müçtehidlerin bütçesini oluşturmak amacıyla topluyor olsalar gerek. Harcamaların yapıldığı yerlere bakarsak amaç bellidir. Ancak dini
kurumların, hastane gibi umuma açık olan diğer kurumların
yapılması ve imamların maaşının ödenmesi için de şüphesiz belli bir bütçe gerekiyor. Böyle bir bütçeyi Sünnilerin de
oluşturmaları gerekiyor. Sünnilerin zekatlarının ve sadakalarının pansuman tedbir olmaktan öte kimseye faydası olmuyor.
5-Mut’a nikâhını onaylamak mümkün değil. Böyle bir nikâhın Kur’an’a fatura edilmesi de doğru değil. Böyle bir nikâhı savunan Şiiler, kendi kızları için de bu nikâhı geçerli
kılabiliyorlar mı onu merak ediyorum.
Konuyu Meşhed’de otelin lobisinde tartıştık yol arkadaşlarımızla. Son noktayı Hüseyin Ha-temi Hocamız koydu: „Mut’a
nikâhına Kur’an’dan zemin bulmak mümkün değildir. Savaş
zamanında Ehl-i Kitab kadınlarıyla yapılması mümkün olan
bir nikâhtır mut‘a. Mut’anın müslüman bir hanımla yapılması uygun değildir. Hele müslüman bir kızla yapılması hiç
uygun değildir. Ancak devletin bu uygulamadan vazgeçmesi
de mümkün görünmüyor. Kadınlar bilinçlenirse belki.“
6-Şiler de sünniler de mehdinin geleceğine inanıyorlar.
Şii inancında Mehdi yaşıyor Şiilikte seviye kazananlar Mehdi’yi görebiliyor ve ondan yardım alabiliyorlar.
Şiilerdeki Mehdi inancı Sünnilere göre daha mantıklı. En
azından kendisinden istifade etmek için kıyameti beklemek
gerekmiyor. Bu durumda Mehdi’den istifade edebilmek için
belirli gayretlerin içine girmek gerekiyor.
Sünni müslümanların geleceğine inandıkları Mehdi ise, onların hiç bir işine yaramıyor. Kıyamete yakın bir zamanda
gelecek olan Mehdi’nin kime ne faydası olacaktır?
Mehdi inancı problemli bir inançtır, Kur’an’da zemini yoktur.
7-Allah ahirette müslümanlara mezhepleriyle ilgili bir
soru sormayacaktır. Soru Kur’an’ın içinden sorulacaktır.
Allah, İslam dinini kabul eden insanlara “Müslüman” ismini
bizzat vermiştir. „Müslüman‘a“ Allah’ın verdiği bu isimden
daha da güzel bir isim olur mu? (Hac suresi 78)
Müslümanlar şiilik ve sünnilik gibi isimlendirmelerin müslümanı olmak yerine Allah’ın verdiği ismi esas alarak Kur’an
müslümanlığını seçmelidirler. O zaman birlik sağlanacak ve
Müslümanlar emperyalistlerin çekim alanından uzaklaşacaklardır.
8-Şii ve Sünni ayrışmasının tarihte, müslümanların başına açmadığı bela kalmamıştır. Daha dün İran- Irak savaşı
oldu, bugün Suriye’de aynı savaş devam ediyor. İslâm ülkelerinin çoğu her an Şii ve Sünni çatışmasına hazır hale getirilmeye çalışılıyor emperyalistler tarafından, bunları görmek
lazım. Camiler bunun için kundaklanıyor, minareler ve türbeler bunun için yıkılıyor.
Sözü Söz‘ün Sahibi‘ne bırakalım
„Allah kendi yolunda, duvarları birbine perçinlenmiş bir bina
gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever.“ (Saf 4)
“Hep birlikte Allah’ın ipine (K.Kerime) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.” (Al-i İmran 103)
“Allah ve Rasülune itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin,
sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider.” (Enfal 46)
“Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin
onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.”
(En am 159)
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Edebiyat

Sevenlerin Dilinden
Aşk olmasa sever miyim
Yoksa sana gelir miyim
Sensiz hiçş ben güler miyim
Acıların dinmedikçe
Mutluluk bahçemiz olsun
Gözlerin hep nurla dolsun
Geceme güneşin doğsun
Baktıkça o gül yüzüne
Yiğit başı eğilir mi
Hak’tan ümit kesilir mi
Sevgim deniz, eksilir mi
Sen yanımda var oldukça
Buna gönlüm dayanır mı
Böyle cana kıyılır mı
Yar senden güzeli var mı
Güzelliğin solmadıkça
Güvercşnler öifte uçar
Sevdiğim kanadın açar
Sevenler hep uzun yaşar
Gönülleribir oldukça
Nergis sümbül gül konca
Büşra yonca dam boyunca
Severim ömür boyunca
Sönmez aşk sende oldukça
Halil’im der sözün özü
Her ateşn var bir közü
Doğruların aktır yüzü
Sözü özü bir oldukça

Halil DOĞAN

41 YILDIR GÜVENCENİZ
*Türkiye uçuşlarınızda uygun fiyatlar bizde.
*Türkiye’nin bir çok iline direk uçuşlarımızla,
*Tatilinizi rahat ve güven içinde gerçekleştiriniz.
Tel.: 030- 612 40 38 Kottbusserstr. 23
10999 Berlin U-Bahn Kottbusser Tor
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Yeni Türkiye’ye Doğru

“

Gelecek günlerin nabzının nasıl atacağını kestirmek zor olsa da; Türkiye’nin böylesi bir toplumsal barışı gerçekleştirmesinin gerektiği sadece Türkiye’de yaşayanların değil, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerinde ortak
görüşü. Örgütün yurt dışındaki yapılanmasının da Türkiye kökenliler arasında ayrılıklar yaratmış olması, barışa olan özlemin ne derece büyük olduğunu gözler önüne sermekte.

“
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Ne Yapmalı

T

ürkiye, yeniden, kronik hale gelen “Kürt Sorunu”nun ortadan kaldırılmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor. Uzun bir
süredir gündemde olan ancak sonuç alınamayan çözüm arayışı yeniden gündeme
geldi. Belki de ilk kez çözüme olan inanç bu derece
yüksek oldu. Çözüm için toplumsal mutabakatın sağlandığına inanıldığı bir esnada iktidarın görevlendirmesi doğrultusunda Öcalan’la yapılan doğrudan
görüşmeler sonucu ortaya çıkan uzlaşıyla birlikte iktidar sorunu çözmek için ellerinden ne geliyorsa onu
yapacaklarını açıkladı ve Nevruz’da okunan Öcalan’ın
bildirisiyle birlikte süreç start aldı. Sürecin örgüt
adına legal temsilcisi rolünü ise Barış ve Demokrasi
Partisi (BDP) üstlendi.
Bu kez Habur’da düşülen hataya düşmemek için
dikkatli davranan iktidar, önce sorun ve çözüm yollarının tespiti için (Öcalan’ın da talepleri doğrultusunda)
bir çalışma heyetinin oluşturulmasına karar verdi.
Oluşturulan “akil insanlar” heyetleriyle yurdun dört
bir yanı tarandı. Halkın görüş ve düşüncelerini rapor
haline getiren heyetler, raporlarını geçtiğimiz günlerde başbakan Erdoğan’a sundular.
Heyetin raporlarını teslim ettiği son toplantıda sü-

“Helal, Temiz ve Leziz”
Tel.:030-6156341/53088500
Mobil: 0171 956 9696
e-Mail: aktuerk@misircarsisi.de
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Ne Yapmalı
recin ne kadar zorluklarla dolu olduğu bir kez daha gözler önüne
serildi. Toplantıda, istihbarat raporlarına dayalı olarak konuşan
başbakan Erdoğan’ın PKK’nın sınır
dışına çıkışını oldukça ağırdan aldığını, bunun da bir sonraki aşamaya geçilmesini engellediğini
belirtmesi ise yeni tartışmalara yol
açtı. Tarafların yaptıkları açıklamalar ortada karşılıklı bir güvensizlik
olduğu, gerek iktidarın, gerekse
PKK’nın ellerindeki kozlarını kaybetmek istemedikleri şeklinde yorumlandı.
Ak parti iktidarının Habur’un
ardından uzun bir süre askıya aldığı ancak yeniden başlattığı çözüm sürecinin yeniden sekteye
uğrayabileceği endişesini taşıyanlar, geçmişte yapılan çözüm arayışlarının nasıl provokasyonlara
uğrayıp yok edildiğine dikkat çekmekteler.
Her iktidar döneminde dile getirilen ancak gerçekleşemeyen
Kürt sorununu çözme projelerinin
yine bir yol kazasına uğrayabileceği yönündeki endişeler daha
şimdiden toplumu derin endişelere
sevketmekte. Eğer çözüm arayışları bu defa da sekteye uğrarsa
nelerin olabileceği ve gelişmelerin
nasıl seyredeceğini şimdiden kestirmek oldukça zor. Böylesi olumsuz gelişmelerin yaşanması halinde terörün yeni boyuta taşınabileceği ve çatışmaların daha da şiddetleneceği yönündeki öngörüler
neredeyse toplumun tümünü sarmış durumda. Barışa destek verenlerin çoğunluğu dahil “Eğer bu
süreç tıkanırsa Türkiye eskisinden
daha büyük sorunlarla karşılaşır
ve daha zor günler yaşarız” kanaatinde. O nedenle; süreç geniş
çevrelerce dikkatle izlenmekte.
Günümüze Gelişin Hikayesi
Osmanlı’nın külleri üzerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti
bugüne gelinceye kadar çeşitli
önemli iç çalkantılar yaşadı. Kuruluş yıllarında İstiklal mahkemeleriyle kendini göstermeye başlayan
Devletin sert yüzü bir çok kez vatandaşının karşısına çıktı. Devlet,
bir çok antidemokratik olayın merkezine oturtuldu. Zaman geldi
kendi içinden uzanan ellerle çeşitli
provokasyonları kucağında bulan
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devlet, halkla karşı karşıya getirildi.
Muhtıralarla, darbelerle, post
modern darbelerle, andıçlarla kuşatılmış bir ülkenin sorunları halletme adına üstlendiği reflekslerin
birçoğu hiçbir derde deva olamamış, aksine daha büyük sorunlar
doğurmuş ve kimi sorunlar altından kalkılamaz, kronik bir hal almıştır.
İşte bugün Kürt sorunu dediğimiz sorun da bu süreçlerin sonu-

cunda yeniden ortaya çıkmış bir
sorundur.Tarihte birçok kez, değişik nedenlerle devlete baş kaldıran
Kürt gruplar bu kez 1980 ihtilaliyle
yeniden ortaya çıktılar. Aralarında
Diyarbakır cezaevinde ağır işkencelere maruz bırakılan bazı kişilerinde bulunduğu bir kısım Kürt,
Abdullah Öcalan liderliğinde kurulan örgüt içerisinde devletle silahlı
mücadele kararı almış ve Güneydoğu’nun dağlarını mesken edinerek devlet güçleriyle çatışmaya
başlamıştı. PKK ismiyle sahneye
çıkan bu silahlı örgüt yalnızca dev-

let güvenlik güçlerini değil, kendine destek vermeyen veya devlet
tarafında yer alan kürtleri de hedefine koydu. Sert yöntemlerle
bölgede tek güç olmak için gözünü
kırpmadan çatışmalara girdi. İdeolojik olarak marksist ideolojiyi benimseyen PKK, kendi dışındaki
Kürt örgütlerini yok etti ve kısa
sürede bölgenin tek muhalif etnik

örgütü oldu.
Bölgede geniş bir Kürdistan
kurma idealiyle yola çıkan PKK, bu
nedenle Suriye, Irak, İran gibi ülkelerden de militanları bünyesine
kattı. Yalnızca Türkiye’yi değil,
komşu ülke dağlarını, sınır bölgelerini de mesken belledi. Mağaraları bir sığınak ve silah deposu
haline getirdi. Ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için haraç dahil çeşitli yöntemlere baş vurdu.Yalnızca
kürtlerin yaşadığı bölgelerde değil,
yurdun değişik yöreleri ve yurt dışında da örgütlendi.
30 yıllık çatışma döneminde
Avrupa’nın her tarafında var olan
PKK, bu devletlerin bir çoğunun
yanı sıra, ABD, İsrail, Rusya ve
eski Doğu Bloku ülkeleriyle de ilişkili oldu. Zaman geldi bu ülkeler,
bu örgütü kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak kullandılar. Avrupa’da
ve ABD’de terör listesine alınmış
olsa da dışarıdaki faaliyetleri hiç
azalmadı. İçeride ise adeta bir
korku imparatorluğu oluşturdu.
PKK’nın 1984 yılında yaptığı
Eruh ve Şemdinli baskınıyla başlayan ve 30 yıldır süregelen terör
nedeniyle ülkemiz, 6 bine yakın
şehit verdi, yaşanan olaylar nedeniyle toplamda ise yaklaşık 36 bin
insan hayatını kaybetti. Bu rakamlara, binlerle ifade edilen terör örgütünün
gerçekleştirdiği
ve
kayıtlara geçmeyen infazlar ile
örgüt içi çatışmalarda ölenler ve
faili meçhuller dahil değil.
Yine ayrıca terör nedeniyle
birçok köy boşaltıldı. Doğu ve
Güneydoğu’da bulunan 14 ilde
yapılan çalışmalara göre 386
bin 360 kişi terör nedeniyle
köylerinden göç etmek zorunda kaldı. Terörün maddi bilançosu ise dudak uçurtacak
cinsten! Devlet yetkililerinin
belirttiği rakamlara göre terörün devlete bilançosu 300-400
milyar dolar civarında. Sadece,
terör nedeniyle sakat kalanların devlete maddi yükü 100
milyar dolara yakın.
Terör nedeniyle birbirinden
kopan, dağılan aileler, alt üst olan
sosyal ve ekonomik yapı, yapılan
zorunlu göçler, terkedişler ve çekilen acılar ise terörün yol açtığı
olumsuzluklardan sadece bazıları.
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Terörün yarattığı istikrarsızlık
ve korku ortamı nedeniyle ülkenin
doğusu gitgide batısından ayrıldı.
Doğu’nun gelişmesi durdu. Burada
yapılmak istenen devlet yatırımları
engellenmek istendi. Yatırımlarda
çalışanlar çeşitli baskılarla karşılaştı. Araçlar yakıldı, işyerleri tahrip edildi, çalışanlar öldürüldü
veya kaçırıldı. Özel sektör ise bu
manzara karşısında buralarda yatırım yapmakta endişe etti. Buralarda yaşayan halk kaçakçılıkla
geçinmeye mahkum oldu. Kaçakçılık ise geniş bir kirli ilişki ağı
oluşturdu ve adeta bir sektör
halini aldı. Terör sorunu iktidarların en çaresiz kaldığı
sorun haline geldi ve kronik
hale gelen bu sorunu çözmek
için atılan adımlar da sonuçsuz
kaldı.
90’lı yılların başı PKK terörünün en fazla can aldığı yıllardı. Hemen her gün çatışma
ve şehit haberleri geliyordu.
Özal, bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalar başlattı
ve bu çerçevede yaptığı çalışmaların sonucunda 20 Mart
1993’te PKK ateşkes ilan etti.
Ancak, Özal düşündüklerini
hayata geçirme konusunda çeşitli zorluklar yaşadı. Özal’ın
bu konuda yardımcı olmak
adına PKK ateşkesi 2 ay daha
uzattı. Çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanan
Özal PKK’nin ateşkesi uzattığını açıklamasından iki gün
sonra beklenmedik bir şekilde
hayatını kaybetti.
Pekçok kesim Özal’ın öldürüldüğünü iddia etti. İddialara göre
Özal, ateşkes sağlamış hem terör
hem de Kürt sorununu kökten
çözmenin en önemli adımlarını
atacağını kamuoyuyla paylaşacaktı.
Turgut Özal öldükten 40 gün
sonra Elazığ-Bingöl karayolundan
acı bir haber geldi. PKK ateşkesi
bozmuş 33 askeri kurşuna dizmişti. İlk ciddi ateşkes girişimi
böylelikle tarih olmuştu.
Oldukça şiddetli geçen iki
yılın
ardından
15
Aralık
1995’da PKK bir kez daha tek
taraflı ateşkes ilan etti. Örgüt
taleplerini sıraladı. Ancak bu
talepler tartışılmadığı gibi çe-

kilen PKK’lılara bombalar yağdırıldı. Böylece ikinci ateşkes
girişimi de sonuçsuz kalmıştı.
Bu kez devlet, Öcalan’ın saklandığı, eylemleri yürüttüğü ülkelere baskılar yapmaya başladı.
Birçok ülkeden iadesini istedi.
Saklandığı Suriye’yle ise restleşme
noktasına geldi. Bu baskılar sonucunda Abdullah Öcalan, Suriye’yi
terketmiş sırasıyla Yunanistan,
Rusya, İtalya’ya gitmişti.
Sonuçta, 16 Şubat 1999 tarihinde Yunanistan’ın Kenya büyükelçiliğinde MOSSAD tarafından
yakalanarak Türk timlerine teslim
edildi ve Türkiye’ye getirildi. Yar-

gılandı ve idama çarptırıldı. İdam
cezası kaldırıldığı içinde cezası
müebbete çevrildi.
Öcalan’ın yakalanışıyla örgüt
üzerinde bir panikleme dönemi
yaşandı ancak örgüt yeniden toparlandı ve eylemlerini sürdürdü..
Gün geçmiyordu ki bir çatışma olmasın. Yurdun dört bir yanı şehit
haberleriyle çalkalanıyordu.

PKK’da çatışmalarda ciddi kayıplara uğruyor ve neredeyse her
Kürt ailesi çocuklarının ölüm haberini alıyordu. Birçok ailesinin bazı
çocukları askerde, bazı çocukları
ise dağdaydı. Acı, gün geçtikte
katmerleşiyordu.
Bu sürede Öcalan devletle
yaptığı görüşmeler sonucu bir
kez daha örgüte ateşkes çağrısı yaptı ve yaptığı çağrıyla 1
Eylül 1999’da PKK’lıların Tür-

kiye’yi terk etmesini istedi.
Örgüt yurt dışına çekildi.
Bu barış süreci 5 yıl sürdü.
1 Haziran 2004’te PKK yine silaha sarılacağını duyurdu. Gerekçe olarak askeri operasyonları ve AK Parti’nin Kürt sorununa kayıtsız kalmasını gösterdi. Öcalan’ın İmralı’daki
koşulları da ateşkesin sonlandırılması için ayrı bir gerekçe
olarak gösterildi.
2009’un Mayıs ayında PKK
bir kez daha ateşkes ilan etti.
Hatta ateşkes süresini uzattı.
Bu dönemde açılımla birlikte
Türkiye, Habur’dan gelişleri izledi. Habur’da yaşanan bazı görüntüler nedeniyle iç siyaset kızıştı
ve iktidarla restleşme sonucu
2010 mayısında ateşkes yeniden
bozuldu.
Bir Dönüm Noktası Olarak
Yeni Süreç
Türkiye bu kez süreci başarıyla
sonuçlandırıp acıların dinmesini
sağlayabilecek, bu çetin ve engebeli yolu aşabilecek mi? Bunun
gerçekleşmesi için hangi adımlar
atılacak? Bunlar hala belirsizliğini
koruyor.
Anayasada köklü değişikliklere
gitmeden önemli adımların nasıl
atılabileceği kafalarda soru işaretleri bırakmayı sürdürürken gerek
PKK’ya gerekse İktidara çeşitli
çevrelerden eleştiriler geliyor.
Öcalan’ın Nevruz bildirisinde ve
daha önceki bazı açıklamalarında
birlikte yaşamayı öne çıkarması,
örgütte ve örgüt dışında bölünmeyi savunanlarının tepkilerine
yol açıyor. Örgütün ana hedefinin
Türkiye, İran, Irak ve Suriye ekseninde büyük bir Kürt devleti iddiasıyla yola çıktığını hatırlatan bu
çevreler Öcalan’ı ihanetle ve devletle uzlaşmakla suçluyor. Kimileri
ise bu açıklamaların dikkate alınmasının yanlış olduğunu zira Öcalan’ın tutuklu olmasının asıl
görüşlerini gizlemesine yol açtığını
öne sürüyorlar.
Ancak tüm eleştirilere rağmen
örgüt Öcalan’ın direktiflerine uyarak ateşkesin korunması için
azami dikkati gösterse de çekilmeye direnen bazı bölgelerde
zaman zaman çeşitli olaylar yaşandı. Askeri helikoptere kimliği
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belirsiz kişilerce ateş açılması, yol kesmeler, adam
kaçırma gibi bazı olayların vuku bulması ise devletin,
örgütün samimiyetine güvenmesini olumsuz etkiliyor.
Lice’de karakol yapımına karşı başlatılan yürüyüşün
karakolda çalışanların çadırlarını yakmakla sonuçlanınca askerlerden açıldığı öne sürülen ateş sonucunda bir kişi yaşamını yitirmesi gerginlikleri
tırmandırdı.
PKK’ye “çözüm” adı altında çeşitli tavizler verildiğini öne sürenler ise PKK’ya katılımların hızla arttığını, dağların örgütün silahlı tatbikat yerlerine

dönüştüğünü, PKK’nın ise sınır dışına çekilmediğini,
devleti aldattığını ve askerin bölgeden çekilmesinin
örgütün bölgeye yerleşmesine yol açtığını öne sürmekteler. Örgütün bazı yerleşim yerlerinde ölen
PKK’lılar için şehitlik adı altında yerler düzenlemesi
ve açılış törenlerine BDP lilerin yanısıra eli silahlı
örgüt mensuplarının katılmış olması, örgütün bazı
yerlerde asayiş birlikleri adı altında birlikler oluşturduğunun basına yansıması iktidarın işini zorlaştırdığı
gibi vatandaşların bazılarını da iktidarı eleştirmelerine
yol açıyor. Bu çevrelere göre ülke çözüm adı altında
hızla bölünmenin eşiğine getirilmekte.
Bütün bu gerilim ve tartışmalara rağmen kamuoyu aylardır kanın durmuş olmasını gözönüne alarak her şeye rağmen çözüm sürecinin devamına
destek vermekte. Ancak, bundan sonrasının ne olacağının belirsizliği ise toplumu ürkütmekte. Devlet,
PKK’nın şu ana kadar tümüyle yurt dışına çekilmeyişinin arkaplanını sorgularken, çözüm için atılacak
adımları da belirlemeye çalışıyor.
Çekilmenin ardından ikinci aşama olarak belirtilen
aşama da iktidarın neler yapacağı ise medyaya yansımış durumda. Bu bilgilere göre Şifresi ‘Demokrasi’
olarak vurgulanan paket, Başbakan Yardımcıları Beşir
Atalay, Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin
koordinasyonunda hazırlanıyor. Pakette, anayasa değişikliği, yasa değişikliği ve idari tasarrufla atılabilecek adımlar yer aldığı belirtiliyor. Hükümet, daha
önce yasası çıkan ancak uygulamada sıkıntı yaşanan
noktalarda genelgeler ve talimatlarla süreci hızlandıracak.
Çekilme tamamlandıktan sonra atılacak
adımlar kamuoyuna duyurulacak. Yaz ayları
boyunca paket üzerinde son rötuşların yapılacağı ve Meclis’in açılması ile birlikte meclise getirileceği belirtiliyor. Yapılacak yeni düzenlemelere göre Özel okullarda Kürtçe eğitimin
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önünü açılacak, kamuda anadilde hizmet kolaylaştırılacak, seçim mevzuatı değişecek, siyasi
yasaklamalar kalkacak.
İkinci düzenleme alanı Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yargı paketleri: Seçim barajının düşürülmesi, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin
kaldırılması, Terörle Mücadele Kanunda yapılacak değişiklikler de paketin önemlilerinden bazıları.
Yine ayrıca; Kürt sorununun çözümüyle birlikte
bazı reformları da yapmak isteyen iktidar, “Alevi Açılımı” kapsamında Cem evlerine ve Alevi dedelerine
yasal statü ile kamu yardımı sağlayacak olan düzenleme hazırlığında. Bunun için Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ilgili teklif hazırlandı.
“Kamu’da başörtüsünün önünün açılması” ile ilgili düzenleme kapsamında atılacak adım da yine bu düzenleme alanının içinde yer alacak.
Örgüt elemanlarının toplumsal yaşama katılımı
için “eve dönüş” yasasının genişletilmesi ise düşünülenler arasında.
Eğer hem örgüt, hem iktidar 3 yıllık bir süreç olarak planlandığı belirtilen çözüm sürecini olumlu şekilde sonuçlandırabilirse Türkiye’nin bölgenin en
önemli bir devleti olarak hızla büyüyeceğini tahmin
etmek zor değil.
O nedenle; Türkiye’nin düşmanları ve örgütün
kirli işlerinden nemalanan ve onu zaman zaman taşeron gibi kullanan dış güçlerin sürecin başarılı olmaması için çeşitli oluşumlar içine girdiği ise iddialar
arasında. Geçtiğimiz aylarda Paris’te öldürülen PKK’lı
üst düzey kadının öldürülüşünün bununla ilgili olduğu
ve olayın kapatıldığının öne sürülmesi de bu sürecin
hiç de kolay bir süreç olmadığını ortaya koyuyor.
Gelecek günlerin nabzının nasıl atacağını
kestirmek zor olsa da; Türkiye’nin böylesi bir
toplumsal barışı gerçekleştirmesinin gerektiği
sadece Türkiye’de yaşayanların değil, yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilerinde ortak görüşü. Örgütün yurt dışındaki yapılanmasının da
Türkiye kökenliler arasında ayrılıklar yaratmış
olması, barışa olan özlemin ne derece büyük olduğunu gözler önüne sermekte.
Türkiye toplumsal barışını sağlayabilecek büyük
bir ülke. Umarız bu kez başarılır ve yüzyıllık sorunumuz tarihe gömülür..

Adnan ONAY
Kaçkar Medya Gurubu
Yönetim Kurulu Başkanı

Her Cuma 19.30-22.00 Arası
Türk Eğitim Derneği’nde sohbet vardır.
Halka açıktır.
Reuterstr.58 12047 Berlin Tel.:62725391
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BAHA DÖNER
PRODUKTION GMBH
Sie sind für uns wichtig, 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

www.baha-doener.de
info@baha-doener.de
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