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Haydi Seçime mi Demiştiniz?

22

Eylül’de seçmenler sandığa
gitti ve kendi düşüncesine
yakın partileri 4 seneliğine
vekil tayin ettiler. Umumi vekâletname verdiler vekillerine. İnsan haklarının ihlal edilmemesi,
işsizliğin problem olmaktan çıkarılması,
eğitim- de fırsat eşitliği, ekonomik istikrar, sağlıklı bir yaşam, güven ve
huzur dolu bir gelecek için vekâlet verdiler vekillerine.
Demokrasinin en güzel tarafı bu olsa gerek. Vekâlet yoluyla sorunların çözümünü başkalarına devretmek. Çalışmalarını beğenmezsen dört sene sonra başka bir vekil tayin
etmek. Dört sene sonra da başa dönerek, geçen seçimlerde çalışmalarını beğenmediğin ve terk ettiğin partiyi yeniden iktidara getirmek. İşte demokrasi dediğimiz aygıt
böyle bir şey.
Hatasıyla sevabıyla bir seçimi daha arkada bıraktık. CDU
bu seçimden zaferle çıktı. Demokratik bir hak kullanıldı ve
bir tercih yapıldı. Demek ki Alman halkı CDU/CSU’nun politikasını benimsiyor. Saygı göstermek lazımdır.
Türkler/Müslümanlar, bu seçimlerde de bir başarı gösteremediler ama belki gelecek seçimlerde biraz daha iyi organize olurlar da Almanya’da yaşayan Türkiye’lilerin ve
Müslümanların ortak menfaatlerini korumak için aynı kuyuya taş atarlar. Ortak vekiller belirlerler ve hep birlikte o
vekillere destek olurlar. Yabancılar için parti ayrımı yapmak
lükstür. Yabancıların böyle bir lüksü yoktur.
Bazı Sivil Toplum Kuruluşları de gördü ki, bu iş
öyle “Haydi seçime” demekle olmuyormuş. Vatandaş
nereye bakacağını biliyormuş. Partiler de gördü ki,
seçimlerden seçimlere cami ziyaretleriyle, iftar yemeklerine katılmakla da bu iş olmuyormuş. Bir yerde
“Uyum sözüne uyuz oluyorum” deyip, öbür tarafta,
“Gezi Parkları”nda boy göstermekle de olmuyormuş
bu iş. Halkın değerleriyle barışık olmak gerekiyormuş.
Ancak dini cemaatleri tebrik ediyorum. Ben her fırsatta, dini cemaatlerin zaman zaman birlikte okuyacakları
hutbelerin cemaat üzerindeki tesirinden bahsederim. Haftada bir gün mütedeyyin Müslümanların camileri doldurduğundan bahisle, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğinin
altını çizerim. Sivil Toplum Kuruluşları’nın toplantılarında
Cuma hutbesinin öneminden bahsederim. Ben bütün dini
cemaatleri bünyesinde toplayan Berlin Türk Cemaati
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Editorial

Sagten sie „Auf zur Wahl?“

A

m 22. September gingen die
Bürger zur Urne und übergaben
ihren Vertretern für 4 Jahre eine
Repräsentationsvollmacht, damit
Diese die Missachtung der Menschenrechte, das Problem der Arbeitslosigkeit, die fehlende Chancengleichheit
im Bildungs- und Erwerbsleben und die
fehlende wirtschaftliche und soziale Absicherung in unserem Land angehen.
Das ist wohl eine der schönsten Seiten
der Demokratie. Vertreterinnen und
Vertreter zur Lösung von Problemen
wählen zu dürfen. Diese nach vier Jahren mit neuen Vertretern zu ersetzen,
wenn sie den Erwartungen nicht entsprechen um dann vier Jahre später erneut die Abgewählten an die Spitze der
Macht zu bringen. Das ist eine Spielart
der Demokratie. Recht und schlecht
haben wir eine weitere Wahl hinter uns
gebracht. Die CDU ging aus diesen Wahlen als klarer Sieger hervor. Das wahlberechtigte Volk hat seine Entscheidung
zugunsten der CDU/CSU- Parteien getroffen. Ein Ergebnis, dass wir respektieren müssen. Die türkeistämmigen
und muslimischen Wähler haben keine
wichtige Rolle bei den Wahlen gespielt.
Es bleibt zu hoffen, dass sie bei den
nächsten Wahlen an einem Strang ziehen, gemeinsame Vertreter benennen
und diese unterstützen. Die Stimmenspaltung ist nämlich ein Luxus, den sie
sich nicht leisten können.
Einige Nichtregierungsorganisationen
haben mittlerweile erkannt, dass es
nicht mit der bloßen Aufforderung zur
Wahl getan ist; die Wähler wissen
durchaus, wie sie sich verhalten müssen.Die Parteien haben erkannt, dass
allein sporadische Moscheebesuche und
gemeinsame Abende zum Fastenbrechen zur Wahlzeit nicht ausreichen. Sie
haben erkannt, dass es ihnen keinen Erfolg bringt, wenn sie einerseits das Wort
„Integration“ verbannen und sich auf
der anderen Seite bei den Gezi ParkProtesten klar gegen den Willen des Volkes positionieren. Sie haben erkannt,
dass man sich der Werte des Volkes
auch annehmen muss.
Allerdings gratuliere ich den islamischen Gemeinden. Ich habe bisher
keine Gelegenheit ausgelassen, um die
Wichtigkeit einer gemeinsamen Vorgehensweise zu verdeutlichen. Wenn man
bedenkt, dass freitags die Moscheen mit
Muslimen zum Freitagsgebet gefüllt
sind, kann bei diesem Gebet die Predigt
für einen einheitlichen Appell genutzt
werden.
Das habe ich auch oftmals der TGB
vermittelt, die die Islamischen Berliner

Başyazı
(TGB)’ne bu konuda teklifler de sundum. Teklifim aynen
şöyleydi: “Din hizmeti veren dernekler Müslümanların
genelini ilgilendiren konularda, ihtiyaç duyulan zamanlarda, -ideali ayda birdir- bir araya gelerek hutbe hazırlamalı ve bu hutbe bütün camilerde okunmalıdır. Hem
Müslümanların bilinç-lenmesi açısından, hem de Alman
kamuoyuna verilen mesaj açısından bu önemlidir...”
20.09.2013 tarihinde bütün camilerde “Federal
Almanya 2013 Genel Seçimleri İnisiyatif Grubu”
nun hazırladığı bir hutbe okundu. 50 seneden beri ilk
defa bütün camilerde aynı hutbe okunuyor. Hem de milletvekili genel seçimiyle ilgili bir hutbe. Bu bir milâttır. Bu
milâtta benim tekliflerimin az da olsa katkısı olmuşsa
kendimi bahtiyar hissederim. Ayrıca, bu hutbenin hazırlanması konusunda teklif sunan ve teklifi hayata geçiren
derneklere teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik konusunda atılan bu ilk adımın ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü... bekliyor halkımız. Avrupa’da yaşayan
Türkiye’lilerin kaderini değiştirecek olan adımlardır bunlar. Allah’ın ayetleri aynen şöyledir:
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin...”(Âli İmran 103)
“Ve Allah’a, O’nun Elçisi’ne duyarlık ve bağlılık
gösterin ve sakın birbirinizle çekişmeye girmeyin,
yoksa yılgınlığa düşersiniz; cesaretiniz sönüverir.
Ve zor durumlarda sabır gösterin. Çünkü Allah,
gerçekten, zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir.”
(Enfal 46)
Yüce Mevlâmız’ın bu uyarılarına kulak vermek
gerekir. Bilhassa Hristiyan çoğunluk içinde yaşayan Müslüman azınlıkların, tefrikaya düşmeleri intihar olur. Bugün muhafazakâr yelpazedeki insanımızın attığı bu ilk adım, gelecekte sosyal demokratlarla birlikte atılması gereken ilk adıma eşiklik
etmelidir. Avrupa’da yaşayan Müslümanların, muhafazakârı, sosyal demokratı olmamalıdır. Müslümanların menfaatları ön plana çıkarılmalıdır.
Avrupa’da yeteri kadar, sosyal demokrat ve muhafazakâr var, onların Müslümanların muhafazakârına ve sosyal demokratına ihtiyaçları yok.
Müslümanlar, sosyal demokratlarıyla, muhafazakârlarıyla hep birlikte geleceklerini nasıl inşa edecekler, bu konular üzerinde yoğunlaşmalıdırlar.
Hutbe’yi bir ilk olması münasebetiyle tarihe not
düşmek için tam metin olarak aynen yayımlıyorum:
“Muhterem Müslümanlar,
İnsanlar topluluk hâlinde yaşar ve bu topluluğu meydana getiren her fert toplumsal bir sorumlulukla yükümlüdür. Özellikle biz Müslümanlar bu sorumluluğun
bilincinde olmak zorundayız. Çünkü Müslümanlar olarak,
yani Allah’ın, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e
gönderdiği dine teslim olmuş insanlar olarak, bu sorumluğu kuşanmak öncelikli olarak bizlere düşer. “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.”
(Feyzu’l-Kadir, 3, 480) buyuran bir peygamberin ümmeti
olarak, içinde yaşadığımız toplumlarda olup biten her
şeyin bizi de ilgilendirdiğini bilmek durumundayız.
Toplumsal sorumluluğumuz, hayatın her alanında

Editorial
Gemeinschaften vereint. Der genaue Vorschlag lautete wie folgt: „Bei Themen, die
alle Muslime gleichermaßen angehen,
sollte eine einheitliche, gemeinsam erarbeitete Predigt als Medium genutzt werden, um die Muslime zu erreichen...“ Das
ist wichtig für die Muslime selbst, aber
auch für die Verfassung einheitlicher Botschaften für die Mehrheitsgesellschaft. “
Am 20.09.2013 wurde in allen Moscheen eine Predigt gehalten, die von der
Initiative „Auf zur Wahl“ vorbereitet
wurde. Das war ein Meilenstein in der Geschichte der Muslime in Deutschland. Falls
mein Vorschlag hierbei einen bescheidenen Beitrag geleistet hat, würde mich das
erfreuen. Ich danke zudem allen Organisationen, die zum Gelingen dieses Aufrufes und zu seiner Durchführung beigetragen haben. Das ist ein erster Schritt für
eine gemeinsame Vorgehensweise, Ich
hoffe auf den zweiten, den dritten, den
vierten Schritt und weiter.... Das sind in
der Tat Ereignisse, die das Schicksal der
Muslime in Europa entscheidend verändern können. Allah sagt: „Und haltet allesamt am Seil Gottes fest und spaltet euch
nicht...“(Ali Imran 103) „Und gehorcht
Allah und Seinem Gesandten, und streitet
nicht miteinander, sonst würdet ihr den
Mut verlieren, und eure Kraft würde vergehen! Und seid standhaft! Gewiß, Allah
ist mit den Standhaften.“ (Enfal 46)
Wir sollten uns diesen Geboten des
Schöpfers fügen. Besonders in einer Rolle
als Minderheit wäre es reiner Selbstmord
sich untereinander zu spalten. Dieser erste
Schritt der Muslime sollte künftig der erste
gemeinsame Schritt mit den Sozialdemokraten sein. Unter den Muslimen sollte
keine Spaltung in Konservative und Sozialdemokraten stattfinden. Ihre gemeinsamen Vorteile sollten vielmehr im
Blickpunkt sein. In Europa gibt es ausreichend Konservative und ausreichend Sozialdemokraten. Die Muslime sollten sich
gemeinsame Gedanken darüber machen,
wie sie künftig in Frieden und respektvoll
mit den Sozialdemokraten und Konservativen zusammenleben möchten. Vor dem
Hintergrund, dass die Freitagspredigt ein
Meilenstein ist, möchte ich Diese wortwörtlich wiedergeben:
„ Verehrte Muslime,
Menschen sind soziale Geschöpfe und
erschaffen, um in Gemeinschaft zu leben.
Jedes einzelne Individuum trägt dabei eine
Verantwortung für die Gemeinschaft. Besonders wir Muslime müssen uns dieser
Verantwortung bewusst sein, weil es eine
der zentralen Botschaften des Islam ist,
die uns der Gesandte Allahs Muhammed
(Friede sei mit Ihm) übermittelte. Als
Umma eines Propheten, der sagte „Der
ehrwürdigste unter den Menschen ist
derjenige, der den Menschen nützlich
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Başyazı
Müslümana yakışır bir şekilde aktif ve görünür olmaktan geçer. Eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız davranışların, tutumların ortadan kalkmasını istiyorsak
her şeyden önce bizler bu konuda örnek birer Müslüman olarak yaşamalıyız. İşimizi en iyi biz yapmalıyız. Komşularımıza, akrabalarımıza, çocuklarımıza,
ailemize ve tüm insanlara karşı en iyi biz davranmalıyız. Çünkü Efendimiz, “Allah Teâlâ, sizden
birinizin bir iş yaptığı zaman, onu sağlam ve
güzel yapmasını sever.” (Beyhâki, Şuabu’l-İman,
IV, 334-335) buyurmaktadır. Öyleyse Allah’ın bu
emrine en iyi şekilde uyması gerekenler de bu hadisin muhatabı olan biz Müslümanlarız.
Değerli Kardeşlerim,
İçinde yaşadığımız ülkelerin huzur ve refahına
katkı sağlamak hem insani hem de İslâmi bir görevimizdir. Toplumun kenarında kalmış bir grup şeklinde yaşayarak bu katkıyı sağlamamız mümkün
değildir. O hâlde, toplumun merkezinde yer almak
ve bu topluma aktif katılımda bulunmak, önde gelen
toplumsal sorumluluğumuzdur. Hiçbirimizin sorumluluktan kaçamayacağı ve herkesin kendi konumuna göre bir gün hesaba çekileceği bir gerçektir.
Hepimiz bu sorumluluklarımızın hesabını elbette ki
Allah’a karşı vereceğiz; bu yüzden, ahlâkımızla, çalışkanlığımızla, toplumsal duyarlılığımızla herkesin
örnek aldığı Müslümanlar olmak durumundayız.
“Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir.”
(Müddessir suresi, 74:38) âyet-i kerimesi gereği,
yaptıklarımızın, kazandıklarımızın rehini olduğumuzu unutmayalım. Sadece yaptıklarımızın değil,
yapabildiğimiz hâlde, örnek olmamız gerektiği zamanda bu örnekliği göstermediğimiz anda, yapmadıklarımızın da rehini ve esiri olacağız demektir. Biz
inanıyoruz ki, “Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim, zerre kadar şer
işlemişse onu görecektir.”(Zilzâl suresi, 99:7-8)
Muheterem Müslümanlar,
Yaşadığımız ülkelerde seçimler yapılıyor.
Bu seçimler, mutlaka hepimizi etkileyen kararları uygulayacak, çeşitli konularda yasalar
çıkaracak olan partileri iktidara getirecektir.
Doğrudan biz Müslümanları ilgilendireceği
için, bu toplumların bir parçası olarak hepimizin ortak hayatını etkileyecek konuma gelecek
olan iktidar sahipleri, bizim de varlığımızı hissetmelidirler. Bu da bilhassa seçimlerde oy
kullanarak mümkün olabilecektir. Bu sebeple,
bu ülkelerde olup bitenlere göz yummadığımızı, bu olup bitenlerin bizi de ilgilendirdiğini
göstermek için, yapılacak olan seçimlerde oy
kullanalım. Böylelikle hem sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş, hem de içinde yaşadığımız topluma duyarsız kalmadığımızı
göstermiş olacağız inşallah.”

Editorial
ist“ (Feyzü’l-Kadir, 3, 480), gehört es zu unseren Aufgaben, Kenntnis über die Geschehnisse
der Gesellschaft zu haben, in der wir leben. Unsere soziale Verantwortung geht einher mit unserer Präsenz in allen Belangen, die uns
gesellschaftlich betreffen. Wenn wir Missstände
beheben möchten, müssen wir als vorbildhafte
Muslime mit gutem Beispiel vorangehen. Durch
besondere Strebsamkeit in unserem Alltag,
durch Liebe und Respekt zu unseren Nachbarn,
zu unseren Kindern, Familien, Verwandten und
zu unserer Umwelt müssen wir unserer Pflicht
als verantwortliche, friedliebende Muslime
nachkommen. “Allah liebt es, wenn ihr eure
Taten in bester und schönster Form ausführt.“(Beyhaki, Suabu’l-Iman, IV, 334-335).
Als gläubige Muslime ist es insbesondere unsere
Pflicht, diesem Hadith gerecht zu leben und zu
handeln.
Brüder und Schwestern, Einen Beitrag für
ein friedvolles Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu leisten ist sowohl unsere religiöse
als auch unsere menschliche Pflicht. Besonders
in diesem Land, in dem wir einen Zuwanderungshintergrund haben. Dieser Beitrag kann
nicht geleistet werden, wenn wir im Abseits
leben und uns gesellschaftlich nicht engagieren. Deshalb müssen wir uns um die Belange
der Gesamtgesellschaft kümmern und aktiv am
sozialen Leben in diesem, unseren Land teilnehmen. Im Bewusstsein, dass wir uns dieser Verantwortung nicht entziehen können und dass
wir dafür eines Tages zur Rechenschaft gezogen
werden, müssen wir uns in besonderer Weise
für unsere Gesellschaft einsetzen. Mit Aufrichtigkeit, Engagement und dem Dienst am Gemeinwohl müssen wir uns als positive Beispiele
für die Gesamtgesellschaft einsetzen. Entsprechend der Verse „Jede Seele ist ein Pfand für
das was sie getan hat“(Sura Müddessir, 74;
38), wissen wir, dass wir für unsere Taten haften. Verantwortlich sind wir nicht nur für das
was wir tun, sondern auch für das was wir nicht
tun. Wir glauben fest an die Worte Allahs: “Wer
nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes
tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht
eines Stäubchens Böses tut, wird es
sehen”. (Sura Zilzal, 99, 7-8).
Sehr geehrte Muslime, In dem Land, in dem
wir leben, finden Wahlen statt. Es wird die Entscheidung getroffen, welche Regierung uns alle
betreffende Gesetze erlassen wird und welche
politische Richtung Deutschland verfolgt. Als
fester Bestandteil dieser Gesellschaft, ist es die
Aufgabe von uns Muslimen, die politischen Parteien auf unsere Belange aufmerksam zu machen. Das ist in erster Linie durch unsere
Beteiligung an den Wahlen möglich. Wir müssen
zeigen, dass wir mitbestimmen möchten, dass
wir uns um unsere Gesellschaft sorgen und
dass wir handlungsfähige Mitbürger sind. Also
sagen wir in aller Deutlichkeit: Auf zur Wahl!
Somit werden wir einerseits unserer Verantwortung gerecht und andererseits verleihen wir
unseren Stimmen eine Idendität.

Übersetzung:

Önder COŞTAN
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Tarih ve Toplum

Stalin, Ahıska Türklerini 14 Kasım 1944 yılında ata yurtlarından zorla çıkardı ve sürgün etti. 4
günlük yolculuğun ardından Asya steplerine serpildiler. Sürgün zamanı ve sonrasında binlerce
Ahıskalı Türk soğuktan dondu, hastalık ve açlıktan can verdi...
Ülkelerinden sürgün edilişlerinin 69’uncu yılında hâlâ vatanlarına geri dönemeyen Ahıska Türkleri,
yaralarının sarılması, insanlık ayıbı olan sürgünün sona ermesi için yol gözlemektedir.

AHISKA TÜRKLERİ
SK

II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Ahıska Türkleri yeni felaketlere maruz kalmışlardır. Sürgün sırasında halkın direncini kırmak için, Ahıska bölgesinde yaşayan 15 yaşından 55 yaşına kadar
bütün Türk erkekleri askere alınarak Sovyet-Alman cephesine gönderilmiş ve 26 bin Ahıskalı bu
savaşta hayatını kaybetmiştir.
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D

ede Korkut Kitabında
“Ak-Sıka” adıyla bilinen
Ahıska, çok eski bir Türk
yurdudur. Bölge Kars’ın
kuzeyinde, Kur Irmağı’
nın solunda ve yukarı kesiminde
yer alır. 1828–1829 Osmanlı– Rus
Savaşı’ndan sonra (14 Eylül
1829’da) imzalanan Edirne Antlaşması’na (4. madde) göre Ahıska
bölgesi Ruslara verilmiştir. Stalin’in imzaladığı 31 Temmuz 1944
tarihli Devlet Savunma Komitesi
(çok gizli) Kararı uyarınca
bölgede yaşayan 86 bin
Türk ve Müslüman nüfusun, 40 bini Kazakistan’a,
30 bini Özbekistan’a, 16
bini Kırgızistan’a göç ettirilecekti. İşbu karar, 14
Kasım 1944’te Ahıska Bölgesi’nin beş ilinden Türklerin sürgüne gönderilmesiyle uygulamaya konmuştur.
II. Dünya Savaşı’nın
başlaması ile Ahıska Türkleri yeni felaketlere maruz

sürgün edilen Ahıska Türkleri çok
büyük acılar yaşar. Özbekistan,
Kazakistan ve Kırgızistan’a ulaştıkları zaman hemen Sovyet Gizli
Polis Örgütü (NKVD)’nin sıkı kontrolü altında yaşamaya başlarlar.
Ancak Stalin’in ölümünden sonra
ortalığın biraz sakinleşmesiyle
Ahıskalılar kendi kardeşlerini, akrabalarını aramaya başlar. Ahıska
Türkleri bu dönemden sonra vatana dönüş için mücadelelere girişirler. Ahıskalı bir grup Moskova’ya

saat içinde Özbekistan’ı terk etmelerini söylerler. Nihayet 1 Haziran 1989’da Fergana’daki olaylar
patlak verir. Ne tuhaftır ki polis nezareti altında evlere saldırılar başlar, kaçanlar öldürülür, hatta ne
yazık ki kadınların namuslarına el
uzatılmaya başlanır. O gün Fergana’da 2 bin ev yanmış, 100’ün
üzerinde insan öldürülmüştür. Fergana civarında Ahıskalıların yoğun
olduğu Kuvasayı, Margilan, Taşlak
bölgelerindeki saldırılar şiddetlenir, 700 kadar Ahıskalı’nın
evi ateşe verilir. Olaylar
Haziran ayında da bir bir
türlü sona ermez. 23 Şubat’ta olaylar tekrar alevlenir, bin kadar genç
gösteri düzenler, Buka
semtinde Ahıskalılar’a ait
on beş ev ateşe verilir.
Saldırı ve baskıların
iyice artması ile Akkurgan, Çimkent, Desabad,
Leninabad, Kumuskan,
Bostanlık semtlerinde yaşayan bütün Ahıskalılar

15 Kasım 1944 tarihinden beri Ahıskalılar sürgünde yaşıyor. Bir insanlık ayıbı olan bu soykırım
unutulmayacak ve bir gün mutlaka Ahıskalılar yurtlarına döneceklerdir.

kalmışlardır. Sürgün sırasında halkın direncini kırmak için, Ahıska
Bölgesi’nde yaşayan 15 yaşından
55 yaşına kadar bütün Türk erkekleri askere alınarak Sovyet–
Alman cephesine gönderilmiş ve
26 bini savaşta hayatını kaybetmiştir.
Sürgünden bir ay önce bölgeye
asker sevk edilir ve 15 Kasım
1944 günü sabah saat beşte Ahıskalıların kapıları çalınır, yanlarına
sadece gerekli eşyalarını almaları
ve evlerini terk etmeleri emredilir.
Halkı tren istasyonuna getirip
zorla hayvan taşıyan vagonlara
doldururlar. Ahıskalılar Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan’a sürgün edilir. Yaklaşık bir ay süren bu
korkunç yolculukta açlıktan, soğuktan ve çeşitli hastalıklardan 17
bin kişi hayatını kaybeder.
Askerler her istasyonda cesetleri toplayıp, toplu mezarlara gömerler. Suçsuz günahsız yere

gelerek Devlet Başkanı Kruşçev’e
vatanları olan Ahıska’ya dönmek
istediklerini bildirirler. Fakat onların bu talepleri Komünist Parti yönetimince reddedilir. 1989 yılında
Özbekistan Fergana bölgesine sürgün edilen Ahıskalılar yeniden bir
sürgüne maruz kalır. O yıllarda
Özbekistan’da 109 bin Ahıska
Türkü bulunmaktadır. Bu nüfusun
16 bini Fergana‘ya, 44 bini Taşkent’e, 19 bini Sırderya’ya, 18 bini
Semerkant’a, 5 bini Andican’a, 3
bini Namangan’a, 2 bin 800’ü de
Kaşkaderya’ya yerleşmiştir.
23 Mayıs 1989 günü sebebi
tam olarak bilinmeyen politik ve
provokosyanel hareketlerle bir tartışma birdenbire kavgaya dönüşmüş, birkaç gün sonra da tam bir
ayaklanma ve katliam halini almıştır. 24 Mayıs’ta, Özbek ve kimlikleri pek de belirlenemeyen
gençler, Ahıska Türkleri’nin oturdukları mahallelere saldırarak 24

evlerini terk etmek zorunda kalır.
Bunun sonucunda yaklaşık 49 bin
kişi evlerini terk eder, bölgeden
ayrılır. Tahliye sırasında, baskılar o
kadar yoğunlaşır ki Fergana bölgesi dışındaki bölgelerden de Ahıskalılar başka yerlere göç etmeye
başlar. Türkler kendi imkânları ile
Türkmenistan’a ve Hazar Denizi
üzerinden Azerbaycan’a göçerler.
Fergana olaylarından bir ay sonra
74 bin Ahıskalı’nın Özbekistan’ı
terk ettiği belirlenmiştir.
Bu nüfusun 40 bini Azerbaycan’a, 17 bin 500’ü Kazakistan’a,
16 bini ise Rusya Federasyonu’na
göç etmiştir. Ahıskalılar çok küçük
gruplar halinde Rus köylerine dağıtılır. Toplu olarak yaşamaya alışmış Ahıska Türkleri Rusya’nın
merkez vilâyetlerinden Güney Kafkasya’ya doğru yerleşmeye başlalarlar. Kabardin–Balkar ve Çeçen–
İnguş Özerk Cumhuriyetlerine, ayrıca Krasnodar ve Stavropol vilâ-
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yetlerine kısa bir sürede 20 bin
Türk göç eder. Fakat bu bölgedeki
halklar ve özellikle Rus Kazakları,
Türklerin gelmesine pek de sıcak
bakmamaktadır. Bu nedenle Türklerin bir kısmı kuzeye Rostov vilâyetine, diğer bir kısmı güneye
Dağıstan üzerinden Azerbaycan’a,
bir başka kısmı ise batıya Ukrayna’ya göç etmek zorunda kalır.
Krasnodar bölgesine SSCB dağılmadan önce gelmiş olmalarına
rağmen, Krasnodar makamları
Ahıskalılara hala Rus vatandaşlığı
vermemektedir. 1991 yılında
Rusya’da yaşayan Sovyetler
Birliği vatandaşlarına Rusya
Federasyonu vatandaşlığı verilmesine ilişkin bir yasa
çıkartılmasına rağmen, Krasnodar’da yaşayan Ahıskalılar
bu haktan mahrumdurlar. Çoğunun nüfus kaydı yoktur.
Resmen Rus vatandaşı olmadıkları için, yerel makamlar
Türklerin toprak kiralamaları
ile ilgili sözleşmelerini iptal etmekte, yasa dışı göçmen olduklarını ileri sürerek eğitim
almalarını engellemektedir. Bu
bölgede yaşayanlar, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Vatandaşlık belgeleri olmadığı için çocukların okula
gitmesinde problemler yaşanıyor.
Buna ek olarak çocuklar
zorla Hristiyan okullarına gönderilmektedir. Oturma hakkına
da sahip olmayan Krasnodar’
daki Ahıska Türkleri, kasabalarında ve köylerinde tecrit edilmiş durumdalar.
Ahıska Türklerinin konutları yasadışı sayılıyor, yasal olarak çalışamıyorlar, evlilikleri tanınmıyor.
Ahıskalılar için, oturdukları evleri
satmak da büyük sorun. Evlerin
alım satım işleminin yapılması için
tarafların Köy İdaresi’ne gitmesini
takiben, alıcının ortadan kaybolduğu, zira Köy İdaresi’nin; “Türklerden ev alırlarsa büyük sorunlarla karşılaşacakları” uyarısında
bulunduğu belirtiliyor. Dolayısıyla,
Türkler’e evlerini ya ölü fiyatına
satmaları, ya da evlerine hiçbir
alıcı bulamadan terk etmek mecburiyeti doğuyor.
Ahıskalılar buradaki yerel yetkililerin zulümlerinden kaçmaya ça-
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lışmaktadırlar. Son olarak bu bölgedeki Ahıskalılar, Amerikan elçiliğine dilekçeyle başvururlar. Gördükleri eziyetleri dile getiren dilekçelerinden sonra Amerika onların
isteğini kabul eder. Evlerini çok
ucuza satan ve hatta evini öylesine bırakan Ahıskalılar Amerika’ya doğru yola çıkarlar. Şu ana
kadar
Krasnodar’dan
ABD’ye
göçen ve bu ülkeye yerleşen
Ahıska Türklerinin sayısı yaklaşık
10 bindir. Kırgızistan’da yaşanan
son ayaklanmalarda da benzeri
olaylar gerçekleşmiştir (2010).
Başkent Bişkek’te sabah saatlerinde çıkan gerilim, çatışmalar halinde sürerken, yine yönlendirmeler ve kışkırtmalarla Ahıska
Türklerinin yoğun olarak yaşadığı
Mayevka köyünde 5 kişi ölmüş, 10
kişi de yaralanmıştır. Yine de Kırgızistan’da
büyük
miktarda

69

Ahıska Türkü bugün de hayatını
sürdürmektedir.
Fergana faciasından sonra
Ahıska Türkleri Türkiye’ye göç
etmek için Cumhurbaşkanı Özal ve
Başbakan Akbulut’a mektup gönderirler. Fakat dile getirdikleri
problemlerle ilgili olarak istedikleri
cevabı alamazlar. Bu arada Fergana olaylarından sonra 30 Ağustos 1989’da, Sovyet makamlarınca, Ahıska Türkleri’nin bir kısmının Türkiye’ye göç etmesine izin
verilir. En sonunda 2 Temmuz
1992‘de, Türkiye, Ahıskalıların
Türkiye’ye iskan ve kabulüne dair
yasayı Bakanlar Kurulu’ndan çıkararak bir kısım aileleri Iğdır’a yerleştirir. 1998 yılında ise Ahıska
Türkleri’ne ikamet ve çalışma izni
verilir. Ayrıca yapılan çalışmalar
sonucunda vatandaşlık başvurusunda bulunanların dosyalarının

bir an önce sonuçlandırılması sağlanır. Ayrıca Türkiye, Ahıska Türkleri Eğitim Kontenjanı kapsamında
2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında
TÖMER’de okuttuğu Ahıskalı öğrencileri çeşitli üniversitelere yerleştirir ve bu öğrencilere burs
imkanı sağlar. Türkiye meclisi,
Ahıskalılarla ilgili olarak 20 Mart
2006 tarihinde TBMM’de Ahıska
Türkleri’nin diploma denklikleri ile
ilgili kanunu kabul etmiştir. Bu onların eğitim hakları ve daha önce
yaşadıkları ülkelerde aldıkları diplomalarının ve emeklerinin boşa
gitmesini önleyen bir karar olmuştur.
Şu anda bizlerin yaşadığı Denizli’nin Honaz beldesine 2000’li
yıllardan beri devam eden göç
sonrasında hemen hemen 150–
200 aile gelmiştir. Türkiye Türkçesi’yle konuşan ve anlaşma problemi yaşamayan bu aileler farklı
işlerde çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çocuklar zor şartlarda da olsa eğitimlerini devam ettirmektedirler.
Özellikle Kırgızistan’da çıkan son
olaylardan sonra ve çeşitli ülkelerde yaşayan Ahıska Türklerinin
Türkiye’ye göçü günümüzde daha
da artmaktadır.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerine
yerleşen Ahıskalılar hala bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Onlar,
kendi kendilerine çözebilecekleri
sorunlarla ilgili olarak çok şikayetçi
olmamakta, problemlerini kendileri çözme yolunda çabalamaktadırlar. Ama biraz daha iyi
düzenlemeler yapılması gereken sorunlardan en önemlisi
ikamet tezkeresi ve vatandaşlık sorunudur. Artık Türkiye,
göç eden Ahıska Türklerinin
ana vatanıdır. Sorunların hallolması, iş ve ev gibi hayati önem taşıyan konuların da halledilmesi
Ahıska Türklerinin hayata biraz
daha umutla bakmalarını sağlayacaktır.

İlmira RAGİBOVA

Bamteli

Umut ve Kerbela ile Dirilmek

i

nsanın hayata dair misyonu ve
vizyonu, onu yaşayış biçimi ve
düşündükleriyle
orantılıdır.
Arda kalan, insanın anatomik
yapısı, yani eti kemiğidir. Et ve
kemik ise ölümünden bir süre
sonra, araştırmaya tabii tutulmadığı sürece sahibinin kimlik bilgilerini dahi bildiremez.
Buradan hareketle, bilinmeli ki,
insan nasıl düşünürse, hayata öyle
bakar; umutlu ya da umutsuz...
‘Gülü düşünürsen gülistana, dikeni düşünürsen dikenliğe dönüşür.‘ Dolaysıyla hayata dair düşüncelerimiz, var veya yok olmak
üzerinedir. Yaşadıklarımızın kararlarını çoğu zaman kendimiz veriyoruz, zira hayatımıza dair tercih
yapma yetkisi bizzat kendi elimizdedir. Mutluluk en az iki kişilik olmalı. Kendi hüznümüz üzerine bir
başkasına, çok arzu etsek dahi,
mutluluğu yaşatamayız.
Tabii mutlu etmeye calıştığımız
muhatabın sadist/narsist kişiliği
yoksa. Hayatta var olma çabalarımız süresince irademizi, aklımızı
ve vicdanımızı yoldaş edinmeliyiz.
Gülde dikeni değil, dikende
gülü aramalıyız; o yüzden biraz
daha gayret etmeli.
Dirayet, azim, sadakat ve
güven diye nitelediğimiz erdemli
davranışların, aklımızı ve yüreğimizi kuşatmasına imkân vermeliyiz. Rahmetli Cemil Meriç´in sözünü unutmamalı: “Nereye gidersen
git bulacağın aydınlık zihninin aydınlığı kadar olacaktır.”
Nedendir bilinmez, bizde şöyle
bir anlayış mevcut; bu dünyanın
güzellikleri Müslüman olmayana,
acıları ise biz Müslümanlara olmalı. Bu tür düşünceler bizim
İslâm geleneğimize İsrailiyat veya
Hristiyanlıktan yerleşmiş ve yanlış
algılara sebep olmuştur.
Bu algıyı Kur`an-ı Kerim Bakara 201. ayetinde şu sekilde red
etmektedir: (‘‘Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve giyna azabennar‘‘)

‘‘Ey güzel Rabbim, bize
bu dünyada da, ahirette de
güzellikler ver. Bizi sevgisizlik diyarına, ayrılık ateşine
burada da ahirette de kendi
yaptıklarımızdan dolayı terketme. Dünyamızı ve ahiretimizi cehenneme değil,
cennete çevirmemizi nasip
eyle.‘‘ (Amin)
Bu ayetin umuda dair
anlayışı ve ilkeli duruşu yüreğimize ve aklımıza yerleştirmesi gerekmiyor mu..!?
Illa bir mazoşist gibi sürekli
acıya ve hüzün hissiyatına bürünmemiz ve bu anlayışı kabullenmemiz mi gerekiyor? Veya cennete
girmenin yolu olumsuzluktan/
mutsuzluktan mı geçiyor? Oysa
biz Müslümanlar her daim umutlu
olabilmeliyiz. Hiç bir şey olmasa
dahi Allah, Zümer suresi 36. ayetinde ‘‘Ben kuluma yeterim‘‘ demiyor mu?
Hüzünlü olduğumuz dönemlerimiz tabii ki olacaktır, olmalıdır da.
Tıpkı bugün oldugu gibi, zalime
karşı Hüseyni bir duruş sergilemek
umut için ayağa kalkmak demektir. Umutsuzluk Yezidi anlayış hükümran olsun daim yas tutalim
demektir.
Oysa izzetin duruşu olan Hüseyni bakış iyi bakıştır; umut yeniden yeşersin demektir. Ancak
‘‘sen gönlünü hazan tut, bahar gelirse bakarız‘‘ anlayışı yerine‘‘ ‘‘sen
gönlünü, zemheri olsa da bahara
hazırla‘‘ anlayışı hem bizi taze
tutar hem ideallerimize sarılmamızı sağlar.
Hz. Muhammed (s.a.v) Taif’te,
risaletinin 7. yılında taşlanıp Mekke‘ye bir gayrimüslimin emanı vasıtasıyla girip Medine‘nin barış,
sevgi ve huzurla buluşması arasından çok uzun bir zaman geçmemişti. Unutmayalım ki aydınlık
zifiri karanlığın hemen ardından
gelir. Hz. Nuh`un 20 ömre bedel
davet sürekliliği ve buna rağmen
umudunu yitirmeden çölde gemi

yapması, umutvar olmanın zirvesini göstermiyor mu bizlere?! Hz.
Lut`un biçareliği ve ardından
gelen ilâhi uyarı, Hz. Ibrahim‘in
imtihanı ve akabinde gelen mutluluğu ve Hz. Yusuf`un kuyuda çektiği çaresizliği ve aynı zamanda
üzerine düşen her gayreti gösterip
Allah`a tevekkülü... Hz. Yusuf`un
nesi vardı kuyuda, imanı ve umudundan başka?!
Evet, umudu olduğu için imanı,
imanı olduğu için umudu vardı.
İmam Hüseyin ve ailesi umut için
imanlarını hayatlarına şahit kıldılar, Kerbela’nin tek şahidi 6-7 yasindaki çocuk umudun habercisiydi. Doğan her güneş, parlayan
her yıldız, hatta zayıf düşen her
bir ay bile aslında bir dolunaya
gebe olduğunun habercisidir. Açan
her çiçek, yeşeren her buğday filizi
ve en nihayetinde doğan her yeni
çocuk umut vaat eder. Ve bizler
öyle bir Allah’ın kullarıyız ki, o
Allah vaadinden hiç dönmez. Elhamdülillah.
Bu vesileyle Hicri yılbaşımızı
tebrık eder, ümmetin yeniden Kerbala ile dirilişini ve geleceğe
umutla bakmasını Rabbimden
niyaz ederim.

Yılmaz GÜN
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İz Bırakanlar

Auf den Spuren...

CESUR YÜREKLİ KADIN,
İRENA SENDLEROWA
Irena Sendlerowa
(1910 - 2008)
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“

II. Dünya Savaşı’nın ardından insanlığın bir şeylerin farkına
vardığını, olanların bir daha asla
tekrarlanmayacağını düşünmüştük.
Oysa hiçbir şey anlaşılmış değil.
Din, etnisite ve milliyete dayalı savaşlar devam ediyor. Dünya hâlâ
bir kan gölünden farksız. Fakat her
şey başka türlü olabilir; yeter ki
sevgi, tevazu ve hoşgörü bizimle
olsun.

“

15 Şubat 1910 Otwock doğumlu “Jolanta” lakaplı Irena Sendlerowa 12 Mayıs 2008’de 98
yaşında hayata gözlerini yumdu. Varşova Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Polonyalı öğrenciler arasındaki sâmî karşıtı tavırlara
kararlılıkla karşı çıktı. Otuzlu yıllarda, Varşova’lı fakirlere yardım eli uzatan sosyal yardım
kuruluşlarında çalıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında, Varşova Şehir Yönetimi Sosyal Yardım
Dairesi’nin yapısından faydalanarak Yahudi
hakına yardımlar sağladı. Aynı zamanda, Yahudi Cemaati Sosyal Yardım Organizasyonu
ile de işbirliği içindeydi.
Sürgündeki Polonya Hükümeti’nin girişimiyle
27 Eylül 1942’de Varşova’da “Konrad Zegota”
Yahudilere Yardım Geçici Komitesi kurulduğunda, Irena Sendlerowa Çocuk Bölümü’nün
yönetimini üstlendi. Zegota’daki çalışma arkadaşları ile birlikte “ari, aryan” belgeleri
düzenleyerek Varşova’nın gettolarından kaçırdığı 2.500’ü aşkın Yahudi çocuğu Hristiyan ailelerin himayesine verdi, çocuk evleri
veya manastırlara sığınmalarını sağladı.
Kendi ve yakınlarının hayatını her gün riske
attı. Aynı zamanda, Polonya Direniş Hareketi’ne de katıldı. 1943’de gestapo tarafından
tutuklanıp işkenceye maruz kaldıktan sonra
ölüme mahküm edildi. Daha sonra, Polonyalı
bağımsızlık direnişçilerince kurtarılarak Varşova Ayaklanması’na hastabakıcı olarak katıldı. Savaş sonrası çocuk ve huzurevleri
açılmasına yardım etti.

İz Bırakanlar

Auf den Spuren...

B

ir kadın düşünün ki, her gün bir çocuğu
kurtarmak adına dünya tarihine zulmüyle geçmiş Nazi Almanya’sıyla alay
edercesine mücadele etsin, onunla vicdanının verdiği güçle savaşsın. Herkesin
Yahudileri parmakla ‘‘vebalı‘‘ gösterir gibi şikayet
ettiği, sırf ayrı bir ırk ve dinden diye harcamaya
hazır olduğu bir savaşta, O, ‘‘nasıl bir insanı daha
yaşatabilirim?‘‘ kaygısıyla yaşasın.
İşte bu kadın Irena Sendlerowa (Sendler), ömrünü
binlerce Yahudi çocuğu kurtarmaya ve onlara mutluluk vermeye adayan cesur yürekli bir kadın.
II.Dünya Savaşı’nda Polonyalı bir Katolik hemşire/sosyal hizmet uzmanı. Yahudi çocuklara sempatisi çocuk yaşlarında başlamış. Doktor olan
babası Yahudi çocukları tedavi ederken (diğer doktorlar o çocukları tedavi etmeyi kabul etmemişlerdir) bulaşıcı hastalık sonucu Şubat 1917’de hayatını
kaybetmiştir.
Varşova gettosu
Irena Sendler’in zorlu mücadelesi 1939’da başlar. Nazi Almanyası Orduları’nın Polonya’yı işgali ile
1 Eylül 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı sonrasında, birçok şehirde olduğu gibi Varşova’da da
yüzbinlerce Yahudi, ‘‘getto‘‘ denilen semtlerde toplatılır. 350 ila 400 bin kişilik Yahudi nüfusun, etrafı
18 kilometrelik bir duvarla çevrilen gettodan artık
sadece ölülerin çıkmasına izin verilecektir.
Kimi zaman bir odada 7-8 kişinin kaldığı gettoda,
gıdasızlık, hijyenik şartların kötülüğü ve kışla birlikte soğuğun da etkisiyle hastalıklar ve ölümlerin
gelmesi çok sürmez. Gettolardaki yaşamdan en çok
etkilenenler de tabii ki çocuklardır. Irena Sendler’in
mücadelesi ise Varşova gettosu daha kurulmadan
başlar ve gettonun kahredici ortamında daha da
hızlanır.
Savaşın başlaması ile işgal altındaki Varşova’da
belediyenin Sosyal Yardım Dairesi’nde çalışmaya
başlayan Irena Sendler, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte gettodaki Yahudi çocukları kurtarmak
için akla hayale gelmeyecek yöntemler geliştirir.
Gettoda çıkan tifüs salgınını fırsat bilen Irena ve arkadaşları, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocukları
kurtarmayı hedeflerler.
Çocuklar için mücadele
Yahudi çocukların kaçırılması için getto duvarında açılan gizli delikten kaçışların yanı sıra, salgın
bahanesiyle içeri sokulan itfaiye ve ambulanslarla
da kaçışlar organize edilir. Kimi zaman çöp bidonlarında, kimi zaman da büyük bir paket içinde kaçırılır çocuklar.
Irena’nın özellikle bebek veya çok küçük yaştaki
çocukları çöp kutusu ve paket içinde kaçırdığında
aldığı önlem de oldukça ustacadır.
Bebeklerin ağlama seslerinin askerlerce duyulmaması için Irena’nın kamyonetinde sürekli bir
köpek bulunuyordu ve onu askerleri görür görmez
havlaması için eğitmişti. Böylelikle gettonun giriş ve
çıkışlarında kontrol yapan Alman askerleri, çocuk-

DİE TAPFERE FRAU
IRENA SENTLEROVA

İ

rena Sendler (in Polen auch als Irena Sendlerowa bekannt), geb. Krzyżanowska ( 15.
Februar 1910 in Warschau; † 12. Mai 2008
in Warschau), organisierte die Kinder-Sektion des Rats für die Unterstützung der
Juden (Żegota), der 1942 von Polen unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Weltanschauungen gegründet wurde, um Juden vor
den deutschen Besatzern zu retten.

Irena Sendler
Schon vor dem Krieg arbeitete Irena in
verschiedenen Abteilungen des Sozialamts
Warschau. Nach der Besatzung Warschaus im
September 1939 setzte sie ihre Arbeit fort und
benutzte diese, um Juden zu helfen. Zusammen
mit ihren Kollegen vom Sozialamt fälschte sie
hunderte Dokumente: Anstelle der Namen von
Sozialhilfe erhaltenden Juden trugen sie polnische Namen ein. Als das Warschauer Ghetto
am 16. November 1940 zum Sperrgebiet erklärt wurde, besorgte Irena für sich und ihre Helferinnen Dienstausweise der Sanitätskolonne,
zu deren Aufgabe die Bekämpfung ansteckender Krankheiten gehörte.
Das ermöglichte ihr zusammen mit Helfern, ca. 2500 jüdische Kinder aus dem
Ghetto zu schmuggeln, um sie in polnischen Familien, Klöstern und Waisenhäusern
unterzubringen. Über Kontakte innerhalb
des Wohlfahrtsministeriums erhielten die
Kinder falsche Papiere. Auch katholische
Pfarrämter halfen: Sie besorgten falsche
Geburtsurkunden.
Ab Oktober 1942 verstärkten die Deutschen
ihre Kontrolle. Weitere Hilfe über das Sozialamt
war unmöglich geworden. Ab Dezember 1942
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İz Bırakanlar
ların ağlamalarından çok köpeğin havlama seslerini duyuyorlardı.
Gettodan çıkardığı Yahudi çocukları için 2-3
bin arası sahte kimlik belgesi hazırlayan Irena ve
arkadaşları, bu çocukları genellikle Varşova’daki
veya kent dışındaki Katolik Polonya’lı ailelere
veya yetimhanelere yerleştirdiler. Getto’dan kurtarılan çocukların savaş sonrasında ailelerine kavuşabilmeleri için de iyi bir metod uygulanmıştı.
Kurtardığı çocukların isim ve soy isimleri ile ailelerine ait bilgileri sigara kâğıtlarına not eden
Irena, bu kağıtları daha sonra oldukça iyi sakladığı bir kavanozun içine koymuştu.
Kod adı ‘‘Jolanta‘‘
Bu arada Londra’da sürgünde bulunan Polonya Hükümeti tarafından gettolardaki Yahudi
ve diğer halklara yardım için gizli birimler de kurulur. Yahudilere destek vermek için Eylül
1942’de kurulan ‘‘Zegota‘‘ adlı kuruluşa üye
olanlardan biri de, ‘‘Jolanta‘‘ kod adlı Irena Sendler olur. Irena, Aralık 1942’de ise Zegota tarafından Varşova Belediyesi’ndeki Sosyal Yardım
Dairesinde Çocuk Servisi’ne sorumlu olarak atar.
Zegota tarafından sosyal yardım dairesine aktarılan gizli fonlar da Yahudi çocukların kurtarılması için kullanılır ve tabii ki bu paralar
Gestapo’nun da dikkatini çeker. 4 yıl boyunca en
az 2 bin 500 çocuğun kurtarılmasına yardımcı
olan Irena’nın çabaları, 20 Ekim 1943’de Gestapo tarafından yakalanması ile son bulur.
İşkencelere rağmen sır vermedi
Gestapo tarafından yapılan sorguda Irena’ya
bin bir türlü işkence yapılır ve Yahudi çocukların
nasıl kaçırıldığı ve nerelere saklandığını itiraf etmesi istenir. İşkencelere direnen Irena’nın kolları
ve bacakları kırılır, hayatının geri kalan 65 yılını
da sakat olarak geçirecektir.
Ancak, Gestapo Irena’dan ne dava arkadaşları ile ilgili bilgi alabilir, ne de kurtardığı çocuklarla ilgili. Naziler tarafından ölüm cezasına
çarptırılan Irena’nın hayatı, tutulduğu cezaevinin
gardiyanlarına verilen rüşvet ile son anda kaçırılmasıyla kurtarılır. Savaşın bittiği 1945 yılına
kadar da Zegota’ya bağlı Yahudi çocukları kurtarma birimini yönetmeye devam eder.
Irena Sendler’in Varşova Gettosu’ndaki insanlık mücadelesi sadece Polonya Hükümeti ve Yahudiler tarafından hatırlanır. Savaş sonrasında
sakladığı sigara kağıdı dolu kavanozu ve diğer
listeleri Polonya Yahudi Komitesi’ne teslim eder.
Bu sayede Irena ve ekibinin kurtardığı çocuklardan yaklaşık 2 bini tespit edilir ve bir kısmı ailelerine kavuşur.
Nobel ödülüne layık görülmedi
2007 yılında, Polonya Senatosu’nun Nobel
Barış Ödülü’ne aday gösterdiği Sendler’in yerine,
yıllarca ABD’nin politikalarının perde arkası yürütücüsü olan, ama daha sonraları küresel
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Auf den Spuren...
arbeitete Irena mit der Untergrundorganisation
Żegota zusammen und übernahm dort die Leitung
des Referats für Jugendkinderhilfe. So konnte sie
ihre Schützlinge weiter finanziell unterstützen.
Am 20. Oktober 1943 wurde Irena Sendler von
der Gestapo verhaftet und zum Tode verurteilt.
Unter Folter sollte sie die Namen und Verstecke der
geretteten Kinder preisgeben, doch sie verriet
nichts. Żegota konnte Irena Sendler durch Zahlung
von Bestechungsgeldern freikaufen. Ein SS-Mann
schlug sie auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung nieder
und ließ sie am Straßenrand liegen. Von ihrer offiziell vollzogenen Hinrichtung las sie in den Bekanntmachungen der Besatzer. Irena Sendler
änderte daraufhin ihre Identität und lebte unter
falschem Namen bis zum Ende des Krieges im Untergrund.
Um eine spätere Zusammenführung der Kinder
mit ihren Eltern zu ermöglichen, hatte Irena Sendler Namenslisten mit ihren verschlüsselten Adressen geführt und in Einmachgläsern unter einem

Apfelbaum in einem Garten versteckt.
Im Jahr 1965 wurde Irena Sendler von Yad Vashem mit dem Titel Gerechte unter den Völkern geehrt. Im September 1997 wurde Irena Sendler das
Kommandeurskreuz des Ordens der Wiedergeburt
Polens verliehen. Am 11. November 2001 wurde
sie „ in Anerkennung der Verdienste bei der Hilfe
für Bedürftige “mit dem Kommandeurskreuz mit
Stern des Ordens der Wiedergeburt Polen ausgezeichnet. Am 10. November 2003 erhielt sie mit
dem Weißen Adler für Tapferkeit und großen Mut
die höchste Auszeichnung Polens. 2007 wurde sie
vom Warschauer Senat geehrt und war eine von
181 Nominierten für den Friedensnobelpreis 2007.
Zudem erhielt sie 2007 die internationale Auszeichnung „Kavalier des Ordens des Lächelns“.
2009 entstand der US-amerikanische Fernsehfilm The Courageous Heart of Irena Sendler, in dem
die Schauspielerin Anna Paquin die Titelrolle übernahm. Im Mai 2013
wurde auf dem Gelände des ehemaligen
Warschauer
Ghettos
die Irena-Sendler-Allee
eingeweiht.

Hazırlayan:
Yunus İNCİ

Auf den Spuren...
ısınma üzerine çalışmaları ile imaj yapan
Başkan Yardımcısı Al Gore layık görülür.
Savaş öncesi evlendiği Mieczyław Sendler’den savaş sonrasında boşanan Irena,
daha sonra kendisi gibi bir militan olan Stefan Zgrzembski ile evlenir ve üç çocuğu olur.
Amerikalı 4 üniversite öğrencisi kız tarafından yeniden hatırlanana kadar sakin bir
hayat geçiren Irena Sendler, 12 Mayıs
2008’de 98 yaşında hayata veda eder.
İrena Sendler’i en çok üzen şey
Hayatının üçte ikisini sakat olarak geçirmesine neden olan nihai amacını her zaman
dolu dolu yaşadı Irena Sendler. Daha önce
genç bir kadın iken kurtardığı çocuklarca
yalnız bırakılmayan Irena Sendler’in tüm
unutulmuşluğuna rağmen tek amacı kurtardığı çocukların gülüşlerini görebilmekti.
Zaten onu onca yıl hayatta tutan da bu amacını engel olamadığı milyonlarca ölüme rağmen gerçekleştirmiş olmanın verdiği
mutluluk olsa gerek.
Irena Sendler’i belki de en çok üzen şey,
bir daha yaşanmaması için karşı çıktığı zulümlerin hiç bitmemesi oldu. Hayattayken
söylediği bu sözler onun hem mutluluk hem
de hüznünü yansıtıyor: “II. Dünya Savaşı’nın ardından insanlığın bir şeylerin
farkına vardığını, olanların bir daha asla
tekrarlanmayacağını
düşünmüştük.
Oysa hiçbir şey anlaşılmış değil. Din, etnisite ve milliyete dayalı savaşlar
devam ediyor. Dünya hâlâ bir kan gölünden farksız. Fakat her şey başka
türlü olabilir; yeter ki sevgi, tevazu ve
hoşgörü bizimle olsun.”
“Üstün Cesaret”
1965’de Yad Vashem Enstitüsü’nce ‘Uluslararası Dürüst Kişiler’ ünvanına layık görüldü, 1991’de ise kendisine İsrail fahri
vatandaşlık unvanı verildi. 2003’de Beyaz
Kartal Nişanı ve Jan Karski “Üstün Cesaret”
ödülü ile onurlandırıldı. İki kez Dünya Nobel
Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Polonya
Cumhuriyet Senatosu Irena Sendler ve Yahudilere Yardım Kurulu’na duyduğu saygıyı
2007’de çıkardığı özel bir tezkere ile ifade
etmiştir. Aynı yıl, dünya çocuklarınca verilen
en önemli madalya olan Gülücük Nişanı ile
ödüllendirildi. Polonya Hahambaşı Michael
Schudrich onunla ilgili olarak şöyle demiştir:
“O, sadece Yahudi çocukları kurtarmakla
kalmayıp, aynı zamanda Avrupa’nın ruhunu
da kurtardı.”
Irena Sendler, 20. yüzyılın en büyük Polonya’lı kadınlarından biriydi, cesaret ve erdemler örneğiydi.
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Focus
Mısır’ın seçilmiş Cumhur Başkanı Muhammed Mursi
Askeri ihtilalle koltuğundan indirildi. Mursi taraftarları
Rabiat-ül Adeviyye Meydanı’nda cuntaya karşı demokratik haklarını kullandılar, miting düzenlediler. Cunta
yönetimi bu haklı direnişe karşı, ateşle mukabele etti.
Esma işte orada şehid edildi. Esmanın son olarak paylaştığı şiir yürekleri dağladı. İşte o şiir ve Esma’nın babasının kızına yazdığı mektup:

MISIR ŞEHİDİ ESMA

M

ısır şehidi Esma’nın paylaştığı şiir yürek
dağladı. Mısır’da gözünü kan bürümüş
darbecilerin göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettikleri İhvan yöneticisi Muhammed el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı
Esma’nın paylaştığı son şiir yürekleri dağladı.
Cuntanın şehit ettiği Esma’nın son sözleri
Mısır’da darbeye karşı direnişin merkezlerinden biri
haline gelen Rabiat-ül Adeviyye Meydanı’nda darbeciler tarafından göğsünden ve sırtından kurşunla vurularak öldürülen Esma el-Biltaci’nin vefatından kısa
süre önce cep telefonu üzerinden bir şiir paylaştığı ortaya çıktı.
Esma bu şiirle Peygamberimiz’den yardım istemişti

Der gewählte Präsident Ägyptens wurde durch einen Militärputsch entmachtet. Seine Anhänger machten von
ihrem demokratischen Recht Gebrauch und demonstrierten auf dem “Rabiatul Adevviye”- Platz. Die Putschisten
antworteten mit Schüssen gegen diesen berechtigten
Widerstand. Genau dort wurde Esma erschossen. Ihr letztes Gedicht bewegt weltweit die Herzen der Menschen.
Nachfolgend das Gedicht und der Brief, den ihr Vater an
sie schrieb.

D

as Gedicht der ägyptischen Märtyrerin Esma bewegte weltweit die
Herzen der Menschen.
Die 17 jährige Esma wurde auf dem
ehrwürdigen Platz „Rabiatul Adeviyye“ von Scharfschützen der blutrünstigen Putschisten in Brust und Rücken
geschossen und ermordet.
Die Tochter von Muhammed el-Biltaci, einem
Ihvan Funktionär hatte zwei Tage zuvor ein

Kimimizi rükuda, kimimizi secdede vurdular
Einige von uns haben sie bei der Beugung und manche beim Knien im Gebet erschossen
Esma’nın paylaştığı şiir, Huzaa Kabilesi’nin lideri
Amr bin Salim’in Beni Bekr Kabilesi’nin barış anlaşmasını ihlal ederek, Cahiliye dönemindeki bir kan davası uğruna Huzaa Kabilesi’ne saldırması üzerine
Hazret-i Muhammed’den yardım istediği şiir.
Namazda saldırmışlardı
Mekke’nin hakimi Kureyş Kabilesi’nin müttefiki
Beni Bekr Kabilesi, Medine’deki İslâm Devleti’nin müttefiki Huzaa Kabilesi’ne Mekke’nin güneybatısındaki
Vetir Suyu’nun kenarında namaz kıldıkları esnada saldırarak 20 kişiyi şehit etmişti. Beni Bekr, bu saldırı için
Kureyş’ten adam ve silah desteği de almıştı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed
el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma’nın paylaştığı şiir
işte bu şiirdi:
“Onlar bizi Vetir’de namaz kılarken buldular
Kimimizi rükûda, kimimizi secdede vurdular
Onlar hem güçsüzdü hem az sayıca
Allah’ın kullarını çağır da gelsinler yardıma
Köpüklü deniz dalgalarını andıran ordularla”

Hazırlayan:

Süleyman ASLAN
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Gedicht über ihr Mobiltelefon veröffentlicht.
Die letzten Worte der Märtyrerin, sind eine
Bitte an den Propheten, den der Huzaa Clan
nach einem Angriff und Massaker des Beni
Bedr Clans entgegen einem Friedensabkommen durchgeführt hatte.
Esma zog die Parallelen des Angriffs mit dem
Putsch in Ägypten und griff diese Bitte auf.
Damals hatte der Beni Bedr Clan ein Friedensabkommen gebrochen und eine Gruppe des
Huzaa Clans beim Gebet überfallen und ermordet. Daraufhin entsandte der Führer des
Huzaa-Clans Amr bin Salim folgende Zeilen
an den Propheten, die auch Esma teilte:
„Sie fanden uns im Gebet in Vetir
Gebeugt und auf Knien waren wir,
als sie uns töteten
Sie waren schwach und minder an
der Zahl
Rufe die Menschen zur Hilfe
Gleich tosenden Wellen sollen sie
kommen“

Übersetzung:

Önder COŞTAN

Bamteli
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Der Brief, den Muhammed El Biltaci an seine
Tochter Esma nach ihrer Ermordung durch die
Putschisten schrieb.
Muhammed El Biltaci

Muhammed El Biltaci’nin Adeviyye Meydanı’nda
keskin nişancının kurşununa hedef olan 17 yaşındaki kızı Esma için yazdığı o mektup:

S

evgili kızım ve değerli öğretmenim...
Sana elveda demiyorum, bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri redderek hürriyete
sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet, uygarlıkta hak
ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa
etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının
uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi.
Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu
olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiat’ül Adeviyye’de son kez bir araya geldiğimizde, “Sen bizimle
olduğunda bile bizden ayrısın” diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, “Bu hayat birbirimize
doyacak kadar uzun değil, birbirimize doyalım diye, Allah’tan cennetinde bizi buluşturmasını temenni ediyorum” demiştim.
Seni şehit olmadan iki gün önce rüyamda gelinlikler
içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, “Bu
gece senin düğün gecen mi?” diye sordum. Sen de “Düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak” demiştin.
Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana
ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini
anladım. Allah’tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz
ettim. Ve şehadetin, davamızda haklı olduğumuz inancımızı pekiştirdi.
Son vedanda yanında olamadım, son bir kez seni göremedim, alnına son bir öpücük konduramadım ve senin
cenaze namazını kıldıramadım, bunlar beni derinden
üzdü. Beni bunlardan alıkoyan, ölüm korkusu değildi,
senin, uğruna canını verdiğin davanı sürdürebilmekti.
Benim güzel kızım, sen zalimlere karşı başın dik direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve senin
ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve ne kadar
güzel terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki, sen
Allah’a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana
verdiği söze... Öyle ki, şehadet şerefini bize değil de
sana bahşetti.
Sevgili kızım ve değerli öğretmenim...
Buluşmamız, yakında Peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser’de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah’a yakın, O’nun nezdinde değerli ve
şerefli bir konumda olacak. Bir daha hiç ayrılmamak
üzere, orada görüşmek üzere hoşcakal... Baban Muhammed el-Biltaci

M

eine geliebte Tochter und
Lehrerin...
Ich sage dir nicht Lebe Wohl, da wir
uns bald wiedersehen. Aufrecht warst
du stets gegen die Ungerechtigkeit.
Trotz aller Gefahren warst du verliebt
in die Freiheit und die Unabhängigkeit. Still
suchtest du nach Horizonten, die diese Umma
den ihr gebührenden Platz zuwies. Du warst
nicht wie deine Altersgenossen, hattest andere Beschäftigungen. Obwohl du stets beste
Noten hattest,giertest du weiter nach Wissen.
In diesem kurzen Leben hab ich meinen Durst
nach dir nicht löschen können. Meine Zeit
reichte nicht zur Freude und zum Spaß. Als wir
uns das letzte mal auf dem Adeviyye-Platz
trafen sagtest du: „Auch wenn du bei uns bist,
scheinst du weit weg“. Ich verstand deine
Sehnsucht und antwortete: „ Das Leben ist zu
kurz um unsere Liebe aufzufangen. Damit das
möglich wird, bete ich zu Allah, dass er uns im
Paradies vereint.
Zwei Tage vor deinem Martyrium begegnetest du mir im Traum in weißem Hochzeitsgewand. Unbeschreiblich war deine Schönheit.
Leise setztest du dich zu mir und ich fragte ob
dies dein Hochzeitsabend sei. Meine Hochzeit
wird zur Mittagszeit sein, war deine Antwort.
Als ich am folgenden Mittwoch am Mittag die
Nachricht deines Todes erhielt, wurde mir bewusst, was du gemeint hattest. Ich bete zu
Allah, dass er dich in den Rang der Märtyrer
erhebt. Gewissheit habe ich, dass unser Streben Recht und unser Gegner das Böse und die
Unterdrückung ist. Ich konnte nicht bei deinem Abschied anwesend sein, konnte dich
nicht ein letztes mal sehen. Ich konnte dich
nicht ein letztes mal küssen und deine Beisetzung erleben. Das hat mich zutiefst traurig gemacht. Es war nicht die Furcht vor dem Tod
die mich hinderte bei dir zu sein, sondern der
Kampf für unsere Ziele und Ideale.
Meine geliebte Tochter, als du dich voller
Mut und Ehre gegen die Ungerechtigkeit und
die Unterdrückung gewehrt hast, hat man dir
hinterlistig in Brust und Rücken geschossen
und deine Seele stieg empor. Welch edlen
Charakter du doch hattest. Ich bin sicher, du
hieltest dein Wort zu Allah und Allah hält sein
Wort zu dir. So hast du die höchste Gunst als
Märtyrerin erlangt.
Meine geliebte Tochter und Lehrerin...
Ich sage dir nicht Leb Wohl, denn schon
bald sehen wir uns wieder...
Unser Zusammentreffen wird mit dem Propheten und seinen Gefährten um den Brunnen
„Havzi Kevser“ sein. Nah zu Allah dem allmächtigen, einen Ehrwürdigen Platz werden
wir bekleiden. Auf das wir dort zusammenkommen ohne jemals wieder getrennt zu werden Auf Wiedersehen...Dein Vater Muhammed
El Biltaci
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Die ersten Araber, haben die Verse und Suren des Kuran von Muhammed, den sie vierzig Jahre
lang kannten,voller Verblüfftheit empfangen. Daraufhin haben sie diesen Muhammed, den sie
jahrzehnte als „Den Verlässlichen“ kannten und ihre Wertgüter anvertrauten, versucht als Dichter,
Zauberer oder Verrückter zu verunglimpfen. Sie haben versucht den Kuran als ein menschliches
Werk darzustellen. Als ob sie versuchten das Licht Allahs zu verdunkeln. Doch schon bald mussten sie die Göttlichkeit dieser Offenbarung anerkennen.
Auch die Muslime von Heute zeigen wie die ersten Araber wenig Anstrengung, wenn es um das
Verständnis des Kuran geht.Mocca versucht deshalb seinen Lesern den Kuran ein wenig näher
zu bringen:

Was für ein Buch ist der Koran
Rüştü KAM

D

er Koran ist eine Anleitung für eine zeitenübergreifende, alle Facet- ten
des menschlichen Lebens
umfassende Rechtleitung
für alle Gesellschaften.
Der Koran berichtet in schönsten Metaphern über die Existenz
Gottes, seine Kraft und seine
Macht, die Wiederauferstehung
nach dem Tode und die Wahrhaftigkeit des göttlichen Gerichts und
weist auf den Stand des ; Menschen, der Tiere, der Pflanzen, des
Himmels und die Bewegungen der
Meere, der Schiffe, der Nacht und
des Tages, der Sterne, der Sonne
und des Mondes hin. (3/191),
(36/71,72), (67/3,4)
Der Koran ist ein Buch, das
Brücken zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, dem Diesseits und dem Jenseits schlägt,
indem er nachfolgenden Generationen exemplarisch und auf
schönste Art und Weise erzählt,
wie vergangene Generationen auf
die Offenbarungen und ihre Verkünder reagierten, was ihre Beweggründe waren, was aus ihnen
wurde und stärkt auf diese dramatische Weise den Glauben der Angesprochene. Der Koran handelt
von der Bestimmung des Menschen und seiner Verantwortung ge-
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genüber der Umwelt und seinem
Schöpfer.
Der Koran betont, dass sämtliche Gesandten ihren Völkern die
gleiche
Botschaft
mitgeteilt
haben.
Der Koran wird die Menschheit
in seinem beruhigenden Ansatz
und seinem soliden Wissensquell
bis zum jüngsten Tag rechtleiten.
Der Koran wurde nicht dafür
herabgesandt, damit man ihn einfach zu Ende liest. Das kann man
natürlich auch machen. Versucht
man aber dabei nicht, ihn zu verstehen, über ihn zu reflektieren
und Lehren zu ziehen, wäre das
eine unvollständige Art des Lesens. Das Buch kann niemanden
rechtleiten, wenn er beharrlich auf
seine bloße Rezitation reduziert
und sein Verständnis außer Acht
gelassen wird. (54/17,22,32,40),
(20/3)
Der Koran wurde nicht dafür
herabgesandt, damit er in Wohlklängen rezitiert wird, sondern als
himmlische
Richtschnur
und
Rechtleitung für die Herzen.(31/3)
Der Koran darf nicht als Heilquelle für körperliche Gebrechen
wie Kopf- und Rückenschmerzen,
Erkältungen oder Rheuma missverstanden werden. Er ist, ganz
im Gegenteil, der Quell einer
Rechtleitung zur Erforschung individuellen und gesellschaftlichen
Heils. (17/82)
Der Koran ist auch kein Buch
für Wahrsager und andere Scharlatane, die glauben, mit Hilfe mat-

hematischer Formeln Prophezeiungen aus ihm entschlüsseln und
offenkundige Wahrheiten verbergen zu können.
Der Koran wird nicht ausreichend verstanden, wenn er außerhalb des realen Lebens, ohne Bezug zum Glauben und nur zur Erweiterung des Wissens zu Karrierezwecken gelesen wird. (2/44,
62/5)
Der Koran sollte nicht in der
Absicht, nach einer Legitimation
für das eigene Verlangen oder
ideologischer Vorurteile zu suchen
und dazu beliebige Teile anzunehmen und unangenehme auszuklammern, gelesen werden. (2/2),
(2/41,42), (2/159)
Der Koran ist ein Buch, das
warnt, verheißt, erleuchtet und
rechtleitet. Ihn als schlagend, rüttelnd, brennend, zerstörend und
ausrottend darzustellen ist ein
großer Verrat an ihm.
Der Koran lässt sich nicht ohne
nachdenken und sich ermahnen
lassen zu wollen wie ein historischer Roman lesen.
Der Koran führt uns auf den
rechten Weg (Khoda), leuchtet
uns den Weg (Nour), ist ein Maßstab, an dem sich das Falsche vom
Richtigen scheidet (Fourkhan), ein
Beweis für den unter Zweifel leidenden (Ilm), ein Wunder für die
ganze Menschheit (Ayah), ein Mittel gegen spirituelle Leiden des
Herzens (Schafah), eine Verheißung für notleidende Gläubige
(Buschrah), eine Rechtleitung und

Focus
Ermahnung für die ganze Menschheit (Dhikr), eine Regel, die alles
detailliert erklärt (Mofassal), Quell
der Weisheit für die Denkenden
(Hekhmat), ein alles erklärendes
Buch (Tabean)), ein Beweis, das
Recht von Unrecht unterscheidet
(Bayyanah), ein Geschenk für die
Gläubigen (Rahmah), eine Aufforderung für die, die nicht zurückbleiben und vorankommen wollen
(Dhikra), ein offenes Buch für die
Gläubigen, die ihren Verstand
gebrauchen (Ketab al Mumin), ein
universelles Gesetz für Gesellschaften, die nach Gerechtigkeit
streben (Hokm), ein Band, das
streitende wieder zueinander führt
(Khablollah), ein Buch zur Erweckung der Lebenden(Koran al
Mubin).
Der Koran gebietet den Menschen, sich vom Bösen zu reinigen,
sich gegen Unterdrückung zu stellen, Bedürftigen zu helfen, zu teilen, gegenseitige Hilfe, die
Freundschaft, die Brüderlichkeit,
den Frieden, die Liebe, zivilisiertes
Verhalten, die Glaubensgrundsätze, die Gebete, das Bittgebet,
gutes Benehmen, keinen weiteren
Gott neben Gott anzurufen, sich
nicht an der Habe eines anderen
unrechtmäßig zu bereichern, nicht
zu morden, nicht zu stehlen, nicht
zu lügen, sich nicht am Rufmord
zu beflecken, niemanden einen
Spitznamen zu geben, niemanden
zu verhöhnen oder zu beleidigen,
nicht in Eifersucht zu handeln, niemanden zu verleumden, Intriganten keinen Glauben zu schenken,
stets nach der Quelle einer Nachricht zu schauen, nicht dem Hochmut zu verfallen, nicht zu verschwenden, nicht geizig zu handeln, sich vom Alkohol, dem
Glücksspiel, der Wahrsagerei, faulem Zauber und vom Aberglauben
fernzuhalten, nicht auf bloßen
Verdacht hin zu handeln, nicht im
Gemüt der Wut zu handeln, das
menschliche Leben und seine
Würde zu wahren, das Familienleben zu achten und seine Würde zu
bewahren, der Mutter, dem Vater,
den Verwandten, den Nachbarn,
den Reisenden, den Arbeitenden,
den Freunden und sogar den Feinden in Güte zu begegnen und ge-

recht zu handeln.
Der Koran gründet den persönlichen und gesellschaftlichen
Frieden, in dem er das Erlaubte
und das nicht Erlaubte, das Gute
und das Böse, das Rechte und das
Unrechte klar erklärt.
Der Koran, ist ein umfassendes
Buch, das alle vorangegangenen
Offenbarungen in ihrer ursprünglichen Form bestätigt.
Der Koran ist ein Buch, das aus
vielen Blickwinkeln erklärt, wie die
vorangegangenen Offenbarungen
von ihren Priestern selbst und aus
welchen Gründen verfälscht wurden und weist in logischen Schlussfolgerungen nach, warum
diese Gründe keinen Bestand
haben durften.
Der Koran ist ausschließlicher
Quell für Rechtleitung, kein Buch
aus Menschenhand. Nähert man
sich ihm mit möglichem Aberglauben oder Falschinterpretationen
aus früheren Offenbarungen, bleiben Fehldeutungen und Fehlleitungen nicht aus. Deshalb sollte
der Glaube auf den Koran als Hauptquell des Glaubens angenommen und weitere Bücher auf
dieser Grundlage bewertet werden. Diese Fehlleitungen müssen
durch eine koranische Kritik ausgefiltert werden. (6/38)
Der Koran kann nicht einer Priesterkaste zur Deutung überlassen werden. Zu glauben, ihn nur
über solch eine Kaste verstehen
zu können, würde seine Universalität (spricht jeden an) und seinen
Anspruch, für jeden verständlich
zu sein, vernachlässigen und dazu
führen, diese Personen und ihre
Ansichten unangemessen zu heiligen.
Heiliges kann man schlecht kritisieren. Außerdem gibt es im
Islam keine Priesterkaste. Jeder
ist sein eigener Priester. Den
Koran zu lesen, zu verstehen, zu
lernen und zu lehren ist die Pflicht
eines jeden Muslim. Um den Inhalt offensichtlicher Verse noch
besser zu verstehen, sollte man

natürlich zum historischen Background, zu bisherigen Auslegungen
und zu ihren Querverbindungen
zu anderen Versen entsprechende
Spezialisten konsultieren.
Eine Lesart, die das Beispiel
des Gesandten außer Acht lässt
und stattdessen ihm angedichtete
Überlieferungen vorzieht, ist keine
Lesart, die der Koran gutheißt.(33/21),(3/31),(2/78)
Den Koran nur im historischen
Kontext und die Gültigkeit seiner
Verse mit seiner Zeit und dem
Volk, zu dem es offenbart wurde,
begrenzt zu sehen, ist Folge einer
großen Glaubensverirrung.
Den Koran, ohne sich um irgendeine Regel zu kümmern, wie
einen normalen Text zu lesen, die
Sätze aus dem Zusammenhang zu
reißen, die Begriffe beliebig zu
deuten, ist eher ein Beugen der
Wahrheit als ein sich Beugen vor
der Wahrheit.
Den Koran nur als ein Buch für
die Bestattung der Toten anzusehen, der den Lebenden nichts anzubieten hat, ist eine große
Ungerechtigkeit. (36/70) Denn
Gemeinden, die das Buch des
Herrn als ein Totenbuch ansehen,
lassen sich von lebenden Toten
nicht mehr unterscheiden.
Es ist respektlos gegenüber
dem Koran, ihn nur als Dekoration
zu sehen, nur auf sein äußeres zu
achten, ihn immer zu küssen und
zu drücken, als einen bedeutungslosen, fremden Text anzusehen,
zu einem Talisman gebunden um
den Hals oder an der Wand zu tragen, statt seinen Inhalt zu verstehen und zu leben und zu schweigen, wenn seine Bestimmungen
mit Füßen getreten werden. Es ist
der größte Verrat am Koran, ihn
als ein possessives, klatschendes
Buch, das verbrennt oder zerstört,
zu diffamieren, anstatt ihn alswarnendes, verheißendes, erleuchtendes
und
rechtleitendes erklären.

Übersetzung:

Hamdi İlHAN
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Offenbarung
Hureyre KAM

In all unseren worten liegt ein geheimnis
Sogar dem sprecher verborgen
Das wort besteht aus der buchstaben zerwürfnis
Allein durch die idee geborgen
Zwischen zwei silben spielt ein gedanke versteck
Zwei gedanken tanzen um ein gefühl
Vom gedächtnis gebunden das ganze gewühl
Der Stille des Kusses hat sich ein Wort entdeckt

Leer
Ich sehne mich nach einer Geliebten, dabei will ich nur das Alleine-sein geniessen können.
Ich sehne mich nach einem Freund, dabei will ich nur in den Spiegel schauen können.
Ich wünsche mir Gesellschaft, nur damit ich mich einmal ausklinken kann.
Ich wünsche mir Unterhaltung, nur damit ich mich darüber langweilen kann.
Ich will reich sein. So reich, dass mir das Einfachste teuer wird.
Ich will hip sein. So hip, dass mir das Abgestoßene lieb wird.
Ich will berühmt sein, allein um wahrhaft anonym sein zu können.
Ich will, dass die ganze Welt über mich spricht, allein um gänzlich schweigen zu können.
Ich will einen Sportwagen, allein um nicht rasen zu müssen.
Ich will das Außergewöhnliche, allein um nicht auffallen zu müssen.
Ich will nicht die Welt verändern, denn ich will mich nicht ändern müssen.
Ich will nicht weinen müssen, denn ich will nicht lachen müssen.
Ich will mich betrinken, um endlich einmal klar sehen zu können.
Ich will klar sein, um endlich einmal alles durchmischen zu können.
Ich will lieben, d.h. ich will geliebt werden.
Ich will mich erinnern, d.h. ich will nicht vergessen werden.
Ich will nicht siegen, weil ich nicht alleine stehen will.
Ich will nicht wollen, weil ich nicht müssen will.
Aber Eines! - Da weiß ich keinen Rat.
Ich will Dich. D.h. ich will Dich.
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ALİ’YE YAZDIM

Hz.ALİ

B

u mazlum millete olan zulümü
Muhammed’e yazdım Ali’ye yazdım
Kerbela Çölü’nde solan gülümü
Muhammed’e yazdım Ali’ye yazdım
Zalimlere karşı eğilmesin baş
İnsanlık adına bitsin bu savaş
Ellerim koynumda gözlerimde yaş
Muhammed‘e yazdım Ali’ye yazdım
Hz. Zeyneb’e kurşun atanı
Din adına yıkıyorlar vatanı
Hücrün türbesini topa tutanı
Muhammed‘e yazdım Ali’ye yazdım
Zalimin yanında yer alanları
Batıya el açıp kul olanları
Riyakârca akar göz pınarları
Muhammed’e yazdım Ali’ye yazdım
Babur oğlu gözlerimin yaşını
Kana dönen toprağımı daşını
Alçaklar elinde kalan başı
Muhammed’e yazdım Ali’ye yazdım

“Helal, Temiz ve Leziz”
Tel.:030-6156341/53088500
Mobil: 0171 956 9696
Hasan BABUR
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BÜDBÜKAT’IN ŞAHA KALKMIŞ ATLARI

B

üdbükat’ı sömürgecilikle eş anlamlı saymak
mümkündür. (Bu sözcük “Bir Ülkenin Diğer
Bir Ülkeyi Kontrol Altında Tutması” ibaresindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşmuştur.) Ancak bu deyimin isim babası olarak,
bizim vermek istediğimiz anlam bu değil. İkisini aynı
şey saysaydık ayrı terim aramazdık. Sömürgecilikte
sınırları aşmak, yabancı topraklara ulaşmak esastır.
Büdbükat’ta ise, sınırları aşmadan, ya da aşmaz görünerek işleri uzaktan idare etmek, yabancı ülke insanlarını dipçikle değil, havuçla kendi ülkesine
yürütmek vardır.” 1
Bu satırlar, emekli Büyükelçi İsmail Berduk Olgaçay’ın -ilk kez 1993 yılında bir kitapçı vitrininde gördüğüm ve bir solukta bitirdiğim- Tasmalı Çekirge’yi
takip eden ikinci kitabı Perşembenin Gelişi’nden.
Olgaçay, 680 sayfalık kitabında uzun yıllar süren dışişleri görevinden sonra tecrübelerini okuyucusuyla
paylaşıyor. Tasmalı Çekirge’de olduğu gibi bu kitapta
da bol bol CİAMAS, CİAPET, CİAMASPET gibi anagramlara başvuruyor Olgaçay. Bol bol ansiklopedileri
kaynak veren eski diplomat, ansiklopedi kullanmanın

öneminin azaldığı günümüzde işimizi zorlaştıracak
gibi gözüküyor.
Kitapta tarihe de ışık tutacak yorumlara yer veren
yazar, büyük acıların yaşandığı 1915 yılı hakkında şu
ifadeleri kaleme almış: ”1915 yılı, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Türk ordularının kazanmış oldukları iki
büyük zaferin yaşanmış olduğu yıldır. Yine aynı yıla,
Büdbükatçılar tarafından kana ve yalana bulaştırılmış
bir iftira yaftası yapıştırılmıştır. 1990’da, bu iki büyük
zaferin ve kokusu genze kaçan iftira günlerinin yetmiş beşinci yılına gelinmiştir.”2
...................................
1
-Olgaçay, İsmail Berduk: Perşembenin Gelişi s.27,
İstanbul,1994
2Age.s.193

Zülfikar KAM
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Seçmen Ne Dedi?
Almanya’da genel seçimler yapıldı ve yeni parlamento oluştu. Seçimin genel sonuçlarını nasıl değerlendirmek gerekir, Türkiye kökenli halk Almanya siyasetinde ne derece aktif, Türkiye kökenli milletvekili sayısının artması ve bu insanların farklı
partilerde yer alması bize ne göstermektedir, bu seçimden gelecekle ilgili hangi mesajları almak gerekir? Duayen Gazeteci
Ahmet Külahçı ile yaptığımız söyleşide sorularımıza cevap aradık.

Die Bundestagswahlen haben wir hinter uns, ein neues Parlament wurde gebildet. Wie soll das Wahlergebnis allgemein
ausgewertet werden, welche Rolle nehmen die aus der Türkei stammenden Wähler in der deutschen Politik ein, die Zahl
der Abgeordneten mit Migrationshintergrund, in allen Parteien, ist gestiegen, welche Erkenntnisse können wir hieraus und
für die Zukunft ableiten? Für all diese Fragen haben wir im Interview mit dem Journalisten Ahmet Külahçı Antworten gesucht.

Ahmet KÜLAHÇI
Gazeteci/Journalist

“

Die Christdemokraten haben für sich die gewichtige Rolle der türkeistämmigen- und muslimischen Wähler erkannt und wollen diese für sich gewinnen. Es gleicht meiner Meinung nach
einer Revolution, dass die CDU zum ersten Mal einen Türkei-stämmigen Muslim nominiert.

“

Hristiyan Demokratlar buradaki Türkiye ve Müslüman kökenli seçmenin kendileri için önemli
olduğunu görmüştür. Bu nedenle partiye onları da kazandırmak istemektedirler. CDU gibi bir partide ilk kez Türk ve Müslüman kökenli birine milletvekilliği verilmesi bence bir devrimdir.
Aralık/Dezember 2013
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Was hat der Wähler gesagt?

M

occa: Sizce bu seçimin en başarılı
partisi hangisidir? Ve neden?
A.Külahçı: Seçim öncesi Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) sandıktan en güçlü
partiler olarak çıkacağı belliydi. Yapılan
kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyordu. Hatta kendilerinin bile beklemediği bir sonuç elde ettiler. 631
sandalyeli Alman Parlamentosu’nda 311 milletvekili
çıkardılar ki, bu çok büyük bir başarıdır. 5 milletvekili
daha çıkarmış olsalardı tek başına iktidar olacaklardı.

Bu seçimin galibi CDU-CSU’dur. Hür Demokrat
Parti (FDP) ile Almanya İçin Alternatif Partisi
(AfD)’nin % 5 sınırını aşamaması CDU-CSU’nun lehine işlemiştir. Bunu da gözönünde bulundurmak gerekir. Ama buna rağmen Merkel’in de başarısı
küçümsenmemelidir. Başarının nedenlerini düşünecek olursak, şüphesiz dünya genelinde yaşanan ekonomik krizle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde
yaşanan krizin aşılmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in oynadığı etkili rolün önemli olduğunu
söyleyebiliriz. En büyük etken Avrupa krizinin Almanya ekonomisinin zedelenmeden aşılmasıdır. Burada diğer partilerin yaptığı bazı hataları da
değerlendirmek gerekir. Bunların başında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in, özellikle de Yeşiller’in, ülke gündemine getirdikleri vergi artışı konusu
gelmektedir. Partiler seçim öncesi seçim programına
aldıkları “Almanya’da yüksek gelirlilerden alınacak
verginin arttırılacağı yönündeki kararı” güdeme getirmişlerdir. Her ne kadar sadece yüksek gelirlilerden
alınan verginin arttırılacağı söylense de Alman kamuoyu bunu genel olarak algılamıştır. Bunun bu şekilde algılanması normaldir, diğer kamuoyları da
bunu böyle algılarlardı. Rahmetli Turgut Özal,
“Ben seçimlerden önce, seçimlerden sonra
vergilerin arttırılacağını söyleyecek kadar
enayi değilim” demişti. Yeşiller bunun kendilerine
getireceği zararı göremedi. Haziran ayında yapılan
kamuoyu araştırmalarında oy oranı neredeyse
%19’lara ulaşan Yeşiller, seçimlerde %10’un altında
kalmıştır. Bu Yeşillerin en büyük hatasıydı. Bu konuda SPD de aynı hatayı yapmıştır.

M

occa: Wer ist nach Ihrer Meinung der Sieger dieser Wahlen?
Und warum?
Külahçı: Bereits vor den Wahlen
war es eigentlich offensichtlich,
dass die CDU und CSU als Sieger
hervorgehen werden, die Statistiken hatten dies vorausgesehen. Diese beiden
Parteien haben ein auch für sie unvorstellbares
Ergebnis erzielt und von 631 Sitzen 311 für
sich beansprucht, das ist ein großer Erfolg. Sie
würden sogar alleine die Regierung bilden können, wenn sie 5 Sitze mehr gewonnen hätten.
Die CDU- CSU sind die Sieger dieser Wahlen. Man darf natürlich nicht übersehen, dass
die Freie Demokratische Partei (FDP) und Alternative für Deutschland (AfD) die Fünf-Prozent-Hürde verfehlten, der Nutznießer war die
Union (CDU-CSU). Trotzdem darf man den Erfolg von Frau Merkel nicht gering schätzen.
Wenn wir das erfolgreiche Abschneiden von
Frau Merkel analysieren, können wir zum einen
die wichtige Rolle, die sie zur Überwindung der
Krise in der Europäischen Union und gar der
Weltkrise spielt, benennen. Der wichtigste
Grund jedoch ist, dass Deutschland die europaweite Krise ohne großen wirtschaftlichen
Schaden überwunden hat. Auch die Fehler der
anderen Parteien müssen in diesem Zusammenhang hinterleuchtet werden.
Als erstes kann die durch die Sozialdemokraten (SPD) und der Grünen, speziell der Grünen, hervorgebrachte Steuererhöhung genannt
werden. Vor den Wahlen haben die Parteien die
Einführung der „Reichensteuer“ auf Ihre Tagesordnung gesetzt.
Obwohl ausdrücklich über die „Erhöhung der
Steuern für Gutverdienende“ diskutiert wurde,
hat die deutsche Öffentlichkeit dies als allgemeine Steuererhöhung aufgefasst. Dies ist normal, jede andere Öffentlichkeit hätte es auch
so vernommen.
„Ich bin nicht so dumm, vor den Wahlen eine Steuererhöhung für die Zeit nach
den Wahlen zu prophezeien“ sagte Turgut
Özal, der einstige Ministerpräsident der
Türkei.
Die Konsequenzen der Ankündigung einer
Steuererhöhung haben die Grünen unterschätzt bzw. ignoriert. Die Grünen haben unter
10 % erreicht, obwohl ihre Umfragewerte im
Juni noch bei 19% lagen. Das war der größte
Fehler der Grünen, die SPD hatte die gleiche
Verfehlung.
Mocca: Nun gut, wie soll man die Situation der FDP bewerten? Die FDP war der
Koalitionspartner der CDU, sie hatte das
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Mocca: Peki, FDP’yi nasıl değerlendirmek gerekir? CDU, FDP ile koalisyon ortağıydı, hatta
ekonomi politikası onların elindeydi ve ekonomi
politikasının CDU’nun başarısında etkili olduğunu söylediniz. Bu durumda neden FDP seçimlerde barajın altında kalmıştır?
Külahçı: Buna FDP’nin yapmış olduğu bazı hatalar
neden olmuştur. En önemlisi iktidara geldikten kısa
bir süre sonra gündeme getirdikleri “Otelcilik dalında
katma değer vergisinin %19’dan yüzde 7’ye düşürülmesi” konusudur. FDP’nin bu konudaki ısrarları kamuoyu tarafından farklı yorumlanmıştır. Bu tutumları
belli bir kesimin çıkarları için çalışıyorlar imajı oluşturmuştur. Bir diğer neden de parti içi sürtüşmelerdir.
%14,6 oy alarak FDP’ye tarihinde görülmemiş bir başarı kazandırmış olan Guido Westerwelle’nin görevden alınması en büyük ikinci hata olmuştur. Ekonomi
politikası onların elindeydi ama ne olursa olsun, iktidarın başında kim varsa onun ismi ön plana çıkar.
Philipp Rösler’in Ekonomi Bakanı olarak yaptıkları da
Merkel’in hanesine yazılmıştır.
Mocca: Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tutumuyla bilinen CDU seçimlerde Türkiye kökenli
seçmenden de oy aldı ve ilk defa Türk kökenli
bir Müslüman CDU’dan parlamentoya girdi. Siz
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Külahçı: Bunu iki türlü değerlendirmek gerekmektedir. Birincisi artık Almanya’da yaşayan Türkiye
kökenli toplum, partilerin Türkiye ile ilgili politikala-
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Wirtschaftsministerium inne, sie hat den
wirtschaftlichen Erfolg mitgestaltet. Sie
sagten, dass der wirtschaftliche Erfolg
Frau Merkels wahlentscheidend war.
Weshalb also ist die FDP an der 5 %Klausel gescheitert?
Külahçı: Einige Fehlgriffe der FDP sind für
diesen Misserfolg ursächlich. Das Auschlaggebende war jedoch die durch die FDP erzwungene Reduzierung des Mehrwertsteuer%satzes für Hotelübernachtungen von 19 %
auf 7%.
Diesbezügliche Forderungen der FDP wurden in der Öffentlichkeit unterschiedlich aufgenommen, es entstand der Eindruck der
Bevorzugung von einigen Gruppen bzw.
Gruppierungen.
Ein weiter Grund sind die parteiinternen
Querelen. Unter der Führung von Guido Westerwelle hatte die FDP mit 14,6 % den größten Wahlerfolg seiner Geschichte, seine
Absetzung als Parteivorsitzenden war folgenschwer.
Die Wirtschaftspolitik befand sich zwar in
den Händen der FDP, was auch immer geschieht, der Kopf einer Regierung steht immer
im Vordergrund. So wurden auch die Taten
Röslers als Wirtschaftsminister Frau Merkel
zugeschrieben.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya’daki göçmen kökenli insanların oranı %19’u
bulduğu halde, göçmen kökenli milletvekili oranı %3’ü bile geçmemektedir. Türkiye kökenli
milletvekili sayısının artması sevindiricidir ancak ülke nüfusuyla kıyaslandığında hâlâ çok düşüktür.

rından ziyade buradaki politikalarına bakmaktadır.
Onlar için öncelikli olan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
üye olması değil, çünkü onlar zaten Avrupa Birliği’ne
üyeler. Türkiye kökenli insanlar bunu aşmıştır. Diğer
taraftan Almanya’daki partiler ve halk da Türkiye kökenli insanların varlığını kabullenmiştir. CDU’dan
daha önceki seçimlerde Türkiye kökenli Müslüman
adaylar gösterildiği halde seçmenlerin ve delegelerin
büyük bir bölümü “Bizi bir Müslüman mı temsil edecek?” diye tepki göstermişlerdi. Belli ki artık CDU seçmenleri ve yöneticileri de bunu aştılar. Tabiî ki CDU
gibi bir partiden ilk kez Türk ve Müslüman kökenli bir
milletvekili seçilmesi bence bir devrimdir. Bu yerli
topluma dönük önemli bir sinyaldir. Bunun aşılmasında partinin yönetiminde Türkiye ya da Müslüman
kökenli kişilerin olması etkili olmuştur. Emine Demirbüken yıllardır o partinin yönetiminde söz sahibidir.
CDU’lu Aşağı Saksonya Eyalet Başkanı olan daha
sonra Almanya’nın Cumhurbaşkanı seçilen Christian
Wulff, Aygül Özkan’ı bakan olarak atamıştır. Bunlar
CDU’da bir ilkti. Yine aynı partide bugün, politikacılar
ve parlamenterler vardır. Bunlar olumlu gelişmelerdir.
Mocca: Bu durum partinin oy artışına neden
olmuş mudur?
Külahçı: Bunu söylemek tam doğru olmaz. Çünkü
Türkiye kökenli seçmenlerin bu partiyi ne kadar desteklediğini somut olarak bilmemekteyiz. Bu konuda
yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. En son Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları
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Mocca: Die CDU ist für Ihre Haltung
als Gegner des EU-Beitritts der Türkei
bekannt. Zum ersten Mal hat die CDU
Stimmen von Türkei-stämmigen Wählern
bekommen und einen Türkei-stämmigen
Muslim sogar als Bundestagsabgeordneten hervorgebracht. Was denken Sie hierüber, wie bewerten Sie dies?
Külahçı: Dies muss man zweierlei sehen.
Zum einen schauen die Türkeistämmigen
Wähler in erster Linie nicht mehr auf die Türkeipolitik der Parteien, sondern vielmehr bewerten sie diese nach deren hiesige Politik.
Vorrangig für sie ist nicht die EU-Mitgliedschaft der Türkei, denn sie sind sowieso EUBürger. Die Türkeistämmige Bevölkerung hat
dieses hinter sich gebracht.
Auf der anderen Seite haben die Parteien
und die Bevölkerung die Existenz der Türkeistämmigen Menschen akzeptiert.
In den früheren Wahlen hatten die Parteien
auch Türkeistämmige Muslime nominiert und
sich deshalb den Reaktionen eines Großteils
der Wähler ausgesetzt, „soll uns ein Muslim
vertreten“? Offensichtlich haben auch die
CDU-Wähler dieses Problem überwunden. Es
gleicht meiner Meinung nach einer Revolution, dass eine Partei wie die CDU zum ersten
Mal einen Türkei-stämmigen Muslim nominiert. Es ist als Signal der Gefühlslage der Ge-
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Merkezi (HUGO)’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre Türkiye kökenli seçmenlerin CDU’ya
verdiği destek %7 civarındadır. Seçim öncesi yapılan araştırmalar bu oranın %20’ye ulaşacağı yönündeydi. Ama bu oranın doğruluğu konusunda
somut bir bilgimiz bulunmamaktadır. Bu oran ne
kadar olursa olsun, CDU buradaki Türkiye ve
Müslüman kökenli seçmenin kendileri için önemli
olduğunu görmüştür. Artık onlarsız politika yapılamayacağını görmüşlerdir. Bu nedenle partiye
onları da kazandırmak istemektedirler.

sellschaft sehr wichtig. Bei der Überwindung dieses Problems haben die in den Parteivorständen
vertretenen Türkeistämmigen bzw. muslimischen
Personen eine große Rolle gespielt. Emine Demirbüken z.B. ist seit Jahren im Parteivorstand und
hat Mitspracherecht. Christian Wulff, der später
Bundespräsident wurde, hat als Ministerpräsident
von Niedersachsen Aygül Özkan als Ministerin ernannt. Das war ein Initial in der CDU, heute sind
in der gleichen Partei Politiker und Abgeordnete
zu finden, das alles sind positive Entwicklungen.

Mocca: CDU’da da artık milletvekillerinin
olması yabancılara karşı ön yargıların kırılmasında etkili olur mu?
Şüphesiz olur, ancak Almanya gibi bir toplumda önyargıların bugünden yarına yıkılması
zordur. Yine de insanların bakış açıları değişmektedir. Örneğin bundan 15 sene önce FDP’nin başına Vietnam kökenli biri olan Philipp Rösler’in

Mocca:Haben diese Ereignisse zu Stimmenzuwachs in der CDU geführt?
Külahçı: Das zu behaupten wäre nicht richtig,
weil wir die Quote der CDU- Wähler mit türkischem Hintergrund nicht konkret kennen, es existieren hierüber keine Statistiken.Einer durch die
Hacettepe Universität durchgeführten Statistik
zufolge wählen ca. 7 % der Türkei-stämmigen
Wähler die CDU. Die Statistiken vor den Wahlen
hatten diesen Wert auf ca. 20% geschätzt. Wir
haben jedoch keine konkreten Belege hierüber.
Maßgeblich ist nicht Quote, sondern vielmehr,
dass die Christdemokraten die gewichtige Rolle
der Türkei-stämmigen und muslimischen Wähler
erkannt haben. Sie haben erkannt, dass ohne ihre
Beteiligung keine Politik zu machen ist und wollen
auch diese Wähler für sich gewinnen.

gelmesi düşünülemezdi. Yeşiller’in başına Cem
Özdemir gelemezdi. Artık toplum da bunları kabul
ediyor. İnsanlar yavaş yavaş yabancıların polis,
öğretmen ya da belediye çalışanı olmasını da
kabul edecekler. Bu insanlar bu toplumun birer
parçası olduğuna göre her alanda görev alacaklar.
Mocca: Türkiye kökenliler yarım asırdır
Almanya’da bulunmaktadır. Gelinen noktayı
düşündüğünüzde Almanya siyasetinde yeterince aktif rol oynamakta mıdırlar?
Külahçı: Türkiye’den ilk gelenler 1980’li yıllara
kadar burada kendilerini geçici olarak görmüşlerdir. O tarihten sonra kalıcı olduklarının farkına
varmış, sadece iş hayatına değil yavaş yavaş politik hayata da atılmaya başlamışlardır. Almanya’daki köklü partiler maalesef uzun süre
kapılarını hem yerel hem eyalet düzeyinde Alman
vatandaşı olmayan insanlara kapalı tutmuşlardır.
Son 20 yılda bu alanda çok ciddi gelişmeler olmuştur. SPD’den Leyla Onur’un, Yeşiller’den Cem
Özdemir ve Ekin Deligöz’ün bu partilere girip aktif
olarak rol almaları diğer insanlara örnek olmuştur.
Katılım şu anda hâlâ da arzu edilen düzeyde değildir. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre
Almanya’daki göçmen kökenli insanların oranı
%19’u bulduğu halde, göçmen kökenli milletvekili
oranı %3,4’te kalmaktadır. Türkiye kökenli milletvekili sayısının artması sevindiricidir, ancak ülke
nüfusuyla kıyaslandığında hâlâ çok düşüktür. Ama

Mocca: Kann die Präsenz der Abgeordneten mit Migrationshintergrund in der CDU
zur Überwindung der Vorurteile gegen Ausländer wirksam sein?
Külahçı: Das ohne Zweifel. Dass in einer Gesellschaft wie in Deutschland die Vorurteile von
heute auf Morgen gebrochen werden, ist jedoch
schwer. Trotzdem verändern sich die Sichtweisen
der Menschen. Als Beispiel hierfür kann Philipp
Rösler genannt werden, niemand hätte vor 15
Jahren im Traum daran gedacht, dass ein Vietnamstämmiger Vorsitzender der FDP wird bzw.
Cem Özdemir Parteivorsitzender der Grünen.
Nunmehr hat die Bevölkerung diese Dinge akzeptiert. Die Menschen hier werden mit der Zeit akzeptieren, dass die Ausländer als Polizeibeamte,
Lehrer oder Verwaltungsangestellte arbeiten.
Diese Menschen sind ein Teil der Gesellschaft,
also werden sie in allen Bereichen arbeiten.
Mocca: Die Türkeistämmigen sind seit
einem halben Jahrhundert in Deutschland.
Wenn man ihre Entwicklung betrachtet,
spielen sie in der Politik von Deutschland
eine ausreichend aktive Rolle?
Külahçı: Die aus der Türkei stammende Bevöllkerung hat sich in Deuschland bis in die 80er
Jahre als provisorisch gesehen. Erst danach
haben sie gemerkt, dass sie bleibend sind und
haben sich nicht nur in der Arbeitswelt engagiert,
sondern auch im politischen Leben. Leider haben
die großen Volksparteien lange Zeit auf Bundessowie Landesebene ihre Türen für Nichtdeutsche
verschlossen gehalten. Seit 20 Jahren hat sich auf
diesem Gebiet einiges verändert. Leyla Onur von
der SPD, von den Grünen Cem Özdemir und Ekin
Deligöz haben aktive Rollen in Ihren Parteien
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ne olursa olsun bunlar olumlu sinyalledir. Bu konuda
çok geç kalındığını da düşünmemekteyim. 50 yıl
insan yaşamı için uzun bir süredir ama göç olgusu için
çok uzun bir süre değildir. Her alanda olumlu gelişmeler devam etmektedir. Örneğin üniversite eğitimi
gören öğrencilerin sayısı artmaktadır. Liseyi bitiren
gençlerin oranı yükselmiştir. Her şey güllük gülistanlık
değil elbette. Almanlara göre hâlâ çok kötü gerideyiz.
Ancak kendi içimizde 15 -20 yıl öncesiyle kıyaslarsak,
çok ciddi bir yükseliş vardır. Politik duyarlılık da artmıştır. Bundan sonraki dönemlerde hem Türkiye hem
göçmen kökenli milletvekili sayısı artacaktır.
Mocca: Bu konuda kota uygulanması ile ilgili
ne düşünüyorsunuz?
Külahçı: Partilerde yabancı kotası uygulaması son
dönemde gündeme gelmiştir, ama henüz böyle bir
kota bulunmamaktadır. Sadece SPD’nin yönetiminde
başkan yardımcılarından birinin yabancı kökenli olma
kotası vardır. Şu anda partilerde kadın kotası bulunmaktadır. Yeşiller ve Sol Parti’de %50, CDU’da %25
kadın kotası uygulanmaktadır. CSU da %25 kadın kotası uygulamak istemektedir. Alman partilerinde kadınların oranı çok düşüktü. Kadın kotası uygulamasından sonra artış olmuştur. Hâlâ CDU-CSU’da kadın
sayısı düşüktür. Almanya gibi demokrasinin en yüksek düzeyde olduğu bir ülkede hâlâ bu alanda sıkın-

tılar bulunmaktadır. Her alanda kotaya kişisel olarak
karşı olmama rağmen bu işin kotasız olacağına da
inanmıyorum. O nedenle en azından bu insanlara
daha fazla imkân sağlanması için bir kota uygulaması
gerekmez mi diye de düşünüyorum. Ancak kadın kotasının yanında bir de yabancı kotasını kabul ettirmek
kolay olmayacaktır.
Mocca: Seçimlerde 11 Türkiye kökenli milletvekili parlamentoya girmiş bulunmaktadır.
Daha önce parlamentoda yer alan Türkiye kökenli milletvekillerinin Almanya siyasetindeki
yeri ve göçmenlerin sorunlarını ele almadaki tutumlarını göz önünde bulundurarak sayının
nicel olarak artması sizce, pratikte doğru orantılı bir artışı getirecek midir?
Külahçı: Zannetmiyorum ve öyle olması gerektiğine de inanmıyorum. Göçmen kökenli parlamenterlerin sadece göçmen politikalarıyla ilgilenmesine ya
da o insanlara bu konularda görev verilmesine karşıyım. Çünkü o insanlar bu toplumu temsil etmektedir.
Diğer milletvekilleri gibi tüm politik konularda aktif
olmalı, yalnız göç konusuna odaklanmamalıdırlar.
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übernommen und sind Bespiele für die anderen Menschen. Die Beteiligung ist trotzdem
auch heute nicht an erhoffter Stelle.
Obwohl gemäß Angabe des Statistischen
Bundesamtes 19 % der Einwohner in
Deutschland einen Migrationshintergrund
haben, beträgt der Anteil der Abgeordneten
mit Migrationshintergrund lediglich 3 %. Es ist
erfreulich, dass die Anzahl der Türkei-stämmigen Abgeordneten gestiegen ist, verglichen
mit der Einwohnerzahl jedoch nach wie vor zu
wenig. Aber es ist ein positives Signal. Ich
denke nicht, dass es zu spät ist. 50 Jahre sind
für ein Menschenleben ein langer Abschnitt,
jedoch nicht für das Migrationsfaktum. Auf
jedem Gebiet sind positive Entwicklungen zu
sehen, beispielsweise sind die Zahl der Kinder
in den Universitäten und Hochschulen sowie
die Zahl der Abiturienten gestiegen. Natürlich,
es ist nicht alles rosig, wir sind, verglichen mit
den Deutschen, noch weit hinten.
Aber verglichen mit 15-20 Jahren zuvor ist
ein ernsthafter Aufstieg festzustellen. Auch
die politische Sensibilität hat zugenommen. In
der Zukunft wird die Anzahl der Parlamentarier mit Migrationshintergrund ansteigen.
Mocca: Was halten Sie in diesem Zusammenhang von einer Quotenregelung?
Külahçı: Die Einführung einer Quotenregelung in den Parteien wurde in letzter Zeit
diskutiert, so eine Quotenregelung ist bislang
nicht existent. Nur in der SPD gibt es eine
Quotenregelung, dass einer der Parteivizechefs einen Migrationshintergrund haben
muss. Die Grünen haben eine 50 % Quotenregelung für Frauen und die CDU 25 %, die
CSU will die 25 % Frauenquote einführen.
In den deutschen Parteien war die Frauenquote sehr gering, erst nach Einführung
der Quotenregelung ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Noch immer ist die Frauenquote
bei der CDU und CSU gering. Sogar in einem
Land wie Deutschland, in dem die Demokratie
auf höchster Ebene praktiziert wird, sind nach
wie vor diesbezügliche Probleme zu verzeichnen.
Obwohl ich allgemein gegen eine Quotenregelung bin, glaube ich nicht, dass dies ohne
Quotenregelung gelöst werden kann.
Ich denke, dass die Implementierung einer
Quotenregelung notwendig ist, um diesen
Menschen zumindest etwas mehr Möglichkeiten zu bieten. Es wird jedoch schwer, neben
der Frauenquote auch noch eine Migrantenquote durchzusetzen bzw. einzuführen.
Mocca: In das neue Parlament wurden
11 türkischstämmige Abgeordnete gewählt. Wenn wir die in Vergangenheit im
Parlament vertretenen Abgeordneten
mit Türkei-Hintergrund und deren Taten
und Errungenschaften, ihre Stellung in
der Deutschlandpolitik sowie ihre Haltung in Ausländerfragen uns vor Augen
führen; wird die quantitative Mehrung
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Kaldı ki sadece bu konuda faaliyet gösterdiklerinde,
çalışmalarını gerçekleştirme şansları yoktur. Çünkü
diğer milletvekillerinin destekleri gerekmektedir.
Şayet bu tür iyileştirme politikalarına dair öneriler
göçmen kökenli politikacılardan giderse, diğer politikacıların desteğini almak daha da zorlaşabilir. O
nedenle göçmen politikasıyla “asıl Almanlar“ ilgilenmeli, göçmen kökenli parlamenterler de onların yanında yer almalıdır. Burada göçmen kökenli
parlamenterlere düşen diğer arkadaşlarını bu konulara yönlendirmek, onlar kanalıyla bu tür sorunları
gündeme getirip canlı tutmaktır.
Mocca: Türkiye kökenli halkın farklı partilerde temsil edildiği görülmektedir. Bu durum
politik bir ayrışma olarak mı yoksa olumlu bir
dağılım olarak mı değerlendirilmelidir?
Külahçı: Nasıl Türkiye’deki insanlar farklı partileri destekliyor, farklı partilere üye oluyorlarsa bu Almanya için de geçerlidir. Buradaki insanların hepsi
aynı görüşte değildir. Alman toplumunda olduğu gibi
Türkiye kökenlilerin de kendi politikalarını benimsediklerini veyahut genel başkanlarına sempati duydukları bir partiye üye olmalarından veya o partiyi
desteklemelerinden daha doğal bir şey olamaz diye
düşünüyorum.
“Biz göçmen kökenliyiz, gelin hep beraber

bu partiyi destekleyelim” gibi bir ilkeden hareket edilmesi doğru değildir. Önemli olan hangi
partide olduğu değil, yerel düzeyden federal düzeye
kadar politika yapılmasıdır. Bu insanlar artık politikaya duyarsız kalmamalıdır. Madem bir takım sorunlar vardır. Bu sorunların çözüleceği yer partilerdir.
Ben burada sadece Türkiye kökenlilerin değil diğer
göçmen kökenlilerin de bir parti kurmalarına ya da
tek bir partiyi desteklemelerine baştan beri karşıyım. Almanya gibi bir yerde, taleplerinizi topluma da
kabul ettirmeniz gerekir. Bundan 10-15 sene önce
cami yapılmasına karşı çıkanlar vardı. Bu tür sorunları aşmak ancak toplumla mümkündür. Parti içinde,
partinin organlarıyla bir araya gelerek, kendi haklı
taleplerinizi onlar vasıtasıyla dile getirmenin daha
inandırıcı olduğuna inanıyorum. Çünkü en azından o
partiler, toplumun bireylerini de yönlendirebilirler.
Mocca: Peki, Yenilik ve Adalet (BIG) Partisi,
bir başarı elde edebilmiş midir?
Külahçı: Ben aldığı değil, almadığı oy diyeceğim
çünkü ortada çok ciddi bir oy yok. 13 bin oy almıştır.
800 bin civarında Türkiye kökenli seçmen bulun-
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der Abgeordneten mit Migrationshintergrund auch eine qualitative Mehrung mit
sich bringen?
Külahçı: Ich nehme nicht an, dass es so ist,
ich glaube auch nicht, dass es so sein sollte. Ich
bin dagegen, dass Abgeordnete mit Migrationshintergrund sich ausschließlich mit Migrationspolitik beschäftigen bzw. mit dieser betraut
werden, weil diese Menschen die gesamte Gesellschaft vertreten. Sie müssen sich, wie andere Politiker auch, aktiver in allen anderen
politischen Themen einbringen, nicht nur in der
Migrationspolitik.
Wenn sie sich ausschließlich auf die Migrationspolitik konzentrieren, können sie ihre sonstigen Vorhaben nicht verwirklichen, weil sie
dafür auf die Unterstützung der anderen Abgeordneten angewiesen sind.
Wenn Verbesserungsvorschläge von Politikern mit Migrationshintergrund kommen,
könnte es schwer sein, die Unterstützung der
übrigen Politiker zu erlangen. Deshalb sollten
vielmehr die deutschstämmigen Politiker sich
der Migrationspolitik widmen, die Parlamentarier mit Migrationshintergrund sollten sich
denen anschließen. Den Parlamentariern mit
Migrationshintergrund wird die Aufgabe zuteil,
das Augenmerk der übrigen Abgeordneten auf
diese Themen zu lenken und durch sie tagesaktuell zu halten.
Mocca: Es ist festzustellen, dass die
Türkeistämmige Bevölkerung in verschiedenen Parteien repräsentiert wird, soll
diese Situation als Zerstreuung oder positive Distribution gewertet werden?
Külahçı: So wie in der Türkei die Menschen
in verschiedenen Parteien Mitglied werden oder
diese unterstützen, so hat dies auch für
Deutschland Gültigkeit. Nicht alle Menschen
hier haben die gleiche Sichtweise. So wie in der
deutschen Gesellschaft üblich, gibt es nichts
natürlicheres, als dass auch Migranten in eine
Partei eintreten, von der sie sich vertreten fühlen bzw. deren Parteivorsitzenden sie sympathisch finden,denke ich.
“Wir sind Migranten, lassen Sie uns alle
gemeinsam diese eine Partei unterstützen“ oder ähnliche prinzipielle Einstellungen sind nicht richtig.Es ist nicht wichtig in
welcher Partei man ist, sondern dass von Landes- bis Bundesebene Politik betrieben wird.
Diese Menschen können nicht mehr unsensibel
gegenüber der Politik sein. Nun, wenn es einige
Probleme gibt, dann sind die Parteien die richtige Adresse zur Lösung dieser.
Ich war bzw. bin von vornherein dagegen,
dass nicht nur Türkei-stämmige, sondern auch
andere Migranten eine eigene Partei gründen.
In einem Land wie Deutschland müssen die zu
stellenden Ansprüche auch durch die Community akzeptiert werden. Vor 10-15 Jahren gab
es viele, die gegen Moscheebau waren, es ist
nur mit der Gesellschaft möglich, solche Probleme zu lösen.
Meiner Meinung nach ist es glaubhafter,
wenn sie in der Partei mit den Parteiorganen
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maktadır. Bunun yarısı bile sandığa gitmiş olsa
400 bin demektir. Müslüman kökenli seçmeni de
düşünecek olursak toplamda 1,5 milyon civarında
seçmen vardır. Dolayısıyla alınan oy çok düşüktür.
Ben burada hem ulusal hem de dinsel azınlıkların kendi partilerini kurmalarından yana
değilim. 1995 yılında Frankfurtlu Avukat
Sedat Sezen öncülüğünde Almanya’da ilk
kez, Almanya Türk Partisi (ATP) adı altında
bir parti kurulmuştu. Hiçbir varlık gösteremedi ve dağıldı. Dolayısıyla BIG Partisi’nin
de bir güç haline geleceğini sanmıyorum.
Ayrıca Türk partisi ya da Müslüman partisi
gözüyle bakılması toplumu kutuplaştıracaktır. O nedenle ben bu insanların var olan partilerde diğer insanlarla birlikte işbirliği yaparak,

daha güçlü bir ses sahibi olmalarından yanayım.
Öte yandan azınlık partilerinin %5 barajını aşma
şansı yoktur. Sadece Schleswig-Holstein’de
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) adında
Danimarka azınlığının bir partisi vardır. Sadece
orada o parti için %5 sınırı geçerli değildir. 3 milletvekili çıkarsalar bile eyalet parlamentosuna girebiliyorlar. Ama bu Türkiye kökenliler için söz
konusu olamaz. Çünkü yasal azınlık olarak kabul
edilmiyorlar. Kaldı ki, Türkiye kökenli halk azınlıktan ziyade buranın yerlisi haline gelmiştir. Diğer
azınlıklar için de bu söz konusu değildir. Böyle bir
tutum bütünleştirmek yerine ayrıştıracağı için
buna fırsat vermemeliyiz diye düşünmekteyim.
Mocca: Türkiye kökenli seçmenlerin seçime katılımını Almanya’daki Türk Sivil Toplum Örgütleri’nin yürütmüş olduğu kampanyaları da düşünerek değerlendirecek olursanız yürütülen kampanyalar hedefine ulaşmış
mıdır?
Külahçı: Bence doğru bir iş yapılmıştır. Çünkü
bu insanların politik katılımı önemlidir. Belediye
Meclis seçiminde de, Eyalet Parlamento seçiminde
de, Federal Meclis seçiminde de politik katılım çok
önemlidir. İnsanların çoğu politikaya ilgi duymuyor olabilir, mümkündür. İşte bu insanları aydınlatmak, sorunlarımızın çözümü için partileri
uyaralım, harekete geçirelim demek, seçime katılmaya davet etmek çok akıllı bir yaklaşımdır. İlk
kez bu seçimlerde bu denli bir birliktelik sergilenmiştir. Farklı gruptan dernekler, cemiyetler, çatı
örgütleri bir araya gelerek böyle bir çağrıda bulunmuşlardır. Ben bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama şu ana kadar elimizde Türkiye
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zusammenkommen und ihre berechtigten Wünsche/ Forderungen durch sie formulieren bzw.
zum Ausdruck bringen. Weil diese Parteien auch
Einzelpersonen der Gesellschaft erreichen können.
Mocca: Nun, war die die BIG-Partei
(Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit) in
der Lage, bei den Wahlen einen Erfolg zu erzielen?
Külahçı: Ich möchte nicht von gewonnenen
Stimmen reden, sondern von den nicht gewonnenen, weil keine ernsthafte Stimmenzahl vorhanden ist. Sie hat 13.000 Stimmen bekommen.
Es gibt ungefähr 800 Tausend Wahlberechtigte
mit türkischem Hintergrund. Wenn auch nur die
Hälfte derer sich an der Wahl beteiligt hat, bedeutet es immerhin 400
Tausend. Würden wir auch
die sonstigen muslimischen
Wähler
berücksichtigen,
sprechen wir von ca. 1,5
Millionen Wählberechtigten.
Aus dem Grund ist die erreichte Quote als gering anzusehen.
Ich bin nicht dafür,
dass sowohl nationale als
auch religiöse Minderheiten ihre eigene Partei
gründen. Mitte der 90er Jahre wurde in
Deutschland erstmalig eine türkische Partei
gegründet, sie hat kaum Präsenz gezeigt
und hat sich aufgelöst. Aus dem Grunde
glaube ich nicht, dass die BIG-Partei eine
politische Zukunft hat. Darüber hinaus
würde die Darbietung als eine türkischeoder muslimische Partei die Gesellschaft polarisieren.
Ich bin deshalb dafür, dass diese Menschen in
den bestehenden Parteien mit anderen Menschen
zusammenarbeiten und hierdurch viel stärker
werden.
Auf der anderen Seite haben Minderheitsparteien keine Chance, die 5 %-Schwelle zu überwinden. Lediglich in Schleswig-Holstein existiert
eine dänische Minderheitspartei (Südschleswigscher Wählerverband (SSW), die auch mit 3 Abgeordneten ins Parlament kommen, weil für sie
die 5 %-Klausel nicht gilt. Das gilt jedoch nicht
für die Türkeistämmige Bevölkerung, weil sie
rechtlich nicht als Minderheit akzeptiert werden.
Darüber hinaus zählt die Türkeistämmige Bevölkerung nicht als Minderheit, sondern vielmehr als
Einheimische.
Wir dürfen eine solche Haltung nicht dulden,
weil sie nicht gerade integrationsförderlich sind,
sondern vielmehr zersetzen, denke ich.
Mocca: Wenn Sie die Wahlbeteiligung der
türkischstämmigen Wahlberechtigten in Zusammenhang mit dem Wahlaufruf der türkischen Zivilgesellschaften bzw. Dachorganisationen sehen, war die durchgeführte
Wahlkampagne erfolgreich, hat sie ihr Ziel
erreicht?

Politika
kökenli seçmenlerin ne kadarının oy kullandığı yönünde somut veri bulunmamaktadır.
Biraz
önce
bahsettiğim
araştırmaya göre katılım %70 civarında
gözükmektedir. Şayet %70 civarında seçmen sandık başına gittiyse çok iyi bir katılım olmuş demektir. Çünkü daha önceki
seçimlerde bunun %30 civarında olduğundan bahsediliyordu. %30 civarında
bir katılım, sınıfta kalmak demektir, vatandaşlık hakkını kullanmamak, vatandaşlık görevinden kaçmak demektir. Bu
tür çalışmaların kampanyasız olarak da
sürdürülmesi önemlidir. Dernek etkinliklerinde, toplantılarda, hatta camilerde
bunlar önerilebilir. Burada sadece iş hayatına katılım değil, toplumsal hayata da
katılım çok önemlidir. Özellikle politik katılımın önemli olduğu vurgulanmalıdır.
Kampanyalı ya da kampanyasız bunun
sürdürülmesinde yarar vardır.
Mocca: Yeni parlamentoda çifte
vatandaşlık kabul edilebilir mi?
Külahçı: Edilebilir, çünkü şu andaki
verilere göre geçen yıl Almanya vatandaşlığına geçenlerin % 52’si çifte vatandaşlık
statüsüne
sahiptir.
Çifte
vatandaşlık başta Türkiye kökenliler
olmak üzere belli bazı milletlere karşı engellenmektedir. Bu konuda SPD bastırırsa, ki öyle gözüküyor, CDU–CSU’nun
buna evet demesi mümkündür. CSU
Genel Başkanı, Almanya’da yaşarken
Alman vatandaşlığını kullanıp diğer vatandaşlığı kullanmama, diğer ülkede iken
Alman vatandaş- lığını kullanmama anlamına gelen “dinlenen vatandaşlık“ konusunu gündeme getirdi. CDU’nun içinde de
buna ciddi şekilde destek verenler bulunmaktadır. Eski Uyum Bakanı ve Kuzey
Ren-Vestfalya CDU Şefi Armin Laschet,
Hessen Eyalet Başkanı Volker Bouffier
gibi. Bu kişiler de destek vermeye başladığına göre çok büyük bir sorun çıkmayacaktır. Çifte vatandaşlık sorunun
aşılması mümkündür. Mümkün olmayan
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin desteklenmesi konusudur.

Röportaj:

Niğmet BALCI

Politik
Külahçı: Ich glaube schon, dass es richtig war, weil es
wichtig ist, dass die Leute sich an Wahlen beteiligen. Es
ist äußert wichtig, sich an der Wahl der Bezirksverordnetenversammlung, an Landtags- und Bundestagswahlen zu
beteiligen.
Es war von den Zivilgesellschaften ein sehr kluger Ansatz, zur Wahl aufzurufen. Es ist durchaus legitim, dass
viele Leute politisch desinteressiert sind, genau deshalb
ist es wichtig und richtig, diese Leute aufzuklären, ihnen
darzulegen, dass zur Lösung unserer Probleme die Parteien wachgerüttelt und bewegt werden müssen.
Bei diesen Wahlen wurde zum ersten Mal diese Solidarität präsentiert. Vereine, Gemeinden und Dachorganisationen haben sich zusammengeschlossen und solch einen
Aufruf gestartet, ich denke, es ist sachdienlich.
Wir besitzen jedoch bis heute keine konkreten Daten
über die Wahlbeteiligung der türkischstämmigen Wähler.
Wie bereits dargelegt, beträgt die Beteiligung bei ca. 70%.
Wenn also wirklich 70% der Wahlberechtigten zu den
Wahlurnen gegangen sind, dann ist es ein gutes Ergebnis,
weil bei den früheren Wahlen die Beteiligung um 30 % lag.
Eine 30 %-ige Wahlbeteiligung bedeutet „ungenügend“
und Nichtinanspruchnahme bürgerlicher Rechte.
Wichtig ist auch, dass solche Aktivitäten auch ohne
Kampagne fortgeführt werden. Z.B. bei Vereinsaktivitäten
und sogar in Moscheen. Nicht nur die Beteiligung im Arbeitsleben, sondern auch die Präsenz im Sozialleben ist
wichtig. Insbesondere muss betont werden, dass die politische Beteiligung von Relevanz ist. Mit oder ohne Kampagne muss dies fortgeführt werden.
Mocca: Wird im neuen Parlament die doppelte
Staatsbürgerschaft beschlossen werden?
Külahçı: Möglich, weil den aktuellen Daten zufolge 50
% der Leute, denen im letzten Jahr die Deutsche Staatbürgerschaft verliehen wurde, sowieso die doppelte
Staatsbürgerschaft besitzt. Die Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft wird sowieso nur noch bei türkischstämmigen- und einigen anderen Volksgruppen verhindert.
Wenn sich die SPD in dieser Sache einbringt, so sieht es
jedenfalls aus, ist es durchaus möglich, dass die CDU CSU einlenken.
Der Vorsitzende der CSU hat die sogenannte „ruhende
Staatsbürgerschaft“ thematisiert. Danach soll der Hauptwohnsitz darüber entscheiden, welche Staatsbürgerschaft
aktiv wird. In den Reihen der CDU findet diese Idee eine
ernstzunehmende Unterstützung wie z.B. durch den früheren Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration, Armin Laschet, der
derzeit Vorsitzender der CDU
Nordrhein-Westfalen ist, sowie
Volker Bouffier, dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes
Hessen.
Wenn auch diese Personen Unterstützung leisten, dann wird
kein großes Problem entstehen.
Es ist also möglich, das Problem
der doppelten Staatsbürgerschaft zu lösen. Nicht möglich
sein wird hingegen das Thema
Tercüme:
der Unterstützung EU-Vollmitgliedschaft der Türkei.

Hüseyin BOZKURT
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occa: Almanya’da seçimler yapıldı, yeni parlamento oluştu. Sizce
seçimin en başarılı partisi hangisidir?
Karaca: Hristiyan Demokrat Birlik
Partileri (CDU/ CSU)’dir. 2009 yılındaki seçime göre oylarını %7,7
arttırıp %41,5 oy oranıyla, toplam
631 milletvekilliginin 311’ni kazanmıştır.

Mocca: Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğu bilinen CDU, seçimlerde Türklerden de oy aldı ve
ilk defa Türk kökenli bir Müslüman
CDU’dan parlamentoya girdi. Siz
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Karaca: Bu seçimde Türkiye ve
göçmenler konusu fazla gündeme
gelmemiş, oy malzemesi olarak
kullanılmamıştır. Türk kökenli
Alman vatandaşların sayısının 1
milyona ulaşması CDU’da politika
değişikliğine yol açmıştır ve kendilerine uyumlu buldukları başarılı
bir Türk bayanı aday göstermişlerdir. Türklerin aslında 3/2 çoğunluğu muhafazakâr görüşe sahiptir. Örneğin Hristiyan Demokratlar da aile konusuna önem
veriyor ve bizim gibi kürtaj konu-

Federal milletvekili seçimleri yapıldı ve en çok milletvekilini
CSU/CSU ortaklığı çıkardı. FDP
barajın altında kaldı. SPD oylarını artırıken Birlik Yeşiller/ 90 oylarını düşürdü. Eş Başkanlar
istifa etti. Değişik partilerden 11
Türk kökenli milletvekili de Federal Meclis’e girdi.
Mocca Dergisi Türkiye kökenli
seçmenlerin ve seçilen milletvekillerinin durumunu değerlendirmeleri için kanaat önderlerine
sordu. Seçim sonuçlarından
memnun musunuz? Milletvekilleri, Türkiyelilerin vekilleri olabilecekler mi? İşte cevaplar:
kökenli milletvekili parlamentoya
girmiş bulunmaktadır. Sayının nicel olarak artması, pratikte doğru
orantılı bir artışı getirecek midir?
Karaca: Sayının artması bizi
temsil ettikleri anlamına gelmez.
Türk milletinin değerlerini içselleştirenler tercih edilmelidir. Yoksa
11 değil 51 milletvekili de olsa fark
emez. Genelde Alman partileri
seçilebilecek milletvekillerini
Türkiye‘ye ve değerlerimize
biraz şaşıbakan insanlarımızı
aday gösteriyorlar. Kendi kültür

11 değil 51 milletvekili de
olsa fark emez
suna olumsuz yaklaşıyorlar. Eğer
CDU Türkiye karşıtı politika yapmayıp, yabancılara daha ılımlı
yaklaşsa oyları daha da artacaktır.
Mocca: Türkler yarım asırdır
Almanya’da bulunmaktadır. Gelinen noktayı düşündüğünüzde
Türkler Almanya siyasetinde yeterince aktif rol oynamakta mıdır?
Karaca: Türklerin siyasette yeteri kadar rol oynadığını söyleyemeyiz. Birinci kuşağın burada
kalmak gibi bir derdi yoktu. Onlar
bir an önce geriye dönecekler ve
işlerini kuracaklardı. Sonraki kuşaklar birinci kuşağın mirasıyla geleceğe dönük işler yapmalıdırlar.
Onlar siyasete atılarak Türk toplumuna daha faydalı olabilirler.
Mocca: Seçimlerde 11 Türkiye
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farklı partilerde temsil edilmesi,
politik bir ayrışma olarak mı yoksa
olumlu bir dağılım olarak mı değerlendirilmelidir?
Karaca: Türkler de farklı politik
düşüncelere sahip insanlardır. Değişik partilerde olmaları faydalıdır.
Ancak buradaki haklarımızın takip
edilmesinde partiler üstü çalışmaların yapılması gerekir. Almanya’daki, Amerika’daki Musevi
toplumu bizim için örnek olmalıdır.
Mocca: Seçimlerde Yenilik ve
Adalet İçin İttifak (BIG)Partisi’nin
aldığı oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Karaca: BIG Partisi’nin aldığı
oy oranı Berlin’de kesin olmayan
verilere göre 3.509 (%0,2) ve bu
oran Almanya genelinde 17.743
(%0,04) civarında. Başarılı görünmüyor. Zaten Türklerin bütün
oylarını da alsa %1,5 tekabül etmektedir. Dolayısıyla %5 seçim
barajının olduğu Alman seçim sisteminde hiçbir şansları yoktur.
Yerel seçimlerde ilçelerde belediye
encümeni olarak (Bezirksverordnetenversammlung) seçilme şansları bulunmaktadır. Fakat Türklerin
doğurganlık oranı göz

Adem KARACA
Berlin Alperenler Ocakları
Başkanı

değerlerine sahip çıkan, namaz
kılan, değerlerini koruyarak uyum
içinde yaşamayı ön planda tutan
birini maalesef aday olarak göstermiyorlar. Bunda muhafazakâr
Türklerin partilere üye olmamalarının etkisi de var tabii ki. Seçilenler de maalesef tekrar seçilebilmek için, bizim buradaki çıkarlarımızı fazla düşünmüyorlar. Mesela; Yeşiller Partisi’nden Türkiye
kökenli bir milletvekilinin, liseye
(Gymnasiuma) giden müslüman
bir öğrencinin mahkeme kararıyla
okulda ibadet yeri elde etme hakkını elde etmesini, laik eğitime uymadığı gerekçesiyle eleştirdiğini
biliyoruz. Bu şahsın bu seçimlerde
federal milletvekili olması tesadüf
olmasa gerektir.
Mocca: Türkiye kökenli halkın

önünde bulundurulursa 10-15 yıl
sonra şartlar değişebilir.
Mocca: Türkiye kökenli seçmenlerin seçime katılımını sağlamak için yürütülen kampanyalar
hedefine ulaşmış mıdır?
Karaca: Yapılan anketlere göre
Türk Sivil Toplum Örgütleri’nin yürütmüş olduğu seçime katılımkampanyasının çok başarılı olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 62
milyon Alman seçmenin bir milyonunu Türk kökenliler oluşturuyor.
Kesin olmamakta birlikte, Türklerin 2009 yılında %20 olan seçime
katılım oranının %60 oranına çıktığı söylenmektedir.
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M

occa: Almanya’da seçimler yapıldı ve yeni
parlamento
oluştu.
Sizce bu seçimin en başarılı partisi hangisidir?
Kenan Kolat: Bu seçimin sonucunda CDU/CSU partisi
büyük parti oldu. Bence en başarılı
parti demek yerine en başarılı politikacı demek daha doğru olacaktır. Bu ise kuşkusuz Başbakan
Angela Merkel’dir.

Mocca: Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tutumuyla bilinen CDU
seçimlerde Türklerden de oy aldı
ve ilk defa Türk kökenli bir Müslüman CDU’dan parlamentoya girdi.
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kenan Kolat: Türk kökenli
seçmenlerin kime oy verdiğine ilişkin bir anket bulunmadığından bu
konuda kesin bir şey söylemek
zor. CDU’dan Türk kökenli ve Batı
Trakya Türkleri’nden bir arkadaşımızın parlamentoya girmesi çok
sevinilecek bir durumdur. Parlamento’ya giren her arkadaşımızın
doğallıkla kendi partilerinin görüşlerini temsil etmeleri beklenir.
Ancak Türklerden de oy istedikle-

Türk kökenli ve Batı
Trakya Türklerinden bir arkadaşımızın parlamentoya
girmesi çok sevinilecek bir
durumdur. Parlamentoya
giren her arkadaşımızın
doğallıkla kendi partilerinin görüşlerini temsil etmeleri beklenir.
Ancak Türklerden de oy
istediklerinden ve aldıklarından bizlerin istek, beklenti ve duyarlılıklarımıza
dikkat etmeleri gerekir.

olması kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde parti içinde etkin ve vazgeçilemez olurlar; yoksa kısa süreli
kalır ve unutulup giderler.
Mocca: Seçimlerde 11 Türkiye
kökenli milletvekili parlamentoya
girmiş bulunmaktadır. Sayının
nicel olarak artması sizce, pratikte

Türk Kökenli Milletvekilleri,
İlkeli ve Kararlı Olmalıdırlar
rinden ve aldıklarından bizlerin
istek, beklenti ve duyarlılıklarımıza
dikkat etmeleri gerekir.
Mocca: Türkler yarım asırdır
Almanya’da bulunmaktadır. Gelinen noktayı düşündüğünüzde
Türkler Almanya siyasetinde yeterince aktif rol oynamakta mıdır?
Kenan Kolat: Türkler Almanya’daki diğer etnik ve kültürel
azınlıklar içinde en etkin olan
grubu oluşturmaktadır. Parti başkanlığı, bakanlık ve müsteşarlık
görevlerine gelebilmişlerdir. Bu
nedenle genelde olumlu olarak değerlendiriyorum. Türk kökenlilerin
etkili olmaları demek beklentilerimizin gerçekleşmesinde kararlı ve
ilkeli tutum içinde olmalarıdır.
Bunun için partilerde tabanlarının

olumlu bir dağılım olarak mı değerlendirilmelidir?
Kenan Kolat: Bence tüm partilerde arkadaşlarımızın olması yerinde ve gereklidir. Bu hem partiler
arasındaki rekabeti arttıracak hem
de bu arkadaşlarımız üzerinden
partilere bizlerin beklentileri doğrudan ve daha yoğun aktarılabilecektir.
Mocca: Seçimlerde Yenilik ve
Adalet İçin İttifak (BIG) Partisi’nin
aldığı oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kenan Kolat: Oy oranı oldukça düşüktür. Göçmen/
Müslüman kökenlilerin parti
kurmaları meşrudur, ancak şu
aşamada amaca hizmet etmemektedir.
Mocca: Türkiye kökenli seçmenlerin seçime katılımını Almanya’daki Türk Sivil Toplum Örgütleri’nin yürütmüş olduğu kampanyaları da düşünerek değerlendirecek olursanız yürütülen kampanyalar hedefine ulaşmış mıdır?
Kenan Kolat: Almanya’daki
Türk Sivil Toplum Örgütleri bu kez
ilk kez bu yoğunlukta
kampanya

Kenan KOLAT
TGD Başkanı

doğru orantılı bir artışı getirecek midir?
Kenan Kolat: Öncelikle nicel
artışı olumlu değerlendirmek gerekir. Zira sayının artmasıyla seçilen arkadaşlarımızın artık yalnızca
göçmenler politikasında değil,
diğer alanlara da girme zorunluluğunu getirecektir. Bu da çok olumludur. Göçmen kökenlilerin göçmen politikasıyla ilgilenmemesi
gerekir. Kariyer sahibi ve etkin
olabilmek için mutlaka başka alanlara eğilmeleri gereklidir. Ancak
bunu yaptıkları takdirde daha verimli olacaklardır.

yaptılar.
Bu
olumlu bir gelişmedir. Artık
uzun yıllardır Almanya Türk Toplumu’nun savunduğu buraya yönelik
çalışmanın gereğinin herkes tarafından anlaşılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Doğallık- la bu
çalışmanın ne kadar başarılı olup
olmadığını bilmiyoruz. Zira elimizde veri yok. Belki bu konuda
bir çalışma yapılırsa daha kesin bir
şeyler söylenebilir. Ama her şeye
karşın yine de bu tür çalışmalar
genelde bir motivasyon ve mobilizasyon sağlamıştır.

Mocca: Türkiye kökenli halkın
farklı partilerde temsil edildiği görülmektedir. Bu Türkler açısından
politik bir ayrışma olarak mı yoksa
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occa: Almanya’da seçimler yapıldı ve yeni
parlamento
oluştu.
Sizce bu seçimin en
başarılı partisi hangisidir?
Bayrak: Bundan önceki seçim
2009’da olmuştu ve ben de bağımsız olarak Neukölln ilçesinden
adaydım. 1924 oy almıştım. Oran
olarak %1,5 eder.
2013 seçimlerinde parti olarak seçime girenler Berlin genelinde bu
sonucu elde edemediler. Bu seçimin en başarılı partisi CDU’dur.
İkinci başarılı parti de AFD dir. Girdiği bu ilk seçimde %4,7 oy almıştır. 2009 ve 2013 seçim sonuçlarının parti yüzdeleri şöyledir:
CDU %34,1
(2009: %27,3)
SPD %25,7
(2009: %23,0)
DIE LINKE %8,6 (2009: %11,9)
GRÜNE %8,4
(2009: %10,7)
CSU %7,4
(2009: %6,5)
Diğer %15,7
(2009: %6,0)
Barajın altında kalanlar:
FDP %4,8
(2009: %14,6)
AFD %4,7

Yusuf BAYRAK

Mocca: Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tutumuyla bilinen CDU
seçimlerde Türklerden de oy aldı
ve ilk defa Türk kökenli bir müslüman CDU’dan parlamentoya girdi.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bayrak: CDU’dan 1978 doğumlu Bayan Cemile Yusuf’un secilmiş olmasını ben bir zenginlik
olarak görüyorum. Bu zenginlik
Almanya Parlamontosu’nun olduğu kadar CDU’nun da zenginliğidir. Farklı bir sestir.
Mocca: Türkler yarım asırdır
Almanya’da bulunmaktadır. Gelinen noktayı düşündüğünüzde
Türkler Almanya siyasetinde yeterince aktif rol oynamakta mıdır?
Bayrak: Almanya’da yapılan
genel seçimlerde Türk kökenli 11
milletvekilinin Federal Meclis’e girmesi sevindiricidir. Tabii ki yeterli
değildir. Gelecekte bu sayılar artacaktır. Türkiye kökenli Almanların
aktif siyasette yerlerini almaları
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Problemler, probleme
dahil olan kişiler ile birlikte
çözülmelidir. Bu şekilde
isabetli kararlar alınabilir.
Böylece göçmenlerin de
bu topluma faydalı olmasına imkân verilmiş olacaktır.
gerekir. Geç de olsa bu eksiklik
farkedilmiştir.
Mocca: Seçimlerde 11 Türkiye
kökenli milletvekili parlamentoya
girmiş bulunmaktadır. Sayının
nicel olarak artması sizce, pratikte
doğru orantılı bir artışı getirecek
midir?
Bayrak: Şu an seçim sonuçlarına baktığımızda göçmen kökenli
milletvekili sayısı 35’e çıkmıştır.
2009’da bu sayı 21’di. Bu da %5
demektir. Göçmen kökenli milletvekillerinin partilere göre dağılımının oranı şöyledir:
Yeşiller’de
%11,1’dir, Sol Parti’de %10,9,

faydalı olabileceklerse orada siyaset yapmalıdırlar.
Mocca: Seçimlerde Yenilik ve
Adalet İçin İttifak (BIG) Partisi’nin
aldığı oy oranını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bayrak: Bu soruyu bana sormasaydınız memnun olurdum.
Ama sordunuz cevap vereyim.
Adını söylediğiniz parti Berlin’in 12
ilçesinde 2009’da benim Neukölln’den aldığım oy oranına yakın
oy almışlardır. Başka birşey söylemek gerekir mi?
Mocca: Türkiye kökenli seçmenlerin seçime katılımını Almanya’daki Türk Sivil Toplum Örgütleri’nin yürütmüş olduğu kampanyaları da düşünerek değerlendirecek olursanız yürütülen kampanyalar hedefine ulaşmış mıdır?
Bayrak: Bence bu girişim
doğru bir girişimdir. Bu ve buna
benzer kampanyalar devamlı yapılmalıdır. Türklerin siyaset sahnesinde daha fazla olmaları için
gereklidir. Siyasi bilincin oluşmasına sebep olur bu tür çalışmalar.
Mocca: Seçimlere bağımsız ka-

Türk kökenli 11 milletvekilinin
Federal Meclis’e girmesi başarıdır
SPD’de %6,3, CDU’da %3,1,
CSU’da CSU’da %1,8. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki seçimlerde
SPD bu sayıyı daha yukarlara çekecektir. Problemler, probleme
dahil olan kişiler ile birlikte çözülmelidir. Bu şekilde isabetli kararlar alınabilir. Böylece göçmenlerin
de bu topluma faydalı olmasına
imkân verilmiş olacaktır.
Mocca: Türkiye kökenli halkın
farklı partilerde temsil edildiği görülmektedir. Bu Türkler açısından
politik bir ayrışma olarak mı yoksa
olumlu bir dağılım olarak mı değerlendirilmelidir?
Bayrak: Siyaset geliştirmek,
çoğaltmak ve paylaştırmak sanatıdır. Milletvekili arkadaşlar kendi
parti programı içerisinde, kendi
branş ve kabiliyetlerine göre topluma, insanlara ve insanlığa faydalı olacaklardır. Ben faydalı
olmayı bölüşme, bölüşebilme olarak düşünüyorum. Kişiler kabiliyetlerine göre ve imkânları
ölçüsünde nerede hangi partide

tıldınız, BİG Partisi’ne girdiniz ve
şimdi SPD’ye girmek için müra
caatınız var. Niçin SPD?
Bayrak: Ben BİG’den sadece
aday oldum. BİG konusu başlı başına bir olaydır. Şu kadarını söyleyeyim, birbirini hiç tanımayan
insanlar aday oldular o zaman.
Bunlar iyi niyetli insanlardı. Ben de
bunlardan biriydim. Kısa zaman
sonra arkadaşların çoğu BİG Partisi’nden ayrıldılar. Bizim hiç bir
düşüncemiz ve tecrübemiz orada
kabul görmedi. BIG halka hitap
etmeyen bir partidir. Olaylara at
gözlüğüyle bakan insanların bulunduğu bir partidir. Emredeceğim
yapacaksınız mantığıyla hareket
eden bir şahıs partisidir. Berlin’de
bu böyledir. Bu sadece benim
değil, o partiden çıkanların coğunluğunun kanaatidir.
Evet, doğrudur ben SPD’ye üye
oldum ve şu an SPD üyesiyim, Abteilung 5 Neukölln ilçesinde aktif
siyaset yapıyorum. SPD’nin yabancı kökenlileri daha ciddiye aldığını düşünüyorum.

Politika
Partisi`nin
Türkiye kökenliler arasındaki
mevcut oy
oranı
Şu an Federal
İstatistik Dairesi’nin verilerine
göre Almanya’da 3 milyon Türkiye
kökenli vatandaş yaşamaktadır.
Bu insanların üçte biri, yani 1 milyonu Alman vatandaşıdır. Bu sayıdan 18 yaş altındakileri çıkarırsak,
Almanya’da toplam 670 bin civarında Türkiye kökenli seçmen
mevcut demektir.
Türklerin seçime katılım oranı
2013 Almanya genel seçimlerinde
%50’yi kesinlikle geçmemiştir ki,
bu da çok iyimser bir tahmindir.
(Bu oran 2009 genel seçimlerinde
% 30’un altındaydı.) Yine de iyimser olarak % 50’lik bir katılım oranından yola çıkacak olursak, 2013
Almanya genel seçimlerinde azami
335 bin civarında Türkiye kökenli
Alman vatandaşı oy kullanmıştır.
Bu seçmenin yaklaşık üçte bire yakını, yani takriben 110 bini Kuzey
Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde
ikamet etmektedir. BIG Partisi’nin

BIG Partisi’nin Almanya’nın birçok şehrindeki
18 yaş altındaki tüm göçmen kökenli gençler arasındaki oy oranı aktüel %8
ile %10 arasındadır. Bu
oranın önümüzdeki 10
sene içinde %30 civarında
olacağını düşünüyoruz.
daşlarından olduğunu göz önünde
bulundurursak, Berlin’de yaşayan
Türkiye’li seçmenlerin, yaklaşık %
13’ünün BIG’i seçtiğini görmekteyiz.
Almanya genel seçiminden önce Sabah Gazetesi ve Post Gazetesi’nin yapmış olduğu anketlerde
BIG Partisi %37-%39 civarında
tercih edilmiştir. Bu anketlere hem
Türk vatandaşı olan, hem de
Alman vatandaşı olan Türkler katılmıştır. Yukarıdaki oranlardan

10 sene içinde BIG Partisi gerek
Alman orijinli, gerekse göçmen
kökenli seçmenler arasında daha
da tanınacaktır.
Şu an Almanya genelindeki 6
milyon civarında göçmen kökenli
vatandaş genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir ve bu oran
kendini 10 sene içinde muhtemelen katlayacaktır ki, o zamana
kadar çifte vatandaşlığın Türkler
ve diğer bazı azınlıklar için kanunen mümkün olacağını düşünüyoruz. 10 sene sonra en azından şu
anki seçmenlere ilaveten 700 bin
civarında göç kökenli Alman vatandaşı Türk genci seçmen olacaktır.
Yine 10 sene içinde bu potansiyele ilaveten yaklaşık 1 buçuk milyon civarında diğer göç kökenli
genç secmenler de dahil olacaktır.
Şu an Almanya’da 18 yaş altındaki tüm gençlerin üçte biri göç
kökenlidir. Bu oran büyük şehirlerde % 50’ye varmaktadır. Demografik gelişmeye göre bu sayı
önümüzdeki 10 sene içinde Almanya genelinde artacaktır. Sadece 18 yaş altı Türkiye köken-

BIG Partisi´nin Almanya Genel Seçimlerindeki Rolü ve Yansımaları
KRV’de aldığı oy yaklaşık olarak 11
bin civarındadır. BIG’in kendi seçmenleri arasında yaptığı araştırmaya göre, oylarının % 90’ı
Türkiye’li seçmenlerden, diğer %
10’u ise diğer göçmenler ve Alman
orjinli vatandaşlardan gelmektedir.
Buna göre KRV eyaletinde BIG,
Türkiyeli Alman vatandaşı seçmenden yaklaşık 10 bin civarında
oy almıştır. Bu da KRV’de yaşayan
Türkiyeli seçmenlerin, % 9’unun
BIG’i seçtiğini gösterir.
Berlin’de ikamet eden Türkler’in sayısı 200 bin civarındadır.
Berlin’de yaşayan Türkler’in 70
bini Alman vatandaşıdır ve yine
bunların da üçte biri 18 yaşın altındadır. Yani Berlin’de toplam Türkiye kökenli 50 bin civarında
seçmen bulunmaktadır. Yine %
50’sinin seçime katıldığından yola
çıkarsak, Berlin’de toplam 25 bin
civarında Türkiye kökenli Alman
vatandaşı oy kullandı demektir.
BIG Partisi Berlin’de 3 bin 500 oy
almıştır. Yine bu oyların yaklaşık
% 90’ının Türkiye’li Alman vatan-

yola çıkarak, ankete katılanların
yine yaklaşık üçte bire yakınının
Alman vatandaşı olduğunu kabul
edebiliriz. Bu da BIG Partisi’nin
Türkiye kökenli seçmenlerdeki aktüel oy oranının %10-%13 civarında olduğunu gösterir ki, bu da
gerçekci bir orandır ve BIG’in
2013 Almanya genel seçimlerinde
elde ettiği sonucu hemen hemen
yansıtmaktadır.
Türkiye kökenli seçmenlerdeki oy potansiyeli
BIG Partisi 2013 genel seçimlerine sadece KRV, Baden-Württemberg ve Berlin eyaletlerinden katılmıştır. Bu seçimlerde almış olduğu
oylardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: BIG Partisi’nin sadece Almanya’da
yaşayan
Türkiye’li
Alman vatandaşı olan seçmenlerdeki oy potansiyeli 50 bin civarındadır.
Önümüzdeki 10 sene içinde
BIG’in mevcut oy potansiyeli kendini ciddi oranda katlayacaktır.
Bunun nedenleri şunlardır:

Haluk YILDIZ
BIG Partisi Genel Başkanı
lilerin sayısı şu an 1 milyon civarındadır ve bu sayı da gittikçe artacaktır.
10 sene içinde göçmen kökenli
seçmenlerin sayısı muhtemelen 10
milyon civarında olacaktır. BIG
Partisi’nin 10 sene sonra tüm göçmenlerdeki oy oranının gerçekci
olarak % 20-25 civarında olacağını
tahmin ediyoruz. Bugünkü seçimlere katılım oranından yola çıkılacak olursa, bu Almanya genelinde
% 5-6 civarında bir oy demektir.
ve bu durum da BIG’i Alman Federal Meclisi’ne taşıyabilir. En azından yedi eyalette bu oran daha
yüksek olacağından, BIG bu eyaletlerde eyalet meclislerine girmeyi başaracaktır.
Tüm bunlara ilaveten BIG’in
önümüzdeki 10-15 sene içerisinde
Alman orijinli seçmenler arasında
da rağbet göreceğini ve bu seçmenlerin de en azından % 5’nin
oyunu alacağını düşünüyoruz.
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Bamteli
Süreç BIG Partisi’nden yana işlemektedir
Sonuç olarak, burada bizim için önemli
olan başlatmış olduğumuz süreçtir, sonuç
ikinci plandadır. 50 sene sonra Alman
meclislerinde Türkiye kökenli siyasetçilerin sayısının BIG sayesinde artması göz
ardı edilemez bir gerçektir.
BIG Partisi’nin önümüzdeki 10 sene
içinde ulaşacabileceği oy potansiyeli itibariyle Almanya’nın en azından yedi eyalet
meclisinde olması ve en geç 15 sene
içinde de Federal Meclis´te olması mümkündür.
BIG Partisi seçmeni şimdiye kadar verdikleri oylarıyla daha adil, yenilikçi bir siyaseti ve aynı zamanda kimliklere ve
değerlere önem veren politik duruşu desteklemiştir.
Bu, Almanya siyasi tarihine önemli bir
not düşmektir. Mesaj açık ve nettir: Biz,
bizi ve değerlerimizi önemseyen partilere destek veririz, kimliğimiz üzerinden ayrımcılık ve siyasi oyun
yapanlara ve boş vaat verenlere
değil!
BIG Partisi olarak biz Almanya’da yaşayan, sosyal, siyasal ve hukuken mağdur ve mahrum bırakılan tüm vatandaşların sesi olmaya devam edeceğiz.
Toplumsal hayatın tüm alanlarında
sosyal adalet, fırsat eşitliği, çoğulculuğun,
çesitli kimliklerin ve değerlerin korunması, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele siyasetimizin temelini teşkil etmektedir.
BIG olarak biz hoşgörü ve saygı eksenli
toplumsal birliktelik ve dayanışmayı, sorumlu özgürlüğü ve başkalarının hak ve
haysiyetine saygı gösteren bir siyasi duruşu temsil etmekteyiz.
BIG Partisi ideolojik, etnik veya dini bir
parti değil, daha ziyade çoğulcu, çok kültürlü, pragmatik, yani vatandaş ve çözüm
odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir siyasi
bir çizigisi olan bir partidir. Herşeyden
önce bir değerler partisi ve çesitli kimlikleri koruma partisidir.
Ortak bir toplum ancak katılım yoluyla
şekillendirilebilir. O yüzden de tüm vatandaşlara çağrımız şudur: Muhakkak siyasi katılımda bulunun, çünkü katılımınız hak ve hukukunuzun ve değerlerinizin korunmasını ve çocuklarınızın geleceğini belirler.
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Hü küme t in a çı k la dığı d em okrati kleşme pa ke t i m ün ase be tiyle İsti klal Ma r şı De r n eğ i İsta nb ul
Şub esi’nd e ya pıla n b asın to pl antı sı so nr ası n da bir ko nu şma
y a pa n Gen el Ba şka n Şa ir İsme t
Ö zel “ Bu p ake t, Tü rki ye’d e ya pa c a k h içb ir şe yin ka lm ad ığın ın bir
i ş are t i de sek, işa retle r za ten he p
v a r d ı; b elg esi d esek o d a a rşi vl e rd en t aşı yor. A sıl m ese le Sa k a r ya Me yda n M uh areb esi ’n in
i n tika mı nın kâ f irle r ta rafınd an
a l ınm ış o lm a sıd ır. Bug ün pa keti
a ç ar ak ‘Biz intika m ım ızı a ld ık,
d ı şkı mı zı n ü zer ine de tü y diktik…
!’ de diler. ” de di.
Pake tin Hüküm etçe, Türkle re
y e r olmad ı ğını n a le ne n il an ı o ld uğu nu söyle yen Ge ne l Ba şka n
İs me t Özel şu nları ifa de e tti:

yorsak, bu İslâm’dan başka bir şey
düşünüyoruz demektir. Böyle bir
İslam yok. Yani herkes bilir namazı,
orucu Resül-ü Ekrem’in getirmediğini.
Yahudiler Roma hakimiyetinden önce alenen secde ederek
ibadet ederlerdi. Bugün Hristiyanların bazıları hala secde
ederek ibadet ederler, mesela

Demokratikleşme Paketi İle Alâkalı Basın Bildirisi

K

elimenin gerçek anlamıyla bu bir pakettir. Her
paket gibi havale edilmek, bir adresten bir adrese teslim edilmek üzere
hazırlanmıştır. Muhtevasını, seyirciler kadar, açan şahsın da merak ettiği bir pakettir bu. İçinde ne
olduğuna bakarak paketi kimin hazırladığı ve nereden havale edildiğini anlamak hiç zor değil…
Müntekîm olan Hakk’ın vaat ettiği günler geldiğinde tüm gâvurlukların hesabını soracak olan Türk
Milletidir. İstiklâl Marşı Derneği olarak o millete mensup olmaktan
şeref duyuyoruz.
Paket, Sakarya, Meydan Muharebesin’nin İntikamının Alınmış olmasıdır. 3 Ekim 2013
İnsanlar iyi bir şey söylüyormuş, iyi bir tarafta bulunuyormuş
gibi melanetin göbeğinde yer alıyorlar. Yani Türkiye’de ‘Ben Müslümanım’ diyen gâvurlar var. Kendi
gâvurluklarından haberleri yok.
Hem Müslüman olduklarını söylüyorlar hem de kendilerini etrafa
Müslüman diye yutturmuşlar. Bugün Türkiye’de siyasi gücü, siyasi
şekli ve aynı zamanda askeri etkinliği olmaksızın bir İslam’ı düşünü-

Süryaniler,
Ermenilerin
bir
kısmı. ‘Namaz kılınır, oruç tutulur, zina edilmez, yalan söylenmez…’ Böyle bir İslam yoktur.
İslam Müslümanların hükmettikleri bir alanın olduğu şartlarda var olan bir şeydir. Eğer
böyle olmasaydı bizim hicret etmemize lüzum yoktu. Yani İslam hâkimiyeti esas olmasaydı, bizim hicret
etmemize hiç gerek yoktu. Bugün
Türkiye’de Siyasal İslam denilen
garabetin İslam’la alakası olmadığını Resül-i Ekrem’in tavrından çıkarabileceğimizi söylüyorum. Çünkü Mekke müşrikleri de O’na dedi ki
‘Kadın istiyorsan en güzellerinden
al, para istiyorsan aramızda toplayıp verelim, reislik istiyorsan bundan sonra senin sözünden çıkmayalım…’ Bugün ‘Ben İslami bir politika güdüyorum’ diyen insanlar, İslami bir politika güdüyor olsalardı
Resulullah’ın sünnetine bağlı olmaları lazımdı. ‘Biz sadece İslam’ın üstünlüğü, Müslümanların hüküm
sürmesi için uğraşıyoruz.’ demeleri
lazımdı.
Anadilde eğitim kimler için?
Şu anda bütün ‘Ben Türk değilim’ diyen unsurlar yakın gelecekteki pozisyonları için faaliyetlerine

hız vermiş durumdalar. Bunlar
kripto Ermeniler,
kripto
Rumlar,
kripto Yahudiler...
Birinci
sırada!
Ama onun dışında zaten Gürcü,
Boşnak, Pomak,
Arnavut, Çerkez,
Abaza… Bunların
hepsi şu anda süratli bir şekilde yakın geleceklerine
dair hazırlıklar yapıyorlar. Şimdi
Kürtçe ikinci dil olarak devlet mekteplerinde okutulmayacak. Ama biri
paraya kıyıp mektep açarsa Kürtçe
eğitim veren, bunu kapatmayacaklar. Peki kim, hangi Kürt parasını
böyle bir mektebe harcar? Üstelik o
mektebe çocuğunu gönderecek kaç
tane Kürt var? Adamın, çocuğu Galatasaray Lisesi’ni kazanmış; oraya
göndermeyecek Kürt mektebine
gönderecek! Yapmaz bunu. Yani bu
Kürt, üstelik çok Kürtçü bir Kürt diyelim. ‘Ben mektebime gönderirim
arkadaş! Robert Koleji neymiş!’
demez yani; demiyor. Ama bunu
Çerkez yapacak! Göreceksiniz;
ölmez sağ kalırsak. Yani, Çerkez’in
o mektebi açacak mali gücü de var;
çocuğunu da oraya gönderecek.
Çünkü Çerkez yüzyıllardan beri çocuklarına İslami isim koymayarak
yaşıyor. Başkaları ne yapacak onu
bilmiyorum. Greklerin hazır devletleri var zaten. Onlar sadece adaptasyon sorunu ile uğraşıyorlar, iş
bağlandığı zaman nasıl adapte edecekleriyle. Minareleri yıkacaklar,
hepsi kilise olacak. O kadar yani.
Ondan sonra Arapçasını değil Grekçesini öğrenecekler. Çünkü zaten
Hristiyan olarak ibadet ediyorlar.
Bütün bunlardan banane! Ben
yıllardan beri söyledim: Bu benim
tamamen fantezim, bencil kaprisim. Gerçekten öyle, çünkü ben şair
olmayı tercih ettim 17 yaşında. Bu
yaptıklarımın da boşa gitmesini istemiyorum, bu kadar. Ben kendimi
düşünüyorum. Ben önceden bir
“Türk şairi”ydim. Sonradan “Türk
şair” kaldım bir tek. Yani öbürleri de
hala “Türk şairi” ama ben “Türk
şair”im. Dolayısıyla kendimi düşünüyorum yani. Okka altına gitmek
istemiyorum.
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“Lâ yeslemu kitâbun mine’l-ğalatı illa’l-Kur’ân
Kur’an dışında hatasız kitap yoktur
Der Kuran ist die einzig fehlerlose Quelle”
Prof. Dr. Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU

“

Geleceğin İslâmı’nı inşa edebilirsek, İslâm Dünyası’nın geleceği var demektir. Geleceğin
İslâm’ının inşası da özellikle hadis rivayetlerinden kaynaklanan problemleri çözmek, Kur’an –
Sünnet bütünlüğüne ters düşmeyen güvenilir hadis rivayetlerini doğru anlamak ve yorumlamakla
mümkündür.

Falls es uns gelingt, den Islam der Zukunft zu sichern, dann hat die islamische Welt wahrlich
gute Aussichten. Die Sicherung dieser Zukunft steht jedoch in direktem Zusammenhang mit der
Lösung von Überlieferungsproblemen der Hadithe des Propheten Muhammed. Es ist in diesem
Zusammenhang unabdingbar, sichere Hadithquellen der Überlieferung, die ein einheitliches
Kuran-Sunna Verständnis aufweisen, zu verstehen, zu studieren und korrekt zu interpretieren.

“
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İSLÂM’IN GELECEĞİ,
GELECEĞİN İSLÂMI’NA BAĞLIDIR
Die Zukunft des Islam ist abhängig vom Islam der Zukunft
Berlin-Türk Eğitim Derneği’nde (TED) özel bir seminer
veren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana
Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Kur’an ve Sünnet’in ve keza sağlam ve güvenilir
hadis rivayetlerinin Müslümanların bugünkü problemlerine çözüm arayışında bizlere ışık tutması gerekir,
ancak bugünün meselelerine tikel çözümleri üretmek
Müslümanların görevidir, bunun da yöntemi yeni meselelere yeni yorum ve çözüm üretme aracı olarak ‘içtihat’
tır.” dedi. “Nitekim Peygamberimiz daha hayatında içtihadın yapılması gerektiğini Muaz hadisi rivayetiyle bize
işaret etmişken bizim içtihattan uzak durmamız düşünülemez.” diyen Kırbaşoğlu, İslâm’ın ilk zamanlarındaki
ilmî gelişmelerde gayrimüslimlerin İslâm medeniyetinin
inşası yolunda yaptıkları çalışmalara ve katkılara işaret
etti. Kırbaşoğlu bunun yanı sıra o dönemde ilmî çalışmalara büyük destek veren devlet adamlarının yanı sıra
ilim ve bilgi dostu servet sahiplerinin varlığını da vurguladı.

A

Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu vom theologischen Institut der Ankara
Universität hielt diesbezüglich ein Seminar in den Räumen des Berliner
Bildungsvereins. Kırbaşoğlu betonte, dass zu Beginn der islamischen
Ära sehr viel Wert auf die Verbreitung von Bildung gelegt wurde und
Übersetzungen der islamischen Lehren in diversen Sprachen in Auftrag
gegeben wurden. Besonders Aramäer nahmen diese Bürde auf sich
und wurden dafür gemessen mit heutigen Lohnsätzen von 20 Tausend
Dollar entlohnt. Der Professor und Leiter des Lehrbereichs für Hadithe,
der einen eigenen Wissenschaftsbereich in Islamischer Theologie darstellt, unterstrich die wegweisende Funktion der Hadithe im Einklang
mit dem Kuran. Allerdings sei es die Aufgabe der Muslime, Diese zeitgemäß zu deuten und umzusetzen. Die richtige Methodologie hierfür
sei „Ictihad“. Bereits zu seinen Lebzeiten habe der Prophet die Notwendigkeit des „Ictihad“ betont, so Prof. Kırbaşoğlu. Entsprechend können wir uns diesem Weg nicht verschließen sagte er weiter. Hierbei hob
er den Beitrag der Nichtmuslime in den anfänglichen Jahrhunderten des
Islam hervor, die von den Regenten und Wohlhabenden seiner Zeit beauftragt wurden die Lehren und Wissenschaften des Islam zu überstzen
und allen Menschen zugänglich zu machen.

ylık 20 bin Dolar Maaş
Kırbaşoğlu, “Mesela Süryaniler ve diğer
yabancı dil bilen gayrımüslimler olmasaydı, İbn Sina olmazdı, İbn Rüşd olmazdı. Yunan filozoflarının eserlerini
Arapça’ya Süryaniler başta olmak üzere pek çok
gayrımüslim uzman çevirdi. Hem de o zamanın
şartlarında Müslüman yöneticiler ve servet sahipleri Süryani mütercimlere bugünün parasıyla, yaklaşık 20 bin Dolar aylık maaş
veriyorlardı. İlme verilen önemdir bu. Ama
bugün ülkemizde İslâmi ilimler alanında çalışan akademisyenler arasında fakirlik sınırında
maaş alan yardımcı doçent ve doçentler olduğunu kaç kişi biliyor?” şeklinde konuştu. 3 gün
süren seminerde “Hadis tarihi yeniden yazılmayı
bekliyor.” diyen Kırbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geleceğin İslâmı’nı inşa edebilirsek, İslâm Dünyası’nın geleceği var demektir. Geleceğin İslâm’ının
inşası da sağlam ve güvenilir hadisleri iyi tespit ederek, bunları doğru anlamaya ve yorumlamaya bağlıdır. Aslında İslâm dünyası Peygamber’ini gereği gibi
tanımıyor. O’na ait olan sözlerin ona ait olmayanlardan tam olarak ayrılamadığı mevcut durumda, onun
sünnetlerini doğru bir şekilde nasıl tanısın?”

20

Tausend Dollar Monatslohn
Kırbaşoğlu:„Die Aramäer waren ein
Volk, das neben Arabisch auch andere Sprachen beherrschte, es gab
aber auch weitere Volksgruppen,
die unterschiedlicher Sprachen
mächtig waren und Arabische Quellen in diese
Sprachen und umgekehrt Quellen von griechischen Philosophen ins Arabische übersetzten. Nur so konnten Werke von Avicenna oder
Ibn Rüst entstehen. Aber das alles wurde nur
ermöglicht durch die islamischen Machthaber
und wohlhabenden Handelsleute, die den Aramäern für ihre Dienste Monatslöhne bezahlten,
welche in heutiger Zeit mit 20 Tausend Dollar
gleichgesetzt werden können. Das zeugt von
der überaus hohen Wertstellung der Bildung
und der Wissenschaften in der islamischen
Überzeugung. Wir wissen aber auch, dass
heutzutage zahlreiche Wissenschaftler auf diesem Gebiet in der Türkei nur sehr dürftig entlohnt werden“.
Drei Tage dauerten die
Vorträge von Kırbaşoğlu im Berliner Bildungsverein. Die Hadithe und ihre Überlieferung müssen überarbeitet werden, sagte er weiter. Nur
so wird gewährleistet, dass die Muslime den
Propheten richtig kennenlernen. Sie können
die wahrhaften Überlieferungen nicht von den
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Her mezhebin, meşrebin ayrı peygamberi var

Hz. Peygamber’in hayatını sadece Sünni anlayışa
göre yazarsak Sünnilerin peygamberi olur. Sufi anlayışa göre yazarsak sufilerin peygamberi olur. Selefi
anlayışa göre yazarsak Selefilerin peygamberi olur.
Sünniler gibi İslâm ümmetinin asli birer parçası olan
Şiiler, Zahiriler, Zeydiler, İbadiler, Mutezililer ve diğerlerinin kaynaklarını dışarıda bırakmak ilmi araştırma ilkeleri bakımından
kesinlikle doğru bir
davranış değildir.
Batı dünyası Hz. Peygamber’in hayatını yazma konusunda da İslâm dünyasından ileridedir bugün. Nitekim bu amaçla öncelikle siyerin çeşitli mezhep ve
fırkalara ait kaynakları üzerinde gerçekleştirilen bir
sempozyumun ardından, bugüne kadar yazılmış en
iddialı siyeri yazmak için kolları sıvamış ve sona yaklaşmış durumdadırlar. Onların Peygamberimiz’in hayatını yazma konusunda bile bizi geçmelerinin sebebi
bizim uzun yüzyıllar terk ettiğimiz ilmi araştırma ruhunu, bilgiye olan merak ve iştiyakı onların hararetle
benimsemeleri, bizlerin ise geçmişten devraldıklarımızla yetinme ve bunları papağan gibi tekrarlamak
tembelliğinden bir türlü kurtulamayışımızdır.
İkbâl ile başlayan çağdaş İslâm anlayışı niçin
İslâm dünyasında etkili olamadı ve kesintiye uğradı
diye bir anket yapılacak olsa, muhtemelen sonuç
şöyle olurdu: “Çünkü Müslümanlar İslâm’a sahip çıkmadılar, tam aksine dünyevileştiler, bu süreçte maalesef Müslümanlar davalarını kaybettiler.”
Bu tespit bizce de doğru bir tespittir. Zira genel
olarak Müslümanlar özel olarak da İslâmi hareketler
büyük ölçüde dünyevileşerek, iktidarın bozucu etkilerine aldırmaksızın iktidar tutkusuyla yanıp tutuşarak davalarını unuttular, kaybettiler.
Tefsirler yetersiz kalınca…
Geçmiş çağlarda olduğu gibi 20.yy.’da da, daha
önceleri yazılan tefsirlerin yetersiz kaldığını gören
İslâm uleması ve çağdaş müfessirler bu eksikliğin
farkına vardılar ve pek çok çağdaş tefsir yazdılar,
hâlâ da bu tür tefsirler yazılmaya devam etmektedir,
dolayısıyla bu tefsir yazma sürecinin devam etmesinden gururla söz edilebilir. Günümüzün şartlarını
göz önünde bulundurarak yazılan tefsir çalışmaları
devam ediyor. Ayrıca Malik b. Nebi, Abdullah Draz,
Fazlurrahman ve Ali Şeriati gibi ilim ve fikir adamları
da Kur’an’ın nasıl algılanması ve anlaşılması gerektiği
konusunda önemli çalışmalar yaptılar.
Hadis kaynakları yetersiz kalınca…
Kur’an ve Tefsir alanındaki bu olumlu gelişmelere
mukabil, Sünnet-hadis alanında, daha doğrusu rivayet malzemeleri konusunda yapılan çalışmalar fazla
değildir. (Burada hadis kelimesini kullanmadım,
çünkü Müslümanlar birtakım hadis rivayetlerinin neticede birer rivayet olduğunu unutup, sanki onları
kendi kulaklarıyla Hz. Peygamber’den duymuşçasına
birebir onun(s.a.v.) sözü olarak kabul ediyorlar, öyle
olunca da bu rivayet malzemesi konusundaki birtakım ilmi değerlendirme ve eleştirilerin ne anlama
geldiğini anlamıyorlar ve kızıyorlar.)
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unwahrhaften unterscheiden. Wie sollen sie
also die Sunna richtig umsetzen?
Jede innerislamische Konfession (Mezhep) hat ihren eigenen Propheten
Falls wir das Leben des Propheten nur in
sunnitischer Hinsicht betrachten, dann haben
wir einen Propheten der Sunniten. Falls wir
das aus sufistischer Perspektive tun, dann
haben wir einen sufistischen Propheten.
Ebenso ist es mit dem Salafismus oder anderen Strömungen. Also gebietet es die wissenschaftliche Verantwortung all diese Betrachtungsweisen in eine Überarbeitung der Hadithe einzubeziehen. In diesem Zusammenhang ist die westliche Welt der islamischen
Welt weit voraus. Wir wissen, dass sie unter
Berücksichtigung aller Perspektiven nach einer
weitreichenden interdisziplinären Auseinandersetzung im Begriff sind, das Leben des Propheten in diesem Licht zu verschriftlichen. Der
Hauptgrund hierfür ist die Tatsache, dass die
westlichen Wissenschaften die Kriterien der
Wissenschaft anwenden und analytische Vorgehensweisen anwenden, während unsere
Forschungsarbeiten weiterhin aus Überlieferungen und Wiederholungen von bereits existierenden Werken geprägt sind. Auf die Frage,
warum sich eine zeitgemäße Interpretation
des Islam nach ikbal nicht verbreiten konnte,
ist diese Antwort wahrscheinlich: Weil die Muslime den Geist des Islam nicht verstanden
haben, weil sie sich zu sehr an Weltlichem orientiert haben und sich somit ihren Zielen entfremdeten.
Wenn Tafsire (Erklärungen und Interpretationen der islamischen Quellen)
nicht ausreichend sind.....
Wie in vergangenen Jahrhunderten sind
auch heute zahlreiche Denker und Wissenschaftler mit der Verfassung von Tafsiren beschäftigt. Das gibt uns Hoffnung für die
Zukunft. Hierunter sind wichtige Werke, die
wegweisende Entwicklungen einleiten werden.
Auch gibt es Ansätze und Konzepte, die eine
notwendige neue Herangehensweise befürworten. Die Deutung und Interpretation des
Kuran und der Sunna wird daher unter diesen
Aspekten von Denkern wie Malik b. Nebi, Abdullah Draz, Fazlurrahman oder Ali Şeriati vorangetrieben.
Wenn Hadithquellen nicht ausreichend
sind...
Während es für den Kuran diese Entwicklungen gibt, kann man das für die Hadithe
nicht sagen. Hier fehlt es bisher an der nötigen
kritischen Betrachtungsweise.
Die primäre Quelle für die Sunna und
das Leben des Propheten ist der Kuran.
Wie bereits Imam Azam betonte, kann der
Prophet keine Aussagen treffen, die dem
Kuran widersprechen, in diesem Fall wäre er
kein Prophet. Somit können Aussagen, die
dem Propheten zugeordnet werden keine Ha-
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Sünnetin de siyerin de birinci kaynağı Kur’an’dır.

İmam-ı Azam’ın da “el-Âlim ve’l-Muteallim” kitabında dediği gibi Hz. Peygamber Kur’an’a aykırı bir
söz söylemez, söylerse zaten peygamber olamaz” Dolayısıyla Hz.Peygamber’e izafe edilse de Kur’an’a rağmen söylenen söze hadis denmez.
Peki mevcut Hadis rivayetlerinin hepsi de gerçekten Hz. Peygamber’e ait olduğu kesin olan sözler
midir? 20.yy’da bu hadis rivayetleri İslâm dünyasının
problemlerinin çözümünde Müslümanlara ne gibi imkânlar ve açılımlar sunuyor? Hadis rivayetleri ışığında
20.yy’a, 20.yy gelişmeleri ışığında hadis rivayet malzemesine nasıl bakılıyor ya da bakılmalıdır? Bu soruların cevabı henüz verilememiştir. Çağdaş anlamda bir
hadis kitabı da henüz yazılama- mıştır. Çağdaşlık iddiasıyla yazılmış olanlar ise adı çağdaş olmak dışında,
eskilerin kötü birer tekrarı olmaktan öte geçememektedirler. Kur’an konusunda yüzlerce tefsir yazan Müslümanlar, hadis rivayet malzemesi söz konusu olunca
anlaşılmaz bir şekilde hemen muhafazakârlaşıyorlar
ve hadis alanında yenilikten ve yeni denemelerden
uzak duruyorlar.
Sünnetin ikinci kaynağı mütevatir sünnetlerdir.

Bunlar canlıdır, diridir, her gün dünyanın her yerinde sürekli olarak tekrarlanan uygulamalardır, yüz
binlerce milyonlarca Müslüman tarafından yüzyıllarca
fiilen yaşanarak nesillerden nesile aktarılmış ve aktarılmakta olan uygulamalardır. Klasik literatürde
sünen-i ameliye, sünen-i mütevarise, sünen-i mütevatire de denilen hadis rivayetlerinden daha güvenilir
zengin bir bilgi kaynağıdır. Mesela herkes İslâm’da
ezan uygulaması olduğunu ya da bayram namazları
kılındığını bilir, daha küçük yaşlarda ve okuma yazma
bilmez iken -dolayısıyla ilgili Kur’an ayetlerinden ve
hadis rivayetlerinden bihaber olduğu bir yaştaİslâm’da ezan ve bayram namazları diye bir uygulama
olduğunu ana-babasından, mahallesinden, çevresinden görür, duyar ve öğrenir, büyüyünce namaz kılmadan önce namaz vakitlerini ilan etmek ve namaza
Müslümanları davet etmek için ezan okumanın gereğine inanır, tıpkı bunun gibi.
Üçüncü sırada rivayet malzemelerinin yer aldığı
hadis kaynakları adı verilen kitaplar vardır.

Bu kitaplar genellikle kendilerinden önce yazılan
derlemelere dayanılarak yazılmıştır. Buhari, Müslim,
Tirmizi birebir ravilerden ve şahıslardan sözlü olarak,
sözlü rivayet usulüyle toplanıp yazılmış değildir. Önceki yazılan kitaplardan kendi metotlarına uygun olan
rivayetlerden derlemedir bu kitaplar büyük ölçüde.
Sünnet’in dördüncü kaynağı kaya yazıtları ve
arkeolojik kazılardır.
Hicaz yarımadası ve civarında, çoğu Müslüman olmayan ilim adamları tarafından gerçekleştirilen, pek
azı Müslüman bilim adamları tarafından yapılan bu
tür arkeolojik çalışmalar henüz tamamlanmış değildir.
Tamamlanınca elimizdeki rivayet malzemelerinin ihtiva ettiği bazı bilgilerin ne kadar sağlam olduğu daha
net olarak ortaya çıkacaktır, tablo netleşecektir. Ama
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dithe sein, sofern sie mit dem Kuran im Widerspruch stehen. Sind alle Überlieferungen
der Hadithe tatsächlich zweifellos als Worte
des Propheten anzuerkennen? Hier fehlt es
zweifellos an einer kritischen und analytischwissenschaftlichen Auseinandersetzung. Wie
diese Auseinandersetzung allerdings sein
sollte, ist in der islamischen Welt noch nicht
geklärt. Dem ent- sprechend gibt es auch
noch keine zeitgemäße Überarbeitung der Hadithe des Propheten, was aber einen dringenden Bedarf darstellt. Während die ständige
Weiterentwicklung des Verständnisses des
Kuran in der islamischen Welt begrüßt wird,
scheinen die Hadithe von dieser Vorgehensweise ausgeschlossen.
Die zweite Quelle der Sunna ist die
„mütevatir Sunna“
Hierbei handelt es sich um traditionelle,
verinnerlichte und nicht hinterfragte Verhaltensweisen, wie der Gebetsruf oder das Gebet
zu den Festtagen. Da diese Praktiken seit Beginn des Islam angewandt werden bilden sie
eine verlässliche Quelle.
Die dritte Quelle sind die Hadithsammlungen.
Diese Schriften sind Sammlungen von früheren Überlieferungen, die als Sammelbänder
zusammengefasst sind. Hierbei sind die ehemaligen Überlieferungen in unterschiedlicher
Weise weitergeleitet worden. Neben mündlichen sind auch schriftliche Quellen in diesen
Sammelbänden enthalten. Dabei wurden inhalte von früheren Schriften übernommen.
Vierte Quelle der Sunna sind Steingravierungen und archäologische Funde.
Im westlichen Teil der arabischen Halbinsel
finden weiterhin zahlreiche archäologische
Ausgrabungen statt, die größtenteils von
nichtmuslimischen Forschern durchgeführt
werden. Nach Beendigung dieser Arbeiten
werden wir die vorhandenen Quellen besser
beurteilen können. Allerdings sind diese Quellen den islamischen Gelehrten fremd, nur einige wenige kennen diese.
Die Fünfte Quelle sind Werke und
Funde in nichtmuslimischen Ländern.
Die fünfte Quelle sind Werke im Besitz
nichtmuslimischer Staaten, die bisher in der
Sunnaforschung nicht berücksichtigt wurden.
Äthiopien oder das ehemalige Byzanz sind nur
einige Staaten, in denen sich noch Überlieferungen aus der Zeit des Propheten befinden,
die bislang leider nicht das erhofte und erforderliche Interesse der islamischen Forscher
weckte. Für interssierte Islamwissenschaftler
sind es neue und wichtige Quellen.
In diesen Quellen sind sicherlich zahlreiche
Inhalte, die für die Sunna von Bedeutung
sind. Deshalb ist es wichtig auch diese Quellen einzubeziehen, wenn es um die Deutung
von Hadithe geht.
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dediğim gibi bu çalışmalar pek çok ilahiyatçı ve İslâm
araştırmacısı için meçhul, az sayıda bilenler için ise
hayli yeni bir gelişmedir.
Beşinci sıradaki kaynak Müslüman olmayan
devletlerin elindeki o döneme ait tarihi malzemelerdir.

Hz. Peygamber dönemini kapsayan Sasani, Bizans
ve Habeşistan tarih kaynakları da Hz. Peygamber dönemi hakkında bize bilgi veren kaynaklar arasında yer
alması gerektiği halde, henüz bunlara da gereken ilginin gösterildiği ve bunlara ulaşıldığı söylenemez.
Bu kaynaklar incelenip taranınca hadis rivayetleriyle
ilgili birçok husus daha da netleşecektir.
Metin tenkidi
Sünnet’i, daha doğrusu asırlarca Müslümanların
İslâm tasavvurlarını belirleyen pek çok rivayeti 20.yy
mentalitesine sunabilmek giderek zorlaşmış ve son
iki yüzyılda çeşitli alanlardaki gelişmeler ışığında bunların değerini belirleyebilmek amacıyla bir yöntem
olarak metin tenkidi gündeme gelmiştir. Aslında
metin tenkidi zannedilenin aksine kronolojik olarak
isnad tenkidinden öncedir, zira isnad kavramının ve
sisteminin olmadığı sahabe döneminde genellikle
metin tenkidi uygulaması yapılmıştır. Hz. Aişe ve Hz.
Ali bu alandaki en gözde ve önemli metin tenkitçileridir. Son iki yüzyılda yaşamış olan hemen bütün çağdaş İslâm düşünürlerinin de gözde yönteminin metin
tenkidi olduğu söylenebilir. Bu meyanda Muhammed
Abduh, Reşid Rıza, Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı
İzmirli, Ahmet Hamdi Akseki, Maurice Bucaille, Mevdudi, Fazlurrahman vb. pek çok isim zikredilebilir.
Müslümanların en önemli ihtiyaçları içtihat konusundadır. İçtihat aklı çalıştırmakla alâkalıdır. Rivayete
sarılıp da aklı bir kenara bırakanlar İslâm’ı 20.yy.‘da
sorunlara cevap veremez hale getirmişlerdir. Oysa
Peygamberimiz, Yemen’e vali tayin ettiği Muaz ibn
Cebel’in, Kur’an’da ve hadiste muhatap olduğu bütün
soruların cevabını bulamayacağını açıkça kabul etmiş
ve Muaz’ı kendi içtihadına yönlendirmiştir. Bu, bugün
İslâm dünyasının şiddetle ve acilen muhtaç olduğu
çok önemli bir yöntemsel bilinçlendirmedir.
En fazla hadis uydurulan alanlar
Uydurma hadis rivayetlerin kapsadığı alanlar, akaitten ahlaka, siyerden fıkha, siyasetten tıbba kadar
hemen hemen insan hayatının bütün alanlarını kapsayacak kadar geniştir. Ama pek çok ulemanın salih
amellere teşvik ve günahlardan sakındırma alanında
rivayetlerin çok sıkı elenmesi gerekmediği, bu alandaki rivayetler konusunda daha gevşek davranılabileceği
şeklindeki
tutumları
uydurma
hadis
rivayetlerinin bu alanın da dışına taşarak, sahih ve
güvenilir rivayetleri gölgede bırakmasına yol açmıştır.
Nitekim bugün İslâm dünyasındaki egemen İslâm tasavvurları büyük ölçüde bu gibi son derece çürük ve
hatta asılsız ve uydurma rivayetlere dayanmaktadır.
Dolayısıyla bugün uydurma, asılsız ve çürük rivayetler üzerinde durmak, sahih ve güvenilir rivayetler
üzerinde durmak kadar hatta -“Def-i mefasid celb-i
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Kritische Textforschung
Es ist zunehmend schwerer geworden die
Sunna bzw. die Überlieferungen im Lichte des
20. Jhd. zu interpretieren. In den letzten zwei
Jahrhunderten wurde hierfür hauptsächlich
die kritische Textforschung angewandt. Hierbei wird versucht analytisch die Originalform
eines Textes wiederherzustellen. Diese Methode ging im Islam stets der kritischen Überlieferungsforschung voraus. Zumal die
Gefährten des Propheten noch keine Überlieferungsforschung, sondern nach seinem Tode
zunächst die Textforschung betrieben haben.
Ayse, die Gattin des Propheten und Hz. Ali
sein Schwiegersohn sind hierbei die Hauptakteure der Textforschung. In den letzten zwei
Jahrhun- derten haben sich zahlreiche Islamgelehrten dieser Methode angenommen.
Hierzu zählen Muhammed Abduh, Reşid Rıza,
Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı İzmirli,Ahmet
Hamdi Akseki, Maurice Bucaille, Mevdudi,Fazlurrahman und andere. In diesem Zusammenhang ist ein grundsätzlicher Bedarf der
Muslime die rationale Interpretation der Quellen und ihre zeitgemäße Deutung. So hat der
Prophet Muhammed seinen nach Jemen entsandten Gouverneur, Muaz ibn Cebel darauf
hingewiesen, dass dieser wohl nicht alle auftretenden Fragen aus dem Kuran und der
Sunna beantworten können wird. Entsprechend solle er seinen Verstand heranziehen,
um Analogien herzustellen, die rationaler Herkunft sind. Genau das ist der dringende Bedarf der Muslime unserer Zeit.
Bereiche, in denen die meisten fragwürdigen Hadithe auffindbar sind.
Fragwürdige Hadithe kommen zu fast allen
Bereichen des Lebens vor. Grundsätze in Glaubensfragen sind davon ebenso betroffen wie
Moralvorstellungen, das Rechtssystem, das
politische System oder in der Medizin. Allerdings hat sich im Laufe der Jahrhunderte die
Idee durchgesetzt, dass die Selektion der
fragwürdigen Hadithe nicht einer peniblen und
gründlichen Untersuchung bedarf. Somit
haben sich in der Tat zahlreiche unwahre Hadithe in die Überlieferungen der wahren Hadithe eingeschmuggelt. Entsprechend wird
heute in der Sunnaforschung von diversen unglaubwürdigen Hadithquellen ausgegangen.
Einen zentralen Bereich, in dem auf diese
Quellen verwiesen wird, ist die Frage der Stellung der Frau im Islam. Besonders in dieser
Hinsicht finden sich erfundene oder zweifelhafte Aussagen und Überlieferungen auf die
immer wieder zurückgegriffen wird. Der Ausschluss von Damen aus der Öffentlichkeit,
Verwaltung oder Politik beruft sich auf einen
einzigen fragwürdigen Hadith: „ Völker, die
sich Frauen zu Regenten halten, sind dem Untergang geweiht“. So werden nicht Herausforderungen unserer Zeit angegangen, sondern
die Isolation der Frauen fortgeführt. Während
Damen zur Zeit des Propheten wie Hatice,
Ayse, Ümmü oder andere aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnahmen und wichtige
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menfaattan evladır.” ilkesi uyarınca- ondan da önemlidir.
Bu problemli rivayetler içerisinde günümüzde de
önemli bir tartışma konusu olan kadın hakları ve kadının
statüsü konusunda oldukça fazla uydurma veya son derece problemli rivayet malzemesi söz konusudur. “Kadınları başlarına idareci seçenler helak olmuştur” hadis
rivayetine dayanarak kadınlar asırlarca siyaset ve yönetimden dışlanmıştır. Kadının siyasette yer alamaması tek
bir hadise bağlı olarak açıklanmıştır. Kadın bu tek hadis
rivayeti yüzünden toplumda devre dışı kalmıştır. Çağın
meydan okumalarına cevap verebilecek çözümler üretmek yerine, kadının toplumun dışına bırakılması çok
yanlıştır.
Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Ümmü Seleme vb. birçok sahabi hanım aktif olarak hayatın hemen her alanında yer
aldığı halde, ilerleyen asırlarda ataerkil/erkek egemen
zihniyetin ürünü olan birtakım uydurma rivayetlerle
kadın toplumsal alandan adeta dışlanmıştır. Bir tek uydurma rivayetin yaptığı tahribat bu kadar büyüktür. Mesela Türkiye dışındaki İslâm ülkelerinde kadınlar
camilerde namazlarını, Cuma namazlarını rahatça kılarlar. Ülkemizde olduğu gibi engellenmezler.
Sözün kısası uydurma, asılsız, çürük ve problemli
hadis rivayetlerinin yaptıkları tahribatlar çok büyük olmuştur.
En fazla hadis uydurulan alanların başında, Kur’an
okumanın fazileti ve ibadetlerin faziletleri hakkındaki hadisler de gelir. Peygamber kıssalarına dair rivayetlerin
çoğu Yahudi ve Hristiyan kültürünün mührünü taşır.
Esbâb-ı Nüzûl (nüzul sebepleri) alanındaki rivayetlerin
de çoğu problemlidir.
Keza bazı hadis rivayetlerinde kader imanın şartlarındandır, bazılarında değildir. İnsanın iman veya küfrü, iyi
veya kötüyü, sevap veya günahı seçmede özgür iradesiyle hareket edip etmemesi bağlamında kader meselesinin imanın şartlarından olmaması -açıkça zikretmesine
engel olmadığı ve diğer esasları açıkça zikrettiği içinKur’an’a daha uygundur. Şefaatle ilgili hadislerde de
problem vardır. Bu rivayetler hem isnat hem de metin
açısından problemlidir.
Mesela tasavvuf ve tarikat çevreleri kadar ilahiyat ve
diyanet çevrelerinde bile yaygın olarak ciddiye alınan;
“Sen olmasaydın (ya Muhammed) ben bu alemleri yaratmazdım.” rivayeti de bir başka örnektir. Bu hadis rivayeti hiçbir hadis kitabında yoktur, uydurmadır. Ama siz
bu hadisin uydurma olduğunu tasavvuf erbabına tarikat
erbabına asla anlatamazsınız.
Salih amellerin faziletlerine dair hadis rivayetlerinin
de çoğu uydurmadır.
Kandil geceleriyle ilgili hadis rivayetlerinin neredeyse
tamamı uydurmadır, bu gecelerde yapılan ibadetlerle ilgili hadisler uydurmadır. Tespih namazıyla ilgili rivayetler
uydurmadır. Miraç hadisiyle ilgili detaylar ya uydurmadır
ya da fevkalade çelişkili ve problemlidir. Mamafih bu rivayetlerden genel olarak miracın bir vizyon ve manevi
bir tecrübe olarak kabul edilebileceği ifade edilebilir.
Recm ile ilgili hadislerin bir büyük kısmı son derece problemli ve bir kısmı açıkça uydurmadır.
Mesela çok yaygın olan ve yaygınlaştırmak için bazı
çevrelerin özel gayret sarf ettiği cevşen duası uydurmadır. Peygamberimiz zaten bu kadar uzun dua etmezdi.
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öffentliche Positionen bekleideten, wurden
diese Möglichkeiten im Laufe der Epochen
von falschen Hadithen,begleitet von archaischen Strukturen ausgeräumt. Es erfolgte eine kulturelle männliche Dominanz,
die ihre Wurzeln mit falschen Quellen in
der Religion suchte. An diesem einzigen
falschen Hadith kann das gesamte Ausmaß
an potenzieller gesellschaftlicher Zerstörungskraft falscher Überlieferungen sichtbar gemacht werden. Während beispielsweise Frauen in vielen islamischen Ländern
die Moscheen mit den Männern teilen,
werden sie in der Türkei von zahlreichen
Gebeten ferngehalten. Kurz gesagt, der
durch falsche bzw. unwahre Hadithen angerichtete Schaden ist groß.
Ein weiterer Bereich, in dem auf unwahre und äußerts problematische Überlieferungen von Hadithen vertraut wird ist
der Bereich um die Bedeutung der Rezitation des Kuran und der Ausübung der Gebete. Hier sieht man den Einfluss der
jüdischen und christlichen Kultur im Laufe
der Zeit. Hadithe die über Offenbarungsgründe berichten sind zumeist problematisch.
Laut einigen zweifelhaften Überlieferungen ist der Glaube an die Vorbestimmtheit
des menschlichen Lebens eine religiöse
Pflicht. Allerdings zeigt sich, dass im Kuran
die Glaubensgrundlagen diese Überzeugung nicht beinhalten. Vielmehr wird auf
die Bestimmung und den freien Willen des
Menschen verwiesen. Demnach sind alle
Taten in der eigenen Verantwortung des
Menschen und nicht vorbestimmt. Ansonsten wäre der Status des Lebens als Prüfung nicht nachvollziehbar. Hadithen
bezüglich “Fürbitte” beinhalten auch Probleme, sie sind inhaltlich und wegen ihrer
Quelle problematisch.
Falsche Hadithen durchziehen heute
viele Bereiche unseres Lebens. „Ich habe
alles um deiner Willen erschaffen“ das ist
ein erfundener Hadith, der keine religiöse
Grundlage aufweist und in keinem der
wichtigen Hadith-Bücher zufinden sind.
Dennoch wird gerade dieser Hadith besonders in sufistischen Kreisen und vielen
Theologen verteidigt. Auch die Überlieferungen die sich auf die Hervorhebung bestimmter Abende (Kandil) beziehen sind
frei erfunden. Ebenso bestimmte Gebetsformen und Überlieferungen zu bestimmten Ereignissen. Auch Praktiken zur
Bestrafung von Fehlgeleiteten sind oftmals
erfunden. Somit haben sich Praktiken und
Glaubensinhalte als Überlieferungen des
Propheten zu unrecht in unser religiöses
Leben eingeschlichen. Als Beispiel kann
hier das unwahre Cevsen- Gebet genannt
werden. “Wer das Cevsen-Gebet bei sich
trägt, den durchdringt keine Kugel” heißt
es in der Überlieferung. Eigentlich müsste
man dies an den Leuten testen, die diese
Behauptung verteitigen um zusehen, ob
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Cevşeni yanında taşıyana kurşun isabet etmez derler,
bunu önce bu iddiada bulunanlar üzerinde denemek gerekir, kurşun işliyor mu işlemiyor mu emin olmak için.
Hadis kitaplarının yok olduğunu farz etsek Müslümanlığımızdan bir şey kaybeder miyiz?
Hadis kitaplarının yok olduğunu farz etsek şu an için
Müslümanlığımızdan çok fazla bir şey kaybetmeyiz. Zira
gerek Kur’an, gerek Allah resulünün hayatı, gerekse onun
sünneti tevatüren nesilden nesile aktarılmaya devam etmektedir. Ancak bununla da yetinmeyip Müslümanlar
Peygamberleriyle aralarında ondan rivayet edilen sözlerle
de bir bağ kurmak isterler. Bu bağın uydurma rivayetlerle
kurulması, telafisi zor olan bazen de mümkün olmayan
sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla en muteber addedilen
hadis kaynaklarında bile şu veya bu ölçüde birtakım zayıf,
çürük, asılsız veya uydurma rivayetlere rastlanması söz
konusudur. Bu sebeple hangi kaynakta yer alırsa alsın rivayetler konusunda körü körüne teslimiyetçi davranmamak gerekir. Tam aksine İbn Teymiye’nin “Kur’an dışında
hatasız kitap yoktur” sözü bize rehberlik etmelidir.
Geleceğin İslâm’ı
Geleceğin İslâm’ını inşa edebilirsek, Müslümanların ve
İslâm ümmetinin geleceği konusunda ümitvar olmamız
mümkün demektir. İslâm dininin entelektüelleri fildişi kulelerden çıkıp, İslâm dünyasını adım adım dolaşmalıdırlar.
Kur’an ve sünnete dönüş anlamında muhafazakâr Selefilik değil, radikal Selefilik değil, entelektüel Selefilik gereklidir. Geleceğin İslâm’ını inşa etme sürecinde bam teli
hadis rivayetleridir, bu rivayetler karşısında takınılacak tavırdır.
Şii ve Sünni dünyada tamamen rivayete dayalı bir
İslâm anlayışı hakimdir ki bu problemli bir anlayıştır.
İmam Şafii din alanında sadece nakli bilgiyi ve rivayeti
esas almış ve aklı devre dışı bırakmıştır. Hâlbuki günümüzde daha ziyade reye dayalı/düşünceye dayalı bir sünnet/hadis anlayışına ihtiyaç vardır. Mesela, tek başına bir
mezhep İslâm’ı temsil edemez. Zeydi, İbadi, Şii, Sünni,
Mu’tezililerin toplamı İslâm’ı ve ümmeti oluşturur. Ehli
Sünnet sadece dört amelî, iki de itikadî mezhepten oluşur.
Sufileri, Selefileri ve İslâm filozoflarını da Sünniler içinde
sayabiliriz. Buna rağmen Ehl-i Sünnet kendilerini sadece
Sünniliğin değil de İslâm’ın temsilcisi olarak görürler.
Mu’tezili imamların hemen hepsi Hanefi’dir. Öte yandan Zeydilik Sünniliğe çok yakındır. Bundan dolayıdır ki,
sünneti sadece Sünnilerin sünnet anlayışıyla izah etmek
doğru değildir. Bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde
yatan yanlışlıklardan biri hadis ehlinin bu konudaki dışlayıcı tutumudur.
Bizim yapmamız gereken, tarumar olmuş bu binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmak olmamalıdır,
sağlam kalan malzemeleri bir araya getirip binayı
yenilemek olmalıdır.
Dinî düşüncenin yeniden inşası, Müslümanların bir davalarının olduğunu hatırladıklarında mümkün olacaktır.
Bugün Müslümanlar, masa, kasa ve nisayla uğraşıyorlar. Artık dava unutuldu, zira mücahitler müteahhit, tasavvuf ehli tasarruf (holding, şirket, banka
vs.) ehli oldu, dünyevileşti.
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die Kugel sie durchdringt oder nicht.
Nehmen wir an, die Hadith-Bücher
existierten nicht, würden wir von unserem Glauben etwas verlieren?
Eindeutig, nein, unser Glaube würde
darunter nicht leiden, denn der Kuran, die
Sunna und das Leben des Propheten werden sowieso von Generation zu Generation überliefert. Vielen Muslimen sind die
genanten Quellen nicht ausreichend und
sie suchen weitere Verbindungen zwischen sich und dem Propheten durch
Überlieferungen. Geschieht dieser Verbindungsversucht durch zweifelhafte gar falsche Überlieferungen, so verursacht dies
irreperable Folgen. Allerdings muss uns
bewusst sein, dass auch als wichtige Hadith-Quellen anerkannten Bücher falsche
oder erfundene Hadithe enthalten. Hier
ist eine differenzierte Analyse notwendig.
Die blinde Annahme, alles in den Überlieferungen als wahr zu betrachten, hat für
den Islam verheerende Folgen. Wir sollten uns stets die Aussage Ibn Teymiye ins
Gedächtnis rufen,dass “einzig der Kuran
fehlerfrei “ist.
Der Islam der Zukunft.
Falls es uns gelingt, den Islam der Zukunft zu gestalten, können wir optimistisch in die Zukunft schauen. Die
Intellektuellen des Islam müssen unverzüglich ihre Paläste verlassen,die islamische Welt durchstreifen, eine Bestandsanalyse durchführen und interdisziplinäre
wissenschaftliche Forschungen zum Islam
fördern. Die Rückkehr zu den wahren
Wurzeln, Kuran und Sunna geht nicht
über den konservativen und redikalen Sufiusmus, sondern vielemehr über den intellektuellen Sufiusmus.
Entscheident für die Schaffung des Islams der Zukunft sind die Hadith-Überlieferungen und die Haltung, die man diesen
gegenüber einnimmt.
In der schiitischen und sunnitischen
Welt herscht ein Islam-Verständnis, der
sich vollkommmen auf Überlieferungen
stützt, dies ist eine problematishe Herangehensweise bzw. Ausübung. İmam Şafii
hat sich auf die Überlieferung gestützt
und den Verstand außer Acht gelassen.
Wir brauchen in der jetzigen Zeit jedoch
ein Sunna-Verständnis, das sich auf freien
Willen und den Verstand stützt.
Keine der rechtsschulen kann im Alleingang den gesamten Islam repräsentieren. Die Mezheps (Rechtsschulen)
zusammen bilden den Islam. Unser großes Problem heute ist der Gesamtvertretungsanspruch einzelner Mezheps .
Wir müssen keinesfalls alles vorhandene verwerfen, um einen neuen Islam
zu erschaffen. Das Fundament und die
tragenden Elemente der Religion müssen
aber von den Fremdkörpern befreit und
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Buna rağmen hadis alanında oldukça ciddi denebilecek
çalışmalar yeni yeni ve cılız da olsa canlanmaya başladı, bu
çalışmaların benzerini siyer alanında da yapmak lazımdır.
Maalesef siyer alanı henüz bakir olup yapılacak yeni araştırmaları ve denenecek yeni yaklaşımları beklemektedir.
Mezhepler
Mezheplerden ziyade mezhepçilik hastalığı ve mezhep
taassubu İslâm ümmetini paramparça etmiştir. Mezhep anlayışı İslâm kardeşliği anlayışının üstüne çıkmıştır. Mesela,
Ehl-i Sünnet olmak ne kadar sünnetle ilgilidir, Ehl-i Sünnet’in kurucu öğretisinin ne kadarı sünnetle ilgili, ne kadarı
kelâmi ve siyasi ihtilaflarla ilgilidir?
Muhammed İkbâl ile başlayan, “İslâm düşüncesinin Yeniden İnşası” projesi ve anlayışı gerilemiştir. Osmanlı’nın yıkılışından sonra Müslüman entelektüeller sürekli şu soruyu
sordular; “Biz niçin bu hale geldik?” Cevap; “Müslümanlar
Kur’an ve Sünnet’e dayalı gerçek ve sağlıklı İslâm’a sahip
çıkmamışlardır.” Bu tespite herkes katılır, çünkü yanlış değildir, ancak gereken nedense yine de yapılmaz.
20.yy’da tefsirler
Kur’an tefsirleri konusunda geçmişte yapılan tefsirlerin
yetersizliği masaya yatırılmış ve gereken yapılmıştır. Tefsir
konusunda gösterilen bu hassasiyet, maalesef hadisler konusunda gösterilmemiştir. Mesela 20.yy’da saltanatı savunan müfessirler bulamazsınız. Son yüzyıllarda yazılan
tefsirlerde şura sistemi ön plana çıkarılmıştır. Böylelikle, insanların yönetime daha çok katılması sağlanmıştır. Bu çağdaş müfessirler bilinçli olarak çok az rivayet kullanmışlardır.
Seyyit Kutup, Mevdudi, Reşit Rıza, İzzet Derveze bu müfessirlerden bazılarıdır. Bunlar Taberi gibi, İbn Kesir gibi bol
rivayet malzemesi kullanmamışlardır.
Kur’an’ın nasıl anlaşılması gerektiğini yazan alimlerimiz
de vardır. İsmail Raci Faruki, Fazlurrahman, Ali Şeriati burada örnek olarak verilebilir.
Bugün konulu tefsirlere ihtiyaç var. Kur’an neokoloniyalizme ne diyor, kapitalizme, tüketim kültürüne, tüketim toplumuna, borsaya, tahvile, hisse senetlerine ne diyor,
sigortacılık sektörüne nasıl bakıyor, bankacılık sektörünü
nasıl görüyor, ekonomik yapı nasıl olacak, siyasi katılım
nasıl olacak, sendikacılık, işçi hakları, adil ücret, iş güvenliği, adil vergi salımı ve dağıtımı nasıl olacak, bu ve benzeri
konularda modern insana Kur’an ne diyor? Bu ve benzeri
sorulara tefsirlerin cevap vermesi gerekir. Geç de olsa müfessirler bu sorulara cevap aramak için konulu tefsirlere yöneldiler.
20.yy.’da hadis
Hadis alanında ise henüz benzer bir çalışma yoktur.
Hadis rivayetleri 20.yy.’da ne anlama geliyor?
20.yy’da hadisler bana ne veriyor? Hadisler noktasal olarak ekonomi hakkında ne diyor? Çağdaş anlamda bir hadis
kitabı var mıdır?
Çağın sorunlarını çözmek için hadislere başvuramıyoruz.
Dolayısıyla da sorulara hadis diliyle cevap veremiyoruz. Şu
anda herkesin üstünde ittifak edebileceği hadis malzemesi
de elimizde yok. Bu konuda bir model çalışma da henüz
yok.Kur’an konusunda yüzlerce tefsir yazan Müslümanlar, acaba hadis konusunda niçin muhafazakârlaşıyorlar?
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auf das wahre verbleibende Gebilde
muss neu aufgebaut werden. Heute beschäftigen wir uns mehr mit Status,
Ruhm, Geld oder anderen Dingen. Die
wahren Aufgaben der Muslime sind vergessen. Aber wir können dennoch Hoffnung aufbringen, zumal unterschiedliche Wissenschaftler überall auf der
Welt diese Problematik erkannt haben.
Deshalb sehen wir eine Regung in diesem Bereich. Sowohl die Forschung der
Hadithe als auch die Forschung um
Glaubensgrundlagen und das Leben des
Propheten wecken Hoffnung.
Die innerislamischen konfessionellen Rechtsschulen (Mezhep)
Mehr als die Rechtsschulen selbst, ist
ihre Vertretung und ihre Abgrenzung
untereinander zu einem Problem in der
islamischen Welt geworden. Diese Gedanken haben den Gedanken der Umma
übertroffen. Das durch Muhammed
Ikbal ins Leben gurufene Projekt “ Neuerbauung des islamischen Gedanken”
hat Rückschritte erlitten. Besonders
nach der osmani- schen Zeit haben sich
die Gelehrten immer wieder gefragt:
„Wie sind wir Muslime zu der jetzigen
Entwicklung gekommen?“ Die Antwort
ist einfach: „Die Muslime haben sich
nicht auf ihre wahren Quellen, Kuran
und Sunna bezogen und haben diese
nicht ausreichend geschützt“. Jeder akzeptiert diese Feststellung, niemand jedoch unternimmt etwas dagegen.
Die Kuraninterpretationen des
20 Jhd.
Im Bereich der Kuraninterpretationen
wurden die Fehler festgestellt und berichtigt. Im Bereich der Hadithen wurde
diese Einfühlsamkeit leidernicht gezeigt.
Im 20. Jahrhunter werden Sie keine Kuraninterpreten finden, die die Monarchie
verteidigen. Vielmehr wurde der islamische Ratsgedanke hervorgehoben. Ein
Beispiel hierfür ist eine vermehrte politischeRegierungs-Beteilung normaler
Menschen erreicht. Dafür haben sich
die Gelehrten eher auf die Grundsätzlichen Quellen bezogen und nicht auf unsichere Überlieferungen. Seyyit Kutup,
Mevdudi, Reşit Rıza, İzzet Derveze sind
einige davon. Es gibt auch Wissenschaftler wie İsmail Raci Faruki, Fazlurrahman, Ali Şeriati, die niederschreiben,
wie der Kuran zu verstehen ist.
Entsprechend benötigen wir Kuraninterpretationen die zeitgemäß sind. Was
sagt der Kuran zum Neokolonialismus?
Zum Kapitalismus? Zur Konsumgesellschaft zum Finanzwesen? Zum Versicherungswesen? Zur Gewerkschaft? Zur
gesellschaftlichen Teilhabe und Mitbestimmungsrecht der Menschen? Und zu
weiteren relevanten Fragen unserer
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Sonuç
İslâm dünyasındaki kaosun en önemli sebeplerinden biri de problemli ve uydurma hadislerdir. Hadisler Müslümanlar arasındaki kargaşayı
bertaraf etmeye yetmiyor. İlk yüzyıllarda 4-5
bin sahih hadis olduğundan bahsedilir, ama
daha sonraları bazıları bu yüz binlerle ifade
ederler. Uydurma hadislerin birçoğunun Kütübi Sitte’de de yer aldığı ifade edilmektedir. Peki,
bu altı kitaptaki hadislerden ne kadarı gerçekten
Hz. Peygamber’e aittir, bu konuda kesin bir
rakam vermek mümkün değildir. Uydurma hadisler konusunda yapılan çalışmalar da asla yeterli değildir. Sünni ve Şii hadis alimleriyle
birlikte yaptığımız bir toplantıda Şiiler kendi Buharilerini -yani el-Kuleyni’nin el-Kafi adlı eseriniayıklamaya başladıklarını söylediler ve “Ey Sünniler siz de kendi Buharinizdeki rivayetleri gözden geçirip ayıklamaya hazır mısınız? Gelin bu
konuyu birlikte çözelim.” dediler, bizimkilerden
hiç ses çıkmadı.
Çeşitli yüksek lisans ve lisans tezleri vesilesiyle son 15 yılda yaptığımız anketlerde vaizlerimiz ve imamlarımız %15-17 civarında
uydurma hadis kullanıyorlar vaazlarında. Bu çok
vahim bir durum demektir. Bir başka ifadeyle
hocalarımız bize sahte ve hileli mal satmaktadır,
çünkü bu oranlar, onların vaaz ve irşat faaliyetlerinde bizlere Peygamberimiz’in sözü diye sundukları her 6-7 hadis rivayetinden birinin çürük,
asılsız ve uydurma olduğu anlamına gelmektedir. Halk hadis deyince bu sözün gerçekten bire
bir Hz. Peygamber sözü olduğunu anlıyor, onun
bir rivayet olduğunu gözden kaçırıyor. Nitekim
bir rivayeti reddettiği için hadis reddetmekle
suçlanan İmam-ı Azam der ki; ”Ben bir hadisi
reddettiğimde, Peygamber’i değil raviyi reddediyorum.”
Biz, Ömer Nasuhi Bilmen’in İslâm İlmihali’ndeki hadislerin kaynağını araştırdık, sonuçta
hocamızın bunların çoğunu nereden aktardığını
bulamadık. Her hadis kitabında, her tefsirde şu
veya bu ölçüde zayıf, çürük, problemli, asılsız
veya uydurma hadis rivayetleri vardır. Bu sebeple adeta mayınlı arazide ilerler gibi rivayetlere dikkat edilmesi gerekir. İlahiyat fakülteleri
ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine düşeni
yapsa kısa zamanda bu uydurma rivayetlerden
kurtulmak mümkün olacaktır.
Sonuç olarak tekrar İbn Teymiyye’nin şu sözünü aktaralım.
“Lâ yeslemu kitâbun mine’l-ğalatı illa’l-Kur’ân.

Kur’an dışında hatasız kitap yoktur.”

Hüseyin BOZKURT

Zeit. Die Interpretionen müssen auf diese und ähnliche Fragen antworten können. Es ist erfreulich,
dass sich in der islamischen Welt nunmehr diesen
Themen gewidmet wird.
Die Hadithe im 20. Jhd.
Wie bereits erwähnt fehlt dieser Ansatz für die
Hadithe bisher. Welche Bedeutung haben HadithÜberlieferungen heute? Die gleichen, zu den Kuraninter- pretationen gestellten Fragen können aber
auch für die Hadithe gestellt werden. Wie ist ihre
Antwort zu all diesen Fragen. In ihrer jetzigen Form
bilden sie keine ausreichenden Antworten. So fehlt
es uns oft an verlässlichen Aussagen, die wir auf
unseren Propheten beziehen können. Wir besitzen
kein Hadith-Buch welches von allen Muslimen akzeptiert wird. Es gibt auch keine repre- sentative
Arbeit hierfür. Weshalb verhalten sich Muslime,
die hunderte Koraninterpretationen schreiben, plötzlich konservativ, wenn es um Hadithe geht?
Fazit
Die problematischen und willkürlich erfundenen
Hadithe sind hauptverantwortlich für das in der islamischen Welt herschende Chaos. Somit können
sie nicht wie eigentlich erforderlich zur Lösung der
Probleme in der islamischen Welt einbezogen werden. Während es in den ersten Jahrhunderten 4 bis
5 tausend Hadithe gab, ist diese Zahl in den Folgejahrhunderten um mehrere Hunderttausende gewachsen. So tauchen sehr viele unwahre und
später hineingefügte Hadithe in den Hadith-Sammlungen auf. Es ist kaum möglich die tatsächliche
Zahl der wahren Hadithe zu bestimmen. Diesbezüglich begrüßen wir den Vorschlag der schiitischen gelehrten, die andere Rechtsschulen aufriefen
gemeinsam die Quellen zu überarbeiten. Leider
blieb dieses Angebot ohne Antwort der Adressaten.
Wir haben zudem festgestellt, dass knapp 17% unserer Imame in der Türkei verfälschte Hadithe in
ihre Predigten aufnehmen. Das ist zweifelsfrei besorgniserregend. Oft wird ohne Fragen angenommen, dass Hadithe unmittelbare Aussagen des
Propheten sind. Es wird dabei vergessen, dass es
sich um Überlieferungen handelt. Das bedeutet die
Leugnung eines Hadithen kann die Leugnung der
Überlieferung sein und nicht die Leugnung des Propheten.
Zusammenfassend sind die Hadithe aufgrund
der teilweisen und falschen Hinzufügungen und
Überlie- ferungsfehler wie ein Minenfeld in dem sich
Muslime bewegen. Die Hadithe sollten auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kuran überprüft werden.
Hier kommt den universitären Institutionen
sowie dem Vorstand der Verwaltunsorganisation für
Kultusangelegenheiten eine besondere Aufgabe zu.
Abschließend bleibt zu sagen: „Einzig der Kuran
ist fehlerfrei“.

Übersetzung:

Önder COŞTAN
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Berlin’li Genç İş Adamı Mehmet Ali Han
Berlin’li Genç İş Adamı Mehmet Ali Han Yaşam Öyküsünü Bizimle Paylaştı:
“Hiçbir zaman şirketi bu kadar büyütmenin hesaplarını yapmadım. İnce bir dosyam vardı, o
dosyayla işe başladım ve bugünün işini hiç yarına bırakmadım.”

Gençlere
tavsiyelerim:
Uzun vadeli
plan yapmayın,
yapılması gerekenleri gününde yapın,
Yaptığınız işlerde ayrıcalıklı
olun,
Güvenilir olun,
Yaptığınız işin
üzerine daima
bir şey koyun,
Zamandan fedakarlık yapın...

Mehmet Ali HAN

Yıllarca fabrika işçisi olarak çalıştıktan sonra kardeşiyle birlikte aldıkları bir kamyonetle kendi işini
kurdu. Zor çalışma koşullarını aşıp alanında Berlin’in önemli şirketlerinden biri olmayı başardı.
Aynı zamanda Berlin’in üç büyük futbol takımından biri olan BAK07’nin yöneticiliğini yapıyor. Mehmet Ali Han’la başarı hikâyesini ve spor tutkusunu konuştuk.
“İlk işe başladığımızda vinci çalıştırmayı bile bilmiyorduk. Nasıl çalıştığını sormak için yolda araba
durdurduk. Hatta onlar bize kamyoneti çaldınız mı demişlerdi. Kompresörümüz bile yoktu, betonları balyozla kırardık. Betonu balyozla kırdığımızı görmesinler diye birileri geldiği zaman işi bırakırdık.”
Mehmet Ali HAN
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S

ayın Han öncelikle
memleketinizden, çocukluğunuzdan
ve
Türkiye’deki hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
1965’te Karaman’ın Afgan Köyü’nde doğdum. Dağlık, fakir bir
köydür. İlk öğrenimime o köyde
başladım ve Karaman’da tamamladım. Daha sonra Karaman İmam
Hatip Lisesi’nde 4. sınıfa kadar
okudum. 16 yaşında Almanya’ya
geldim. Temel eğitimimi Türkiye’de almış olmamı önemsiyorum.
Kırsal kesimden geldiğimiz için
para kazanmanın zorluklarını
orada tecrübe ettim. Etrafımızdaki
insanlar pazarcılıkla uğraşırdı. Ben
de pazarlarda, ballı şeker sattım,
simit sattım, odun kırdım.

bu arada bazı fabrikalarda tuvalet
temizliği gibi işlerde de çalışarak
aileme katkıda bulundum. Meslek
eğitimi bitirme sınavlarına 4 hafta
boyunca evden dışarı hiç çıkmadan hazırlandım. Annem “Yeter
artık oğlum” diye dertlenirken,
babam “Bu çocuk kafayı üşütmüş”
diye hayıflanmaya başladı. 4 hafta
sonra imtihana girdim ve 79 puan
alarak sınavı kazandım. Hocalarımız inanamadı benim sınavı kazandığıma ve başarıyla verdiğim
bu sınavdan sonra beni hemen işe
aldılar. Hem de fabrikanın kısa
devre çalıştığı bir sırada. Fabrikada “Küçük Ali” olarak namım
sürdü gitti.
Biraz fabrikadaki hayatınız
dan bahseder misiniz?

kuruş zam yaptılar. Bu olaydan
sonra üstlerimin güvenini kazandım. Artık orası benim kendi fabrikam gibiydi. Bana karışan
olmazdı. Hatta fabrikada ticarete
bile başladım, kahve satardım.
Günde 60-70 Mark para kazanıyordum. Sonraları fabrikada çok
iyi bir konuma geldim.
Ne zaman evlendiniz?
Fabrikada çalışırken 1987’de
evlendim. Eşimle ailelerimizin tavsiyesiyle tanıştık. Kendisi bankacıydı. O da Berlin’de yaşıyordu.
Aynı memleketteniz.
Fabrikadan ayrılışınız nasıl
oldu?
1992 yılında fabrikada kriz
vardı. Ben de çıkışımı almak için

Almanya’ya gelişiniz nasıl
oldu?
Babam 1972’de, annem 1974’
te kız kardeşlerimle birlikte Berlin’e geldi. Erkek kardeşim ve ben
Türkiye’de kaldık. Babam bizim Almanya’ya gelmemize taraftar değildi. Aksine bizim için Almanya
çok cazip bir yerdi ve oraya gitmek istiyorduk. Annemize bu konuda ısrar ederek babamızı ikna
etmesini sağladık. Böylece 1981
yılında Berlin’e geldik.
Buraya geldikten sonra ilk
olarak neler yaptınız?
Önce 3 ay Almanca kursuna
gittim. Daha sonra Wagon Union
Fabrikası’nda 1 yıl MBS işçiliğe hazırlama kursuna devam ettim.
Kurs bitince yine aynı fabrikada
tesviyeci olarak meslek yaptım.
Meslek bitince de, Wagon Union
Fabrikası’nda bu sefer işçi olarak
çalışmaya başladım. Açılan bir sınava katılarak Tesviyecilik sertifikası aldım. Ancak Almancam iyi
olmadığı için sorumlu personel annemle babamla konuştu ve benim
oradan ayrılmam gerektiğini söyledi. Ben bunu öğrenince çok üzüldüm ve çok ağladım. Fabrika
yöneticileri benim çok üzüldüğümü görünce dayanamadılar ve
orada kalmama izin verdiler. Almanca gerektirmeyen konularda
iyiydim çünkü. Matematikte ve
teknik konularda çok iyiydim.
Meslek eğitimim 3 yıl sürdü. Ben

Çok çalışıyordum, o kadar ki, 2
kişinin taşıdığı vinci tek başıma
götürüyordum. Diğer insanların 8
saatte yaptığı işi ben 3 saatte bitirirdim. Ben bir işi yaparken bu işi
daha kısa sürede nasıl tamamlarım diye hesap yaparım. Böyle bir
yapım vardır. Hatta şöyle bir olay
olmuştu: Biz boru döşeme işinde
çalışıyorduk, uzun sürüyordu iş ve
bu beni rahatsız ediyordu. Çünkü
bütün bandı engelliyordu. Üç ay
boyunca gizli gizli çalışarak bir
kalıp yaptım. Bu kalıpla boru döşeme süresini 2 saate indirdim.
Ertesi gün beni çağırdılar. Çıkışımı
vereceklerini düşündüm. Ancak
onlar bu işi nasıl yaptığımı sordular, anlattım. “Bunun yasak olduğunu biliyor muydun?” dediler,
“Evet, biliyordum ama benim
yapım onun önüne geçti” dedim
ve yaptığım kalıbı onlara gösterdim. Daha sonra mühendisler onu
biraz daha geliştirdiler. Bana da 50

müracaat ettim. Şefim bana çıkış
vermek istemedi. Sendika aracılığıyla çıkışımı aldım. 39 bin Mark
para verdiler. Daha sonra bana
fabrikadan tekrar teklif geldi. Bana
“Bu para sende kalsın, sen burada
tekrar işe başla” dediler. Tekrar işe
başladım. 3 ay daha çalıştım. Türkiye’ye kesin dönmek niyetindeydik. Gittim ve ikinci kez çıkışımı
aldım. “1 yıl daha buradayım, ihtiyaç olduğunda beni çağırabilirsiniz, ondan sonra Türkiye’ ye
döneceğim” dedim. 1989 doğumlu
bir kızım var. O okula başlamadan
Türkiye’ye gitmek istiyordum.
Daha sonra kalmaya nasıl
karar verdiniz?
Kardeşim Süleyman’ın mesleği
yoktu. İnşaatlarda çalışırdı. O zamanlar Duvar’ın yıkılmasından dolayı çok iş vardı. Çalıştığı şirket
kardeşime “Bir kamyonet al, bize
taşımacılık yap” demiş. Kardeşim
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de bana geldi, para istedi. Ben de
kamyoneti beraber alalım, dedim.
Bir kamyonet aldık, şirketi kurduk
ve ilk işimizi aldık. 21 günde 16
bin Mark para kazandık. Beklemediğimiz bir miktardı bu. Para cazip
geldi ve çalışmaya devam ettik,
böylece Almanya’da kalmış olduk.
Gece gündüz çalışarak bu işi öğrendik ve 6 ay sonra Bewag’tan iş
aldık. O dönemde kepçemiz yoktu.
İş yaptığımız şirket bizim için bir
kepçe kiralamıştı. Biz o kepçeyle
başka bir şirketin de işini yapıyorduk. Hatta kompresörümüz bile
yoktu, balyozla kırardık betonları.
Betonu balyozla kırdığımızı görmesinler diye birileri geldiği
zaman işi bırakırdık.
İş hayatınıza kompresörsüz
ve vinçsiz başladınız ancak şu
anda çok büyük işler yapmaktasınız. Nasıl başardınız bunu?
1996’da ailevi bir takım nedenlerden dolayı kardeşimle ortaklığı
ayırmak zorunda kaldık. Şirket
bende kaldı. O dönemde takriben
12 kişiydik. Sistemi gözden geçirdim. Kurumsallaşmaya karar verdim. Kısa sürede çalışan sayısını
30’a çıkardım. Ben yaptığım işte
ayrıcalıklı olmak isterim. Standart
bir iş yapmak istemem. Yaptığım
iş önce benim hoşuma gitmeli.
Daha sonra da insanlar takdir etsinler isterim.
Hiçbir zaman şirketi bu kadar
büyütmenin hesaplarını yapmadım. İnce bir dosyam vardı, o dosyayla işe başladım. Ben bugünün
işini yarına bırakmam, yapılması
gerekeni gününde yaparım. Ancak
ertesi günün planını yapmayı da
ihmal etmem. Bu herkese tavsiyemdir.
Şu anda şirketlerimiz bünyesinde 120 kişi çalışmaktadır. Taşeronlarla birlikte 200’ün üzerinde
kişi bizimle çalışıyor. 8 tane mühendisimiz var. Allah’a şükür Berlin’de teknik açıdan en zirvedeki
şirketlerden biriyiz. Almanya çapında da bu böyledir. Şirketimizin
altında 4 tane daha şirket bulunmaktadır. 2000 yılında boru işine
de girdik. Basınçlı boru döşemede
(doğalgaz borusu, su borusu gibi)
Almanya’nın en önde gelen firmalarından biriyiz.
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Yabancı ayrımı sorunu yaşıyor musunuz?
Problemler aşılmak için vardır.
Pes etmek benim mentaliteme aykırıdır. Her şeyin bir oluru vardır.
Biz bunları teker teker aşmasını
biliyoruz.
Türkiye’de de iş yapmak istiyor musunuz?
Zamanı gelince inşallah olur.
Biz zanaatkârız, Türkiye’de bu işleri yapanlar tüccarlar. Bu yüzden
bir fikir ayrılığı oluyor. Şu anda
böyle bir çalışmamız yok.
Hedefleriniz nelerdir?
Ben Rabbimin istediği doğrultuda çalışmak zorundayım. Nereye
kadar gideceğimi O bilir. Hiçbir
zaman uzun vadeli planlar yapmıyorum. Sabaha çıkacağımızın garantisi yok.
Aynı zamanda sosyal çalışmalar da yürütüyorsunuz. Bu
kadar işin içinde bunu nasıl
başarıyorsunuz?
Ben hep sosyal faaliyetlerin
içinde oldum. Almanya’ya geldiğim günden beri Hacı Bayram Camii’nde çalışmalara katıldım ve
yöneticilikler yaptım. Türkiye’de
de dernek çalışmalarına katılırdım.
Bu çalışmaların bana çok faydası
oldu. İnsan yönetme sanatını oralarda öğrendim. Orası benim için
bir tür üniversite gibiydi. Evet, biz
şirketlerimizi büyüttük. Ancak
önemli olan şirketleri büyütmek
değil, yaptığımız işe ruh katmaktır.
Bu da iş dışında yaptığımız sosyal
faaliyetlerle olur. Eğer yaptığımız
işi biz hayra çeviremezsek o işin içi
boştur.
Berlin MÜSİAD’da o aradığınız ruhu bulabildiniz mi?
Eğer ben sadece para kazanmak isteseydim, maneviyatım olmasaydı, ne camiyle uğraşırdım,
ne spor kulübüyle uğraşırdım, ne

de MÜSİAD’da yer alırdım. Manevi
değerlere sahip olmasaydım bir
Lions kulübüne üye olurdum.
Daha fazla para kazanırdım, zenginlerle tanışırdım, daha fazla iş
alırdım. Ancak ben bunu tercih etmedim. Biz imtihanda olduğumuzu unutmamalıyız. MÜSİAD
diğer derneklerden farklı. Sadece
bu dünyayı düşünen bir dernek
değil. Dünya ile ahiret birleştiği
için ben MÜSİAD’dayım. Eğer bir
kişi sadece dünya için para kazanmak istiyorsa MÜSİAD doğru bir
adres değildir. MÜSİAD demek,
dürüst iş adamı demektir. Hakkı
hukuku bilen iş adamı demektir.
Ben 1993 yılından beri iş hayatındayım. 1 gün dahi maaş ödemelerimi geciktirmemişimdir. “İşçinin
parasını alnının teri kurumadan
verin” hadisi şerifi prensibimizdir.
Ben Rabbime “beni yolun karşı tarafına geçirme” diye dua ediyorum. Ben tuvalet temizlerim, aç
kalırım, önemli değil. Malın sahibi
Rabbimdir. Önemli olan madde değildir, insanlıktır, topluma faydalı
olmaktır, sevilmektir.
Bir de spor kulübü yöneticiliğiniz var, o nasıl başladı?
Hacı Bayram Camii’nde çalışmalar yaparken gençleri camilerimize
kazandırmanın
yollarını
düşünüyorduk. Bir spor kulübü
kuralım ve gençlerimizi orada toplayalım diye karar verdik. Önce
parkta antrenman yaptırmaya
başladık. Günler kısaldıktan sonra
parkta çalışmak zorlaştı. Biz de jeneratör getirdik ama onda da verimli olmadık ve antrenman yeri
arayışına girdik. Fenerbahçe Berlin
Kulübü o dönemde mali sıkıntılar
yaşıyordu. Bunu öğrendik ve kulübün yönetimini aldık. Ben de kulübün başına geçtim. Amacımız
gençlere “iyiliği tavsiye etmek ve
onları kötülüklerden alıkoymak” tı.
Bu ayetten yola çıkarak bu işe girdik. Allah’a şükür bu yolda da
devam ediyoruz. Fenerbahçe Kulübü’nün maalesef sicili çok kötüymüş. Çok sayıda kahvehaneye fan
kulüp adı altında bu kulübün ismini vermişler. Bu durumu daha
sonra öğrendik. Buralarda bizim
amacımız dışında faaliyetler yaptırılıyormuş. Hemen kulübün ismini
BSV Mitte olarak değiştirdik ve o
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yerleri mahkemeye verdik. Bu sayede 50 tane batakhanenin kapatılmasına vesile olduk.
Ondan sonra BSV Mitte’de yüreğimizi ortaya koyarak hizmete
devam ettik. Başarılı olmak istiyorduk. İyi de bir ekibimiz vardı.
Landesliga’ya çıktık. 3 tane takım
kurduk, üçü de şampiyon oldu.
Daha sonra 1907 yılında kurulan bizden 2 lig yukarıdaki Berlin
Athletik Kulüp (BAK07)’ü satın
aldık. Onların finans sorunları
vardı. 2002-2003 sezonunda kulübün borçlarını ödedik ve BSV Mitte’yle birleştirdik. Bu bizim için çok
avantajlı oldu. Biz aynı zamanda o
kulüptekileri de kazanmış olduk.
Müslümanın ahlakı düzgünse bu

tebliğdir. Örnek teşkil eder. Bu insanlarla şu anda da birlikte çalışıyoruz. Çok minnettarlar bize.
Düşme hattında olan takımı bir lig
yukarı çıkardık. Şu anda da zirvedeyiz. Regionalliga’da ikinci sıradayız. Oradan da Alman 3.ligine
çıkacağız. Şu anda bünyemizde
çoğunluğu Türk olan 700’ün üzerinde çocuk ve genç var. Maçlarımıza 3 bine yakın seyirci geliyor.
Bütün Berlin’i kucaklayan bir kulüp
olduk, Berlin’in üçüncü büyük kulübünden biriyiz. Hertha Berlin ve
Union Berlin’den sonra biz geliyoruz. Alman Bundeslega’da oynayan Hoffenheim’ı 4-0 yendik.
Tarihi bir sonuçtu. Bir daha bu
rekor kırılmaz. Gazeteler manşet
attı, “Bizim sevgililerimiz, bizim
kahramanlarımız” diye. Bu bir

misyondur. Almanya birinci ligte
oynayan profesyonel bir takımı 40 yenmek önemli bir prestijdir.
2012’de Berlin Kupası’nı aldık.
Berlin’in dilindeyiz. Seyircilerin
%60’ı Türk ve yabancı, %40’ı Alman’lardan oluşuyor. Biz Berlin

kulübü olmak istiyoruz. Ben “Bir
gün herkes BAK’lı olacak” diyorum.
Bünyemizde
700
tane
sporcu var dediniz. Neler yapıyorsunuz?
Spor hocalarımız var. Çok kaliteli öğretmenler getiriyoruz. Bunu
daha da düzelteceğiz. Çocuklardan sorumlu pedagoğumuz var.
Bu pedagog çocuklara yardımcı
oluyor. Ailesiyle veya okullarıyla ilgili sorunlarında onları yönlendiriyor. Bu çocukların meslek yeri
bulmalarına yardımcı oluyoruz.
Belirli meslek yerleriyle konuştuk,
onları oralara yerleştirmeye çalışıyoruz.Berlin’de örnek kulüp olmaya çalışıyoruz.

Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Biraz önce bahsetmiştim. Uzun
vadeli plan yapma yerine gününde
yapılması gerekenler yapılmalı,
bunu gençlere tavsiye ederim.
Yaptığım işin ayrıcalıklı olmasını isterim demiştim, bu da gençlere
tavsiye etmek istediğim bir şeydir.
Bir gün kızım geldi. 2 almış bir
sınavdan, sevinçle anlatıyor. Baba
hiç sevinmiyor musun?” dedi. Sınıfta kaç kişi olduklarını sordum,
22 dedi. “Kaç kişi 2 aldı?” dedim.
4 kişi dedi. “Kaç kişi 1 aldı?” diye
sordum. 2 kişi diye cevap verdi.
“Bak kızım, şimdiki zaman, o 1
alan insanları arıyor, 2’nin bir değeri yok, ben işçi alırken 1 numarayı alıyorum.” dedim.
Ben normal, standart bir profesör olmaktansa aranan bir kunduracı olmayı tercih ederim. Bunların
yanında güvenirlik çok önemlidir.
Gençlere bir diğer tavsiyem, bir
günlerinin öbür günlerine eşit olmaması için çalışmalarıdır. Yaptıkları işin üzerine daima bir şey
koysunlar. Her zaman daha iyisini
yapmaya çalışsınlar. Fedakârlık
yapmasını bilmeliler. Ben bunu sık
sık söylerim. 2 saat çalışır dersini
yaparsan ertesi gün sınavda başarılı olursun. 6 sene okursun, 40
sene rahat edersin. Zamandan fedakârlık yapmadan olmaz. Tabii ki
gönül gezmek ister. Ancak nerede
durulacağının bilinmesi gerekir.
Ben hem fabrikada hem temizlik
işinde çalışırken arkadaşlarım geziyorlardı, ben izine gitmedim, çalıştım, para biriktirdim. Vermeden
almak Allah’a mahsustur. En
önemlisi de yapılan işin içine can
katmaktır, ruh katmaktır.

Recai ŞENTÜRK
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Bilhassa Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, İslâm’ın
tanıtımı amacına uygun
olarak bayramlarını ve
özellikle kurbanlarını
çok iyi değerlendirmelidirler. Kur’an “Müellefetü-l Kulûb” der bu
tanıtıma. İslâm’ın güzelliklerini insanlarla
paylaşmak demektir.
Farzı ayın bir ibadettir.

“

Mali ibadetlerimizi yerine getirirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Berlin’de yaşayan bizler,
öncelikle kendi çocuklarımızın geleceğinden sorumluyuz. Başkalarının çocuklarına bayram sevinci
yaşatalım derken, kendi çocuklarımız bayram sevincini yaşamaktan uzaklaşıyor. Bu durumu hepimiz görüyoruz aslında. Bizler, sonra keşke dememek için elbirliğiyle geleceğe yatırım yapmak
zorundayız. Bayramları vesile görerek hakkıyla değerlendirmek gerekiyor.

“
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KURBAN
BAYRAMI
ŞENLİĞİMİZ

Als Muslime in
Europa ist es unsere
Pflicht, unsere Religion bei Möglichkeiten wie
Festveranstaltungen
der Öffentlichkeit näherzubringen. Im
Kuran wird das als
„Müellefetü’l Kulüb“
bezeichnet. Der
Islam mit all seiner
Schönheit kann so
mit den Mitmenschen geteilt werden. Das ist weitaus
wichtiger als der
bloße Ausschank
von Fleisch und
Trank.

“

Was Tun

20.10.2013 tarihinde Berlin İlahiyatçılar Derneği, Türk Eğitim Derneği, Berlin Veliler Topluluğu, Hikmet Kütüphanesi, Türk Alman Merkezi
ve MOCCA Dergisi “V. Berlin Kurban Bayramı
Sokak Şenliği’ni yine Neukölln’de düzenlediler.
Şenliğe 3 binin üzerinde katılım oldu. Alman
komşularımızın geçmiş senelere göre bu sene
daha fazla şenliğe katılması şenliğin amacına
ulaştığının göstergesidir.

V. Opferfest in Berlin
Am 20.10. haben der Berliner Theologenverein, der Türkische Bildungsverein, die Berliner
Elterngemeinschaft, die Hikmet Bibliothek, das
Türkisch-Deutsche Zentrum und die Mocca
Zeitschrift gemeinsam das 5. Berliner Kurban
Straßenfest in Neukölln veranstaltet. Mehr als
3000 Besucher erfreuten sich am Fest und die
zunehmende Teilnahme der Anwohner in der
Nachbarschaft hat gezeigt, dass die Feierlichkeiten zu einem interkulturellen und interreligiösen Festakt avanciert sind.

Bei Erfüllung unserer gottesdienlichen Handlungen in finanzieller Hinsicht müssen wir sehr
penibel sein.Sicherlich liegt es bei uns, uns zunächst um die Zukunft unserer Kinder zu sorgen.
Entsprechend sollten wir stets unsere Bemühungen auf hiesige Verhältnisse ausrichten.Als Muslime in Europa ist es unsere Pflicht, unsere Religion bei Möglichkeiten wie Festveranstaltungen
der Öffentlichkeit näherzubringen.

“
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5.Berlin Kurban
Bayramı Şenliği

Das 5. Berliner Kurban
Straßenfest

A

maçlarımızdan biri de çocuklarımıza geleneklerimizi unutturmamaktır. Bu
konuda da amaca ulaşılmıştır. Çocuklar arkadaşlarına
mutlaka
bu
şenlikten bahsedeceklerdir. Gerekli malzeme kendilerine verilmiştir.
Mesela; resim yarışmasında
çocuklar, “Kurban sizin için ne
ifade ediyor?” sorusuna çizgileriyle cevap aradılar. NASREDDİN HOCA’yla tanıştılar ve
elinden hediyeler aldılar. Kültür
değerimizden olan KARAGÖZ
ve HACİVAT gölge oyununu
seyrettiler.
Halk müziğimizden güzel örnekleriyle zenginleştirilen şenlikte, katılımcılar halay çektiler,
zeybek oynadılar, horon teptiler. Şenliğe kurbanlarıyla ve bağışlarıyla destek veren herkese
teşekkür ederiz. Nasıl bir etkinliğe hizmet ettiklerini merak
edenler, bizzat gelip şahit oldular ve övgülerini esirgemediler.
Mali ibadetlerimizi yerine getirirken çok dikkatli olmamız
gerekiyor. Berlin’de yaşayan
bizler, öncelikle kendi çocuklarımızın geleceğinden sorumluyuz. Başkalarının çocuklarına
bayram sevinci yaşatalım derken, kendi çocuklarımız bayram
sevincini yaşamaktan uzaklaşıyor. Bu durumu hepimiz görüyoruz aslında. Bizler, sonra
keşke dememek için elbirliğiyle
geleceğe yatırım yapmak zorundayız. Bayramları vesile görerek hakkıyla değerlendirmek
gerekiyor.
Bilhassa Avrupa ülkelerinde
yaşayan Müslümanlar, İslâm’ın
tanıtımı amacına uygun olarak
bayramlarını ve özellikle kurbanlarını çok iyi değerlendirmelidirler. Kur’an “Müellefetü-l
Kulûb” der bu tanıtıma. İslâm’ın
güzelliklerini insanlarla paylaşmak demektir. Farzı ayın bir
ibadettir. Tanıtım ibadeti, et
yemek ve yedirmekten önce
gelir. İşte bizler, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de
Kur’an’ın Müellefetü’l Kulûb
kavramını dikkate aldık.
Kur’an’ın ruhuna uygun olarak kurbanlarımızı, sünnet geleneği yaşasın diye tanıtım
amaçlı olarak Berlin’de kestik.

Aralık/Dezember 2013

54

E

in wesentliches Anliegen
dieser Straßenfeste ist die
Wahrung unserer Traditionen und ihre Präsentation
in unserer Gesellschaft. Besonders die Kinder und Jugendlichen wachsen so mit der
Kenntnis ihrer kulturellen Herkunft auf. Sie haben am Malwettbewerb „Was bedeutet das
Kurban Fest“ teilgenommen,
Nasreddin Hodscha kennengelernt und Geschenke sowie
zahlreiche Preise bekommen.
Auch die Vorführungen der
Schattenspiele „Karagöz und
Hacivat“ hat die Gemüter der
Kinder erfreut. Zu erwähnen ist
auch die Volksmusik auf dem
Fest, die von den Besuchern mit
unterschiedlichen Folkloretänzen aus der Türkei begleitet
wurden. Wir bedanken uns
herzlich bei allen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Ihre Erwartungen,
so hoffen wir, wurden übertroffen. Das war aus den zahlreichen Lobesreden und Danksagungen zu entnehmen. Besonders die finanzielle Unterstützung zahlreicher, verantwortungsbewusster Menschen, die
sich dem Gemeinwohl gewidmet
haben, waren hierfür die beste
Grundlage. Bei Erfüllung unserer gottesdienlichen Handlungen in finanzieller Hinsicht
müssen
wir
sehr
penibel
sein.Sicherlich liegt es bei uns,
uns zunächst um die Zukunft
unserer Kinder zu sorgen. Entsprechend sollten wir stets unsere Bemühungen auf hiesige
Verhältnisse ausrichten. Als
Muslime in Europa ist es unsere
Pflicht, unsere Religion bei Möglichkeiten wie Festveranstaltungen der Öffentlichkeit näherzubringen.
Im Kuran wird das als „Müellefetü’l Kulüb“ bezeichnet. Der
Islam mit all seiner Schönheit
kann so mit den Mitmenschen
geteilt werden. Das ist weitaus
wichtiger als der bloße Ausschank von Fleisch und Trank.
In diesem Bewusstsein haben
wir auch dieses Jahr unser traditionelles Straßenfest veranstaltet. Im sinne des Kuran und
der Sunna haben wir unsere
Kurbantiere in Berlin geschlach-

Ne Yapmalı
Bazı duyarlı Müslüman kardeşlerimiz de kurbanlarını bizlere vererek destek oldular. Biz
de kurban etlerini kavurma yaparak Müslim ve gayrimüslim
ayırımı yapmadan pilav üstünde, ayranla birlikte halkımıza
ücretsiz olarak ikram ettik. Bu
dernekler, gelecek senelerde de
bu anlayışla hareket edeceklerdir. Amacımız Kurban Bayramı
Sokak Şenliği’ni öncelikle Berlin’de daha sonra da Almanya
çapında gelenek haline getirmektir. Sizler de katılın bizlere
ve böylece, bayram- larımızı
mekanlardan sokaklara taşıyalım! Alman komşularımızla tanışalım, birleşelim..!
Kur’an ve Kurban
Kurban “Allah’a yaklaştıran
veya kendisiyle Allah’a yaklaşılan
şey”
demektir.
Yani,
Kur’an’ın Allah’a yaklaşmak için
tavsiye ettiği tüm değerleri kurban kelimesiyle ifade etmek
mümkündür.
Allah’a yaklaşmanın yolu samimiyet ve aşktır. Vasıtalar insanlarla ilişkilerde bir değer
olurlar. Çünkü, vasıtaların yararları insanlaradır. Bu yararın elde
edilmesi de Allah’a yakınlaşma
şuurunun layıkıyla oluşmasına
ve maddi vasıtaların esas gayenin yerini almamasına bağlıdır.
Kur’an kurban kavramı üzerinde bir devrim gerçekleştirmiştir.
Müşrik
toplumlarda
tanrılara kurbanlar kesilir ve
kanları putların üzerine sürülürdü. Sahip olunan bir değer,
tanrılara kurban edilerek kurtuluş beklenirdi. Kur’an, can
almak, kan akıtmak şeklinde algılanan bu anlayışı şu şekilde
değiştirmiştir. Allah’a yaklaşmak
için Allah dışında “yakınlık aracı”
(kurban) seçilen hiçbir şeyin,
hiçbir değerin insana faydası olmayacaktır.
Kur’an devamla şöyle buyurur: “Dört ayaklı hayvanlardan,
deve ve sığırlardan kurban
edin.” Bu ayette, dört ayaklı
hayvanlar zikredilirken, özellikle deve ve sığırın ön plana çıkarılması insanlar için bir uyarı
mahiyetindedir. Çünkü Allah
daha az hayvanın kurban edilmesini istiyor. Mesela, bir çok
küçükbaş hayvan yerine bir
deve veya sığır gibi. Ekolojik
dengelerin bozulmaması için bu
yaklaşım fevkalade önemli bir
uyarıdır.

Was Tun
tet und Berlinerinnen und Berlinern zum Verzehr geboten.
Auch haben uns zahlreiche
muslimische Mitmenschen unterstützt und ebenfalls ihre Opfertiere für die Festlichkeiten zur
Verfügung gestellt. Herzhaft zubereitet haben wir das Fleisch
auf dem Fest an alle Besucher
und Anwohner unabhängig ihrer
Herkunft und Religion verteilt.
Auch künftig werden die genannten Vereine diese Tradition
pflegen und das Kurbanfest
austragen. Es ist unser primäres Ziel, diese Veranstaltung zunächst in Berlin und dann in
Deutschland als festes Ereignis
zum Kurbanfest zu etablieren.
Lassen Sie uns unsere Feste gemeinsam mit unseren deutschen Nachbarn feiern.
Kuran und Kurban:
Kurban bedeutet: „Was Einen
näher zu Allah bringt“. Alles,
das uns näher zu Allah bringt
kann somit als Kurban bezeichnet werden. Mit Aufrichtigkeit
und Liebe kann der Mensch mit
diesem Instrument die Gunst
Allahs erlangen. Die materiellen
Güter dürfen dabei nicht im Vordergrund sein. Wichtig ist nämlich der ideelle Wert. Der Kuran
hat diesbezüglich eine Revolution in der Menschheitsgeschichte bewirkt. Während die
Menschen ihren Göttern und
Götzen Opfertiere darboten und
ihr Blut auf die Götzen schmierten, erhofften sie sich Erlösung
und Vergebung. Mit den Lehren
des Kuran erfolgte die Opferung
nun nicht mehr um zu Töten,
sondern um einzig Allah näherzukommen. Jegliche Götzen
und Vermittler wurden aus den
Glaubensinhalten verbannt. Das
Opfer wurde nun einzig Allah
gewidmet und das Fleisch zu
Nahrungszwecken verwendet.
Der Kuran sagt: „Opfert
von den vierbeinigen Tieren,
den Kamelen und den Rindern“. Damit wird die Achtung des Islam auch vor
dem ökologischen Gleichgewicht deutlich. Bevorzugt
sind demnach größere Vierbeiner als Opfertier unter
Berücksichtigung des natürlichen Bestandes. Als Kurban können auch andere
Taten genannt werden, die
den Menschen Gott näher
bringen. Almosen, Spenden,
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Kurban dini bir gelenektir
Kurban Hz.Adem’den beri gelen bir
gelenektir. Peygamberimiz bu geleneği
devam ettirmiştir.
Kur’an’da, Zilhicce ayının 10’unda
mali gücü yerinde olan her Müslümanın kurban kesmesi gerektiğiyle ilgili
bir ayet bulunmamaktadır.
Bugün anlaşıldığı şekliyle uygulanan
kurbanın, Hz.İbrahim’e dayandırılması
da yanlıştır. Çünkü, Hz. İbrahim’in kestiği kurban adak kurbanıdır. Hayvanın
kurban edilmesi dini bir gelenektir
dedik, bu geleneğin farz veya vacip
anlayışıyla icra edilmesi yanlış olur. Kuran’da geçen kurban kesme görevi,
Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye gidenlerle ilgilidir.
Hacc zamanında Mekke dışında kesilen kurbanın farz veya vacip anlamında dinsel sorumlulukla ilgisi
bulunmamaktadır. Gelenekler gelenek
olarak kalmalı, dinleştirilmemelidir.
Kevser Suresi’ndeki ‘venhar’ kelimesine “kurban kes” şeklinde bir anlam
yüklemek yanlış olur. Kevser Suresi’nin anlamı şu şekildedir:
“Sen onların sözlerine aldırış
etme de nübüvvet makamının şükrünü eda için Hakk’a yönel; gönlünü, sadrını, nahrını O’na aç,
teslimiyetle O’nun huzurunda elpençe divan dur!
Hayırlardan (kevserden) mahrum olan sen değilsin ki! Hayırdan
mahrum olanlar asıl seni mahrumiyetle suçlayan o zavallıların
kendileridir!”
Kur’an’da nerede ve ne amaçla kurbanlık hayvan kesileceği, Hac Suresi’nin 34-37’inci ayetlerinde anlatılır.
Bu ayetlerden anladığımıza göre, sadece Hacda organizasyona katılan
bütün insanların ve fakirlerin yiyecek
ihtiyacını karşılamak için hayvan kesilir
ya da o insanlara fayda sağlayacak
başka bir hediye gönderilir. Meseleyi o
günün şartlarında değerlendirirsek
kurbanı hayvan kesme olarak anlama
konusundaki kararlarımız daha isabetli
olacaktır. Çünkü, kurban Allah’a yaklaşmak için yapılan ikramlardır.
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Die Abkehr von falschen Glaubensinhalten können hierzu gezählt werden.
Aus dieser Perspektive kann die Aufwendung auch einem jungen Menschen für sein Studium zugewandt
werden. Heime und Krankenhäuser
oder andere Institutionen, die den
Armen und Bedürftigen zugute kommen können ebenfalls mithilfe des Kurban entstehen. Wenn das Ziel die Nähe
zu Allah ist, dann gibt es dafür zahlreiche Wege, die gefunden werden können.
Der Kurban ist eine religiöse
Tradition
Seit Adam gibt es die Opferung als
religiöse Praktik. Auch der Prophet Muhammed hat die Opferung als religiöse
Praktik fortgeführt. Die Aussage:
„Jeder der wirtschaftlich im Stande ist,
muss am 10. des Monat Zilhicce ein
Opfertier schlachten“ findet sich nicht
im Kuran. Auch ist die Rückführung
des Kurban auf Abraham nicht korrekt,
weil Abraham das Opfer als Versprechen (Adak) dargebracht hat. Die religiöse Pflicht des Kurban als Schlachtung eines Opfertieres ist den Pilgern
nach Mekka vorbehalten. Außerhalb
von Mekka ist das Opfern zurzeit der
Hadsch keine religiöse Pflicht (Farz). Es
handelt sich um eine Tradition, die
nicht als religiöse Pflicht verstanden
werden sollte. Die Übersetzung des
Wortes: „venhar“ in der Sura Kevser
sollte nicht als „Schlachte ein Opfertier“ verstanden werden, vielmehr ist
folgende Interpretation angebracht:

“

Sollen sie doch erzählen was
sie wollen, widme dich lieber
dem Schöpfer um deinen Dank
für das dir gegebene Prophetenamt auszudrücken. Öffne
Ihm (dem Schöpfer) dein Herz,
verbeuge dich vor Ihm voller
Ergebenheit und Respekt.
Nicht du bist es, dem das
Heilbringende entzogen wurde,
vielmehr sind es selbst die Bedauernswerten, die dich damit
beschuldigen.

“

Diğer taraftan kurban; “Allah’a yakınlık için fidye, sadaka, nimet, mal ya
da yanlış inançlardan vazgeçme” anlamına da gelmektedir. Bu açıdan bakılırsa, kurban bedelleri bilhassa üniversitelerde okuyan öğrenciler için burs
olarak da verilebilir. Fakir fukaranın istifade edebilecekleri, hastane ve yurt
gibi kurumlar da kurulabilir. Amaç Allah’a yaklaşmaksa bu yakınlığa giden
yolların sayısı oldukça fazladır. Arayıp
bulmak için niyet gerekir.

Was Tun

Wo und weshalb im Islam die Opferung von Tieren vonstatten geht, wird
in den Versen 34 bis 37 der Hacc Sura
deutlich. Diese Verse können so verstanden werden, dass die Teilnehmen-

Bamteli

Was Tun

Kurbanın amacı bir bakıma yoksula/ihtiyaç sahibine yardımcı olmaktır ve bu yardım senenin bir
gününde değil her zaman yapılmalıdır. İhtiyaç sahibinin ihtiyacı ne ise
o ihtiyaç o an mutlaka sağlanmalıdır.
İşte kurban budur, bu anlayıştır.
Onların ne etleri ne de kanları
Bana ulaşır
Hac Suresi’nin 37’inci ayetinde, „Onların ne etlerinin ne de kanlarının Allah’a ulaşacağı; O’na ulaşacak olanın
sadece müslümanların takvâsı olduğu“
özellikle vurgulanmaktadır. Bu ayette
vurgulanan kurban kesmenin sadece
kan akıtmak ve et yedirmek demek olmadığıdır.
Mezheplerin Kur’an hakkındaki
görüşleri
Mezhepler de kurban kesmenin
hükmü hakkında farklı görüşlere sahiptir. Onlara göre kurban kesmek ya
vacip ya da sünnettir.
Ebu Hanife, ”şehirlerde ikamet
eden şehir halkı” üzerine her sene bir
defa kurban kesmek vaciptir derken,
Ebu Hanife’nin iki öğrencisi Ebu Muhammed ve Ebu Yusuf ve Hanefi Mezhebi’nin dışında kalan üç mezhep,
Maliki, Şafii ve Hanbeli kurban müekket bir sünnettir demişlerdir. Hatta,
Şafi Mezhebi, kurbanın ömürde bir kez
aile adına kesilmesi yeterlidir demiştir.
Cumhurun görüşü böyledir.
Bu durumda cumhurun görüşüne
göre Hac ibadetinin dışında kurban
kesmek farz ve vacip değildir, sünnettir. Ancak bir ibadetin sünnet olması
önemli değildir anlamına gelmez.
Özetlemek gerekirse; hayvan
kurbanı ve kurban bayramı temelini
dinden alan, dini bir gelenektir. Bu geleneği Allah’ın rızasına uygun olarak
devam ettirmek gerekir. Ne kadar çok
Müslüman bir araya gelir de bu geleneği sürdürür, Müslim ve gayrimüslim
geniş kitlelere ulaştırırsa amaca o
kadar yakın olacaklardır. İşte bu uygulamanın adıdır kurban…

Hazırlayan:

Ahmet YUMUŞAK

den der Pilgerfahrt und alle bedürftigen
zur Zeit der Hadsch mit diesen Opfertieren versorgt werden. Es können
aber auch andere Gaben sein, die diesen Menschen bei Ihrem auskommen
helfen. Ist es doch das Ziel mit dem
Kurban näher zu Allah zu kommen.
Somit ist das primäre weltliche Ziel des
Kurban die Hilfe für Bedürftige und
Arme und das kann zu jeder Jahreszeit
geschehen. Der Bedarf kann nicht zeitlich begrenzt werden. Das ist die
wahre Bedeutung des Kurban.
Weder ihr Fleisch, noch ihr Blut
erreichen Allah
Im 37. Vers der Sura Hacc wird ersichtlich, dass „weder das Fleisch, noch
das Blut der Opfertiere Allah erreichen,
es ist bloß die Ehrfurcht der Gläubigen,
die Allah erreicht“. Der Kurban ist
somit nicht nur die Schlachtung oder
das Vergießen des Blutes.
Das Verständnis der innerislamischen Konfessionen (Mezhep)
zum Kurban
Die Mezhebs im Islam haben unterschiedliche Auffassungen vom Kurban
und seiner Stellung als Pflicht. Es wird
als Sunna oder als Vacip (Ein Gebot
zwischen Sunna und Farz) aufgefasst.
Während für Ebu Hanife für die Bewohner der Städte die jährliche Opferung eines Tieres Vacip ist, sehen das
seine zwei Schüler Ebu Muhammed
und Ebu Yusuf und die anderen drei
Mezhep, Maliki, Saafi und Hanbeli anders. Für sie ist die Opferung eine
Sunna. Die Saafi glauben gar, dass die
einmalige Opferung zu Lebzeiten im
Namen der Familie ausreichend ist.
Die Ansicht des Großteils der Muslime ist also, dass die Schlachtung außerhalb der Hacc als Sunna zu
betrachten ist. Nur zur Hacc ist sie
Vacip oder Farz. Aber der Status der
Sunna bedeutet keinesfalls ihre Unwichtigkeit.

Übersetzung:
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Bamteli
Berlin Süryani Papazı Murat Uzel’le Süryaniler ve Hristiyanlık üzerine konuştuk. Dünyada Hristiyanlığı ilk
kabul eden halkın Süryaniler olduğunu söyleyen Uzel, Mor Gabriel Manastırı’nın iadesiyle ilgili olarak da minnettarlığını dile getirdi.

“

“

1600 yıllık Mor Gabriel Manastırı Süryaniler için çok değerlidir. Mülkiyet sorunuyla ilgili
2008 yılından beri devam eden
hukuki bir süreç vardı. Artık bu
sorunun çözülmüş olmasından
dolayı çok sevinçliyiz.

Murat UZEL

S

üryaniler kimlerdir? Bize Süryanileri anlatabilir misiniz?
Bilindiği gibi Hristiyanlıkta 3 mezhep
bulunmaktadır. 451 yılına kadar tek
kiliseye bağlı olan Hristiyanlar, bu tarihte Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. 17.yy’da da Protestan mezhebi ortaya çıkmıştır. Süryaniler, Hristiyanlığı dünyada
ilk kez kabul eden ve ilk kiliseyi 37 yılında Antakya’da kuran Ortodoks Hristiyanlardır. Günümüzde Rum, Rus ve Süryani Ortodoksları
vardır. Süryani Patrikhane merkezi Şam’da bulunmakla birlikte ”Antakya Süryani Ortodoks
Patrikhanesi” olarak adlandırılmaktadır. Tarihi
kaynaklar Süryanilerin en eski Hristiyanlar olduğunu doğrulamaktadır. Süryaniler, Türkiye,
Suriye, Irak, İran, Lübnan gibi ülkelerde yaşa-

EN ESKİ HRİSTİYANLAR, SÜRYANİLER
maktadır. Şu anda Avrupa’da da pek çok Süryani bulunmaktadır. Tüm Süryani Ortodoksları
Patrik Mor İgnatiyos Zekkai Iwas ruhani liderliğindeki patrikhaneye bağlı olup dünyada patrik
vekilli olarak görev yapan 30 Metropolit bulunmaktadır. Patrik, Metropolitler tarafından seçilir.
Almanya Metropoliti Warburg St. Jakop von
Sarug Manastırı’nda yaşayan Matthias Nayis’tir.
Almanya genelinde Metropolit’e bağlı 40 papaz
görev yapmaktadır.
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Murat Uzel Kimdir?
Uzel 1965 Mardin, İdil doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Mardin, Midyat’ta tamamlamıştır. Midyat
Mor Gabriel Manastırı’nda 8 yıl Teoloji eğitimi almıştır. Şu anda Berlin Süryani Ortadoksları’nın ruhani
lideri olarak görev yapmaktadır. Evli olan Uzel, iki
çocuk babasıdır.

Güncel
Süryanileri diğer Ortodokslar
ile, Katolik ve Protestanlardan
ayıran noktalar nelerdir?
Ortodokslar arasında inanç sistemi açısından herhangi bir ayrım
bulunmamaktadır. Sadece dil bakımından farklılık vardır. Ortodokslarla Katolikler arasında da çok
büyük bir farklılık yoktur. Katolikler Papa’ya, Ortodokslar Patrik’e
bağlıdırlar. Protestanların ruhani
bir başkanları bulunmamaktadır.
Papaz ünvanı alma sırasında ayin
yapılarak “takdis etme” Protestanlarda yoktur ve herkes papazlık
görevini yapabilir. Ortodoks ve Katoliklerde bu görevi alabilmek için
bazı şartlar gerekmektedir. Bunların içerisinde erkek olma koşulu da
yer almaktadır. Protestanlarda,
kadınlar da papaz olabilmektedir.
Günah çıkarma Protestanlarda
yoktur. Bunun gibi başka bazı ayrılıklar bulunmaktadır.
Papa’nın sizin için
bağlayıcılığı var mıdır?
Hayır, yoktur. Biz sadece Patriğimizin kararlarına ve hükümlerine uyarız. Ancak bir ruhani lider
olarak onu kabul ederiz. Papa dini
konularda değişikliğe gidecek bir
karar vereceği zaman Patriklere
danışır. Aynı şekilde bizim Patriğimiz de böyle bir karar alacağı
zaman diğer Patriklere ve Papa’ya
danışır. Yoksa kendi kiliseleri içerisinde aldıkları kararlarda bağımsızdırlar.
Baba, Oğul, Kutsal Ruh
anlayışı tam olarak nasıldır?
Bu üçü de bizim için Allah’ı
temsil eder. Baba Allah’tır, Oğul
İsa Mesih’tir, Kutsal Ruh da Allah’ın Cebrail aracılığıyla gönderdiği ruhtur. Ama bu üçü de Allah’ın
kendisidir. Hepsi tek varlıktır. Tüm
mezhepler bunu bu şekilde kabul
ederler. Biz ruhaniler de Kutsal
Ruh’la takdis ediliriz. Dolayısıyla
Kutsal Ruh’u temsil ediyoruz. Bize
verilen bu rütbe kiliseye karşı çok
büyük bir yanlış yapmadığımız sürece bizden alınamaz.
Günah çıkarmanın inancınızdaki yeri nedir?
İnsanlar kiliseye gelip Allah’ın
vekili olan ruhani liderin huzurunda günahlarından tövbe eder-

ler. Ruhani lider de bu kişilere yanlışlarını gösterir ve onları yönlendirir. Biz Kutsal Ruh’u temsil
ettiğimiz için günahları affetme
yetkimiz vardır. İşlenen günaha
göre günahkara, oruç tutmak, fakirlere ve manastıra yardımda bulunmak gibi bazı cezalar verilir.
Örneğin insan öldürmenin cezası 3
yıl kiliseye girememek, kutsal ekmekten ve şaraptan mahrum bırakılmaktır. Aynı zamanda bu kişi, 3
yıl boyunca kazancının yarısını fakirlerle paylaşmak zorundadır. Elbette bu kişi kanun önünde
cezasını çekecektir, bizim verdiğimiz ceza dini açıdan verilen bir
cezadır.

Süryaniler
Müslümanlara
nasıl bakıyor?
Biz bütün inançlara saygılıyız.
Benim çok sayıda Müslüman dostlarım vardır. Onlarla birlikte camileri ziyaret ederim. Biz bütün
insanları seviyoruz. Çünkü herkesi
yaratan Allah’tır. Bize de İncil, tüm
insanları sevmemizi öğütlüyor.
Peki sizin inancınız Kuran’ı
Kitap ve Hz. Muhammet’i Peygamber olarak tanıyor mu?
İncil’de bu şekilde yer almadığı
için biz Kur’an’a ve Muhammed’e
inanmıyoruz. Ama tabii ki dünyada
en büyük ikinci din olmuş bir dini
ve insanların inandıkları bir peygamberi biz de kabul ediyor ve
saygı duyuyoruz.
Barnabas İncil’inde yer
aldığı biliniyor.
O, Hristiyanlarca tanınmayan
bir İncil’dir. Barnabas da zamanında kendini alim zanneden bir
yazardı. Onun yazdığı şeyler kilise
olarak onaylanmadı. Dolayısıyla
Kilise İncil’ine girmedi. Kilise İncil’ine göre Matta, Markos, Luka ve
Yuhanna var. Barnabas diye bir

şey yok. 2000 senelik İncil’e göre
bu böyledir.
Hristiyanlıkta 4 kitap
olduğunu biliyoruz.
Bu konuyu bize biraz
açıklayabilir misiniz?
Bu 4 kitap gökten inmemiştir.
Allah’tan yalnızca 10 emir gelmiştir. İsa Mesih, yanındaki şahitlerinin her birine öğretilerini yazdırmıştı. Bu şahitlerin yazdığı metinlerden 4’ü seçilip İncil olarak adlandırılmıştır. Hepsi aynı içeriği
kapsamakla birlikte farklı şekillerde ifade edilmişlerdir.
Mor Gabriel Manastırı
arazileri, “Demokratikleşme
Paketi” kapsamında Manastır
Vakfı’na iade edildi. Bu konuda
bir şey söylemek ister misiniz?
1600 yıllık Mor Gabriel Manastırı Süryaniler için çok değerlidir.
Mülkiyet sorunuyla ilgili 2008 yılından beri devam eden hukuki bir
süreç vardı. Artık bu sorunun çözülmüş olmasından dolayı çok sevinçliyiz. Başta Başbakanımız
sayın Erdoğan olmak üzere emeği
geçen herkese minnettarız. Bu süreçte Türkiye’de ve Avrupa’da pek
çok destek faaliyetleri yürütülmüştür. Biz de gerek Ankara’ya
gönderdiğimiz yazılarla gerek bire
bir görüşmelerle elimizden geleni
yapmaya çalıştık. Sayın Büyükelçimiz Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun
da bize çok destekleri oldu. Herkese teşekkür ediyoruz.
Son olarak ne söylemek
istersiniz?
Tüm dünyaya huzur, barış ve
kardeşliğin gelmesini diliyorum.
Savaşların sona ermesi en büyük
dileğimizdir. İnsan hayatı çok değerlidir. İnsanlar ölmesin, hangi
inançtan olursa olsun kimse öldürülmesin. Çocuklar anasız kalmasın, analar gözyaşı dökmesin.

Nurettin KAVAK
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Bamteli

Demokratikleşsek mi,
demokratikleşmesek mi?..

T

ürkiye’de özellikle muhafazakar kesimler tarafından
sıklıkla kullanıldığı bilinen, “Bunları da mı görecektik!” şeklindeki, şaşkınlık belirten sözün, bugünlerde
kendilerini demokrat, modern, çağdaş vb. sıfatlarla
anan kesimlerden duyulmaya başlanmış olması,
neye alamettir bilinmez. Ama ayniyle vaki..
İlgi çekici olan, bu kesimler tarafından “gerici” olarak nitelenen bir iktidar tarafından atılan Türkiye’de yaşayan hemen
herkesin özgürlük alanlarını genişletmeye yönelik adımların,
vaktiyle böylesi adımları çok istiyormuş gibi gözüken kesimler tarafından itirazla karşılanıyor olması. Hem de ne itiraz…
İtirazcıların bir kısmı, iktidar tarafından atılan memnuniyet
verici adımların kendilerine danışılmadan, kendilerini de işin
içine katmadan yapılmış olması sebebiyle kızgınlık içerisindeler. Bunlara, kerameti kendilerinden menkul liberaller diyebiliriz. Mevcut iktidarın kendileri tarafından sağlanan
meşruiyet sayesinde işbaşında bulunabildiği gibisinden bir
kanaate sahip olan bu kesim, tabii danışmanlar oldukları ve
iktidarın da ancak kendilerinin müsaade ettiği ölçüde adımlar
atabileceği şeklinde düşünceye sahipler, her nedense.
Türkiye’de on yıllardır akan kanı durdurup ülkeye barış ve
huzurun gelmesi için başlatılan ‘barış süreci’ bile, bu kesimler tarafından sürekli ‘ama’larla tartışılan bir konu haline getirildi mesela. Sebep, bu konuda çok yazıp çizmiş olmalarına
rağmen, kendilerinin de sürecin herhangi bir yerine yerleştirilmemiş olmalarıydı.

Ekrem KIZILTAŞ

“

Nefret suçları ilgili düzenleme yapılması ve hayat tarzına müdahalelere ciddi
cezalar getirilmesi, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde
eğitime imkan tanınması, köy
isimlerinin eski haline getirilmesi, yardım toplama konusundaki kısıtlamaların
kaldırılması, kişisel bilgilerin
koruma altına alınması ve Nevşehir Üniversitesi’nin isminin
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
olarak değiştirilmesi, paketin ilk
bölümündeki hususlardı.

“
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İçki Yasağı
İçki satılan yerlerle alakalı olarak birçok Batı ülkesinde uygulanmakta olan mevzuata benzer ve onlardan daha az katı
olan bir düzenleme girişimi yapıldığında, bu kesim daha ciddi
bir şok yaşamak durumunda kaldı. Yaşadıkları ilk şok değildi
bu, ama mesele özellikle içki ile alakalı olduğu için ciddi şekilde canları sıkılmıştı. Düzenlemeyi hedef tahtasına koyup,
örnek aldıklarını sık sık zikrettikleri Batı ülkelerinde bu konuda daha sıkı uygulamalar olduğuna hiç değinmeden, olabildiği kadar aleyhinde propaganda faaliyetlerinde
bulundular.
Gezi Parkı
Konuyu kamunun bir görevi olarak değil; özel alana, hatta
“hayat tarzına müdahale” olarak değerlendirenlerin oluşturduğu koroya katılan bu kesim, Mayıs 2013 sonu başlayıp Haziran ayının yarısına kadar sürdürülen ve bahane olarak
“ağaçlar” gösterilen Gezi eylemleri sırasında, olup bitenleri
masum gençlik eylemleri olarak adlandırma konusunda her-

Güncel

hangi bir beis görmedi.
Gezi Eylemleri, İstanbul başta
olmak üzere birçok şehirde mevzi
olarak da olsa, hayatı etkiler ve insanları tedirgin ederken, göstericilerin vandallıklarını, yakıp yıkmalarını hatta yağmalama yapmalarını bile görmezden gelmeyi tercih
ettiler. Bu yaklaşımın temelinde,
“tamam meselenin ağaç olmadığını biliyoruz ama gençler hayat
tarzlarına yapılan müdahalelerden
rahatsız oldukları için bunu yapıyorlar, dolayısıyla haklılık payları
var” şeklinde bir yoruma sığındılar.
Haklı olanların haklarını niçin
hukuka uygun yollarla değil de,
yakıp yıkarak aramaya kalkıştıkları
şeklindeki sorularla ise hiç muhatap olmamaya çalıştılar, verebilecek cevapları yoktu çünkü.
Haziran ortasında sona erdirilen
Gezi olaylarının sonbahar gelip
okullar açıldığında değişik gerekçelerle tekrar başlayabileceği şeklindeki
beklenti,
karşılığını
bulamadı. Çeşitli teşviklerle gösteriler tertiplemek üzere görevlendirilen
kişiler,
tatillerini
uzun
tutmuşlardı anlaşılan. Ankara’da
ODTÜ arazisinden geçecek yol bahane edilerek yapılan gösteriler
ise, araya Kurban Bayramı girip
yol bitecek hale gelince bir anlamda kendiliğinden söndü.
Ve derken, zaten atılan hemen
her adımı “istemezük” nidalarıyla
karşılamaya alışmış muhalefeti ve
görünürde özgürlükçü, demokrat,
çağdaş geçinen kesimleri şaşırtan
esas adım geldi.
Demokratikleşme Paketi
Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın
30 Eylül 2013’de “Uzun soluklu
bir sürecin sadece bir safhası”
takdimiyle açıkladığı Demokratikleşme Paketi, ülkede yaşayan

hemen her kesimden insanın beklentileri açısından ciddi bir merhale teşkil ediyordu.
Seçim sistemi ile alakalı çeşitli
alternatifler ve siyasi partilerle
alakalı önemli değişikliklerin yanında, seçimlerdeki propagandalar
sırasında farklı dil ve lehçelerin
kullanılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler, ağırlıklı olarak
siyasileri ilgilendiriyordu.
Nefret suçları ile ilgili düzenleme yapılması ve hayat tarzına
müdahalelere ciddi cezalar getirilmesi, özel okullarda farklı dil ve
lehçelerde eğitime imkan tanınması, köy isimlerinin eski haline
getirilmesi, yardım toplama konusundaki kısıtlamaların kaldırılması,
kişisel bilgilerin koruma altına
alınması ve Nevşehir Üniversitesi’nin isminin Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi olarak değiştirilmesi,
paketin ilk bölümündeki hususlardı.
Pakette yer alan ve sonradan
ciddi tartışmalara sebep olacak bir
başka husus da ilkokullardaki öğrenci andı uygulamasının kaldırılmasıydı. Azınlıklara ait vakıf
mallarının iadesi kapsamında Mor
Gabriel Manastırı arazisinin iadesi
gerçekleştiriliyor ve bu arada
Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurulacağı açıklanıyordu.
Başörtüsü
Demokratikleşme

Paketi’nin

belki de en önemli maddelerinden
birisi ise kamudaki başörtüsü yasağının kaldırılması idi. Resmi elbise giyen TSK ve emniyet
mensuplarını, hakim ve savcıları
kapsamıyor olsa da, mevzuat açısından devrim niteliğinde sayılacak bir karardı bu.
Derken tam bir ay sonra, Cumhuriyetin 90.yılının kutlandığı 29
Ekim’den iki gün sonra, AK Partili
4 hanım milletvekilinin TBMM’ye
başörtüleriyle gelmeleri, özellikle
de konuyla ilgili mağduriyetler yaşayanları ve tabii ki buna şahitlik
edenleri sevindirdi.
Tartışma denilen olgunun bu
zamana kadar bitmediği gibi bundan sonra da bitmeyeceği malum.
Özellikle CHP içerisindeki bazı
isimleri ciddi şekilde geren başörtüsü ile ilgili gelişmeleri, öğrenci
yurtları konusu ile başlayıp, erkek
kız öğrencilerin aynı evlerde kalıp
kalmayacağı üzerine yapılan tartışmalar takip etti. İlgi çekici olan,
konuyu “özel yaşama müdahale”
penceresinden gören CHP liderinin
bile sonunda “kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmalarına biz
de karşıyız” noktasına gelmesiydi.
Şimdilerde ise heyecanlı geçeceği belli olan dershaneler konusu
gündemin ana maddesi olmaya
aday…
Hülasa…
İktidarda bulunan partinin yaptıklarını objektif bir şekilde değerlendirip,
yanlışlıklarının
altını
çizmeleri, doğru yaptıkları hakkında da, geniş halk kitlelerine
bundan çok daha iyilerini yapabilecekleri yönünde ümit vermek
için çalışmaları ve dolayısıyla hem
memleketin, hem de demokrasinin gelişmesine hizmet etmeleri
gerekirken; bunun yerine, yapılan
her şeyi “kötü” olarak damgalayıp
rastgele eleştiren muhalefet partileri; yine yapılan her şeyi “çok
kötü” ya da tam tersine
“çok iyi” olarak değerlendirmeye alışmış iki kesimli medya ve benzer
şekilde mevzilenmiş aydın kesim… 2013’ü geride
bırakmaya
hazırlanan
Türkiye’nin
manzarası
böyle…
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Edebiyat/Şiir

TÜRK KADINININ
MODERN DEĞİŞİM
SÜRECİNE GİRİŞİ
Semiha KAVAK

S

on zamanlarda kadın konusuyla ilgili çalışmalarda bir hayli artış
olduğu göze çarpmakta.
Toplumun temelini oluşturan ailenin direği olan kadınla ilgili meselelerin ele alınıp çözümler
üretilmesi, toplumun sağlıklı gelişimi için önem arzediyor.
Bizde kadın konusundaki model
düşünce, “Her şeye rağmen kadın
da insandır” diyerek geçiştirilen,
temel bir dayanaktan yoksun
Batı’nın medeniyet adına tüm
dünyaya dayattığı öğretisidir. Evrensel anlamda bildiğimiz tarih bilimi, insanın, kadın-erkek ayrımını
tek taraflı yapar. Erkekler tarihin
objesi olup, kadınlar bu bilime
göre neredeyse yok sayılırlar. Türk
kadın tarihinde de durum pek
farklı değil.
Türk kadınının toplum içindeki konumu, tarih boyunca
değişiklik göstermiştir. Araştırmacılar, kadın kimliğiyle ilgili net verilere mitoloji ve
destan kaynaklarında ulaşıldığını belirtiyor. Daha yeni çalışmalarla, ana hatların daha iyi
belirlenmesi
amaçlanarak,
Türk kadınının sosyo-genetik
yapısı ile ilgili önemli bilgilere
de işaret ediliyor.
Türklerin destan ve masalları
incelendiğinde diğer dünya destanlarında rastlanmayan bir özellik
göze çarpar. Bu eserlerde kadının
eş ve ana olarak kişilik ve rolünün
çok belirgin olarak yer almış olmasıdır.
Kadın, toplumsal olaylara etkin
bir şekilde katılarak, gerektiği her
an eşine destek olmak üzere onun
yanında yer almıştır. Kadın, vefa-
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kâr, fedakâr, yiğit, mücadeleci, yapıcı, öğüt veren çoğu kez erkeğe
denk yüce bir kişilik olarak tasvir
edilir. Hun Türklerinde kadın bir
bereket kaynağı, hakanların saygıyla eğildikleri bir şeref abidesidir.
Göktürkler de ve Uygurlar da
kadın kocasıyla birlikte devlet işlerinde söz sahibi konumundadır.
Orhun Kitabeleri’nde bununla ilgili
pek çok kanıt bulunmuştur. Batı
toplumlarını ilgilendiren destanlarda rastlanılan kadınların rollerinin ise yalnızca ev içi sorumluluk-

larından ibaret, daha iğreti ve
boyun eğen bir yapıya sahip olduğu görülür.
Eski Türklerde kadının aile ve
toplum içindeki rolü, zaman içinde
tanışılan kültürle birlikte değişime
uğradı. Türk kadını X.yüzyıldan itibaren Türklerin İslamiyet’le olan
tanışıklığı, Arap ve İran kültürlerinin etkisi ve daha sonra Bizans

toplumu ile tanışıklığın ardından
yeni bir konuma sürüklenmiş,
Batı’nın Aydınlanma Çağı’yla ve
Batıcılık serüvenimizle birlikte de
yeni bir mecraya doğru yol almıştır.
Türk kadınının statüsünün tarihsel süreç içerisinde değişiminin
ana evreleri -daha çok şehir kadınları- Arap, İran ve Bizans’la
olan ilişkilerinin arttığı dönemde
ortaya çıktığı görülür. XVIII. yüzyılda Batı’dan alınan yenilgiler, Osmanlı aydınlarını yeni arayışlara
yönelttiğinde Osmanlı kadını da
bundan nasibini almıştır. Biz burada kısaca en aktif dönem olan
Meşrutiyet dönemi kadın hareketlerine değineceğiz.
Batı’da köklü değişimlerin
yaşandığı kadın-erkek eşitliğinin gündeme getirildiği Aydınlanma
Çağı’nda
sanayi
inkılâbının rolüyle iş sahasında
boy göstermeye başlayan kadınların kitlesel hareketleri ise
Fransız Devrimi’ne rastlar.
Ancak dernek kurmaları, toplantı yapmaları yasaklanan kadınlar devrimden beklediklerini elde edemediler. Kadın hareketleri Avrupa ülkelerinde
de değişiklikler arz ederek
kendini göstermiştir.
Bütün dünyadaki bu gelişmelerden Osmanlılar da etkilenmiş,
Tanzimat döneminde bu etkiler
eğitim alanında ve diğer alanlarda
yoğun olarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tanzimat aydınları, kadının toplum içindeki yerini
tartışırken, daha çok şehir kadınları üzerinde durmuşlar, onu toplum içinde işe yarar hale getirmenin yollarını aramışlardır. Bu
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konuda yapılacak bir ıslahatta
kadın eğitiminin öne çıkarılmasını
isterler. Kadınlara erkeklerle eşit
eğitim imkânı verildiği takdirde,
onlar da erkekler gibi bilgi sahibi
olabilecek, özellikle öğretmen olarak topluma hizmet edebileceklerdir.
İslâm Hukuku Gelenekler ve
Kadın
Dönemin aydınlarından bazıları
İslâm hukukunun kadına Batı’dakine oranla daha çok haklar tanıdığına inanmaktadır. Bu hakların

kadınlara tanınmasıyla feminizm
sorununun da ortadan kalkabileceğini ileri sürenler olmuştur. Aydınların bir kısmı kadınların
gelişmesini örf ve adetlerin engellediği görüşündedir. Bunlardan C.
Sabih; “Kadınlar telefon idaresine,
posta memurluğuna tayin edilmek
ister, tesettürü bahane ederek
önüne geçeriz. Ticaret yapmak
ister, ticarethanenin sırf kadınlara
yönelik olması şartını koyarak ticaretini imkansız hale getiririz. Kocasıyla gezmek ister, vapurda,
tramvayda, tiyatroda, her yerde
kadını kocasından ayırırız. Velhasıl, kadın neye teşebbüs etse, örf
ve adet adına engel oluruz. Bütün
bu örf ve adetler değişmedikçe kadınlarımız ilerleyemez.” derken.
Celal Nuri, Tahsin Nahid, Halil
Hamid gibi Batıcı aydınlardan ılımlı
isimler de, İslâm’da kadının yerinin çok geniş olduğunu, fakat yanlış uygulama sebebiyle kadınların
bu hale geldiğini söyleyerek, Hristiyan Batı ile İslâm’ın kadınlara
verdiği hakların kıyaslanmasının
bile mümkün olmadığını iddia
eder.
İslâmcılar İslâm’ın kadına bakışı konusunda ılımlı Batıcılarla
aynı görüşü paylaşır. Osmanlı toplumunda kadınların karşılaştığı

problemler, asıl İslâm’ın yaşanmamasından kaynaklanmaktadır.
İslâmiyet’in kadınlara geniş
haklar verdiğini ileri süren Ahmet
Cevat’a göre; “İran ve Bizans etkisinde kaldığımız için kadınlarımız
ve toplumumuz bu hale gelmiştir.
Milletimiz kadına hukukunu vererek huzura kavuşacaktır. Aksi takdirde çöküşümüz kaçınılmazdır.”
Mehmet Akif de şiirlerinde düşüncelerini çarpıcı örneklerle anlatırken, aile kurumunun zayıflamasının dışta Batılı fikir akımları, içte
İslâm’ın kadına verdiği değerin bilinmemesi, yanlış yorum ve uygulamalardan kaynaklandığını ifade
eder.
Gerçekten de önemli kaynaklara ve farklı görüşlere bakarak
değerlendirdiğimizde kadının gerçek konumuna sahip olamamasının altında yatan en önemli âmilin,
mutlak düzlemden ve doğru uygulamalardan uzak yaşanıldığı sonucu çıkmakta.
Meşrutiyet Dönemi Kadın
hareketleri
Bu dönem kadın hareketlerinin
en yoğun görüldüğü dönemdir. Kadınların değişik alanlardaki aktif
çalışmaları en çok bu dönemde
kendini hissettirmiştir. Fakat bu
konuyla ilgili çalışmaların sayısı oldukça az ve yetersiz.
Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük
ortamı kadın yayın organlarının
ardarda çıkmasını sağlamıştır.
Bunların hemen hemen hepsi
meşrutiyet taraftarı, Batı’ya açık,
yenileşmeden ve demokrasiden
yanadır.
Kadınlar Alemi, Kadın Duygusu,
Kadın Hayatı, Mehâsin, Seyyâle,
Sıyânet, Türk Kadını, Âlem-i Nisvan, Bilgi Yurdu, Kadın (Selanik),
Kadın (İstanbul), Genç Kadın
(1334-1335) bunlara örnek olarak
verilebilir. Kadın dergilerinin mücadelesi İttihat ve Terakki olmak
üzere bazı parti ve aydınlar tarafından desteklenmiştir.
Batıcı ve Türkçü düşünce çizgisinde olan bu dergilerde, kadın
hukuku, eğitim, siyasi hayat, aile
hayatı, ekonomik hayat, giyim,
pratik bilgiler konular işlenmiştir.
Süreç içerisinde siyasi konulara da
ağırlık verilmiştir. Evlenme ve boşanma konularındaki aksaklıklar

ise en çok eleştirilen hususlar olmuştur.
Kadınlar dernek çalışmalarında
da oldukça faaldi. İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi, Teâli-i Vatan
Osmanlı Hanımlar Cemiyeti, Hilâli Ahmer Hanımlar Şubesi, Mısırlı
Hanımlar İâne Cemiyeti, Hayır ve
Yardım Dernekleri Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Asker Ailelerine
Yardımcı Hanımlar Cemiyeti o dönemin önemli cemiyetleri arasında
sayılmakta. Bu cemiyetlerde faaliyet gösteren Alman hanımların da
bulunmasının, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı-Alman işbirliğinin

her alanda görüldüğünün de bir
işareti.
Tarihin süzgecinden geçerken oldukça farklı dönemlerin
uygulamalarına maruz kalan
Türk kadınının modern anlamda değişim sürecine girişini Tanzimat’la ilişik görmek
mümkündür. Batı’da seküler
yapının yeşermeye başlaması
Osmanlı’da da birçok yenilik
hareketine yol açmış, (her ne
kadar bu değişim saray eliyle
yapılsa da) kadının kendine
toplum içinde yeni bir rol almasını tetiklemiştir.
Hızlı bir süreçte yol alan Osmanlı kadını, birçok konuda gelişme gösterebildiği gibi çeşitli
eleştirilere de maruz kalmıştır.
Bütün bu eleştirilere rağmen ise
taleplerini yükseltmiş, bu yöndeki
mücadelesinden vazgeçmemiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi, toplumsal hayatta kadının varlığını en aktif olarak ortaya koyduğu dönemdir. Bu dönemle
yükselen kadın hareketleri ve
kadının toplumsal yapı içerisinde yer arayışı Cumhuriyet’le bütünleşmiş, böylelikle
Cumhuriyet Dönemi yeni modern kadın modelinin oluşum
sürecinin temelleri de atılmıştır.
...............................
Osmanlı Kadınının Yükselişi, Şefika Kurnaz
Ötüken Yayınları 375 syf.
Türk Kadın Tarihine Giriş, Necati Gültepe
Ötüken Yayınları 363 syf.
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Kurzbiographie Ibn Haldun

İBN

Haldun war ein Historiker und Politiker. Er war der Vorläufer der
soziologischen Denkweise (Betrachtungsweise von gesellschaftlichen und sozialen Konflikten).
Ibn Haldun war ein Denker, der
beobachtete und kritisierte.
Sein vollständiger Name ist Abdurrahman bin Muhammad bin Ebu Bekir bin Hasan. Geboren wurde er
in Tunesien im 14. Jahrhundert, ein genaues Datum
ist nicht bekannt.
Haldun stammte aus einer adligen Familie, wo die
Wurzeln bis zum Stamm
vom Propheten Mohammad stammen. Einer seiner Großväter, Halid bin
Osman auch bekannt als
Ben’i Haldun, siedelte sich
nach der Eroberung Andalusiens, in Andalusien an.
Er war auch ein Politiker,
sein Sohn Mohammad jedoch befasste sich mit
muslimischen
Wissenschaften und mit der arabischen Sprachlehre.
Die erste Ausbildung
bekam Ibn Haldun von seinem Vater und später dann von den damaligen größten Gelehrten seiner Zeit in den Fächern Fikh,
Hadith, Tafsir, Akaid, Logik, Philosophie, Mathematik,
Natur- und Sprachwissenschaften, Dichtung und Literatur.
Ibn Haldun hatte zwei Sichtweisen der Philosophie: Man muss die Geschichte aus einer logischen
Sicht betrachten. Das Prinzip der Kausalität, also in
welchem geschichtlichen Zusammenhang sind die
Gesetze entstanden und wurden ausgeführt?
Während zur Zeit Ibn Halduns die Gelehrten Politik
als eine „dreckige Sache“ sahen und sich in die Abgeschiedenheit zurückzogen, interessierte sich Ibn
Haldun dafür und in seiner Jugend arbeitete er auch
als Beamter. Entdeckt wurde er vom Wesir(Ibn-i Tafrayin)des Sultans 2.Ebu Ishak, der ihn als Schreiber
einstellte.

Ibn Haldun hat viele Reisen unternommen um zu
recherchieren und sein Wissen zu erweitern. Er reiste
mehrere Male nach Algerien, Marokko und Andalusien, wo er viele Gelehrte kennenlernte, mit denen
er Wissen austauschte und diskutierte.
In seinen jungen 20er Jahren musste er für 2
Jahre ins Gefängnis, ihm wurde vorgeworfen sich
gegen den Sultan zu stellen. Seine Freiheit erlangte
er dann durch den Sohn des Sultans, der nun regierte, da sein Vater gestorben war. Nach langem Hin
und Her ließ er sich für einige Zeit in Algerien in die
Burg der sogenannten ‚Selemogullari’ nieder und
fügte der Kitab’ul-Iber das Kapitel „Geschichte der
Völker“(Mukaddima) hinzu, vollendete hier auch sein
Werk und kehrte nach Tunesien zurück, welches er
1382 wieder verließ um die Pilgerfahrt(Hac) zu verrichten. Aus Sicherheitsgründen konnte er die Hac
leider nicht durchführen und kehrte nach Kairo zurück. Dort bestanden Schüler auf Lehren seinerseits,
welches er nicht ablehnte. Somit entschloss er sich
in Kairo zu bleiben, lehrte und war in der Politik tätig,
und versuchte seine Familie auch dorthin zu bringen.
Auf dem Schiff, in der seine Familie sich befand,
wurde von einem Wirbelsturm getroffen und alle Mitglieder verloren ihr Leben, woraufhin Ibn Haldun
schwere Depressionen erlitt und sich aus der Politik
zurückzog und nur noch das Lehren fortführte.
In Kairo hat Ibn Haldun insgesamt 24 Jahre gelebt
und ist dann 1406 auch dort gestorben.
Das Leben des Ibn Haldun ist gut dokumentiert,
da er eine Autobiographie verfasst hat.
(at-ta’rif bi-Ibn Haldun wa-rihlatahu gharban wa-sharqan).

Mukaddima:
Die Mukaddima ist ein sieben bändiges Buch, welches ein Teil seines Buches Kitab’ul-Iber ist.
Es dokumentiert die analytische Islamische Geschichte. Ibn Haldun erklärt die Auf- und Abstiege
der arabischen Dynastien im Zusammenhang mit
kulturellen, gesellschaftlichen und klimatischen Faktoren.

Dilruba Hayrunnisa KAM

Dip-Ing.Architekt Hüseyin Bozkurt

*Projeksteuerung
*Bauleitung
*Bauherrenbetreuung

Tel.:030-862001-3
Fax: 030- 862 001- 55
Mobil: 0172- 391 78 08
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Prof.Dr. Hayati DEVELİ
Yunus Emre Enstitüsü
Başkanı

Merhaba Berlin, Merhaba Almanya
Âşık Yûnus söyler sözü
Kan yaş ile doldu gözü
Bilmeyenler bisin bizi
Bilenlere selâm olsun!”

T

aze ümit ve heyecanlarla, yepyeni fikir ve ideallerle güneşli bir güne, taze bir hayata başlayan
genç bir insanın ruh hâli içerisinde yeni bir kültür kurumu olarak, Yunus Emre Enstitüsü olarak
Berlin’e, Almanya’ya merhaba diyoruz…
Kadim bilgelik ve hikmetin, kadim sanatın ve inceliğin dem tuttuğu bir diyarın doksan yıllık taze
dirilişinden Ren nehrinin doğusuna ve batısına selâm veriyoruz…
Doksanıncı yılında erdem bahçesinden derlenmiş doksan eseriyle karşınıza çıkan Türkiye Cumhuriyeti, Almanya toplumuyla daha yakından tanışmak ve bilişmek amacıyla kültürün, dilin ve sanatın insanları birleştiren atmosferini paylaşmak istiyor. Bu bir birikimin paylaşılması isteğidir. Asya steplerinden evrile evrile
gelen, Anadolu’da nice bin yıllık kültürlerle özleşen, günümüze doğru hızlıca akan bu muhteşem birikim,
bugün Türk kültürü adıyla yaşıyor, üretiyor, gelişiyor.
Yunus Emre Enstitüsü, bu kültürü gittiği her ülkenin halkıyla paylaşmak ve kültürler arasında bir köprü olmak
amacıyla kurulmuştur. Çok dillilik ve çok kültürlülüğün erdemine inanıyoruz. Toplumların birbirlerinin dilini,
sanatını, tarihini, yaşama biçimini, yani kültürünü daha yakından tanıdıkça aralarındaki önyargı duvarlarını
yıkıp karşılıklı etkileşime dayalı hoşgörülü bir iletişim biçimini geliştireceklerine inanıyoruz. Bizim işimiz elbette kültürü üretmek, şekillendirmek değil. Biz kültürel alışveriş için yol, köprü, bedesten olalım istiyoruz.
Halklarımız arasındaki kültürel tanışıklık ve bilişiklik için projeler geliştirelim, işler yapalım istiyoruz. 13. Yüzyılda yaşamış Türk şairi Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim” dizeleri tam
da bizim yapmak istediğimiz işin felsefesini özetliyor. Yunus’un kadim sözleriyle “gönüller yapmağa” geldik.
Berlin’e ve Almanya’ya Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90. yılında doksan Türk sanatçısının eserleriyle
merhaba diyoruz.

Hazırlayan:

Sebahttin BOZKURT
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Hallo Berlin, Hallo Deutschland
„Der arme Yunus hat dies Wort gesprochen
Voll Tränen ist sein Augenpaar
Wer uns nicht kennt, nun gut, sei’s drum,
Denen, die uns kennen, gilt unser Gruß.“
(Übersetzung nach: Annemarie Schimmel)

IN

der Stimmung eines idealistischen Jugendlichen, der einen sonnigen Tag, einen neuen Lebensabschnitt begrüßt, sagen wir als Yunus-Emre-Institut „Hallo Berlin, Hallo Deutschland“.
Aus der von Weisheit und Kunst dominierten Gegend begrüßen wir den Osten und Westen vom
Rhein. An ihrem 90. Jubiläum kommt euch die Türkische Republik mit 90 Werken entgegen. Die
Türkei möchte das verbindende Element von Kultur, Sprache und Kunst dafür nutzen, um die
deutsche Bevölkerung näher kennenzulernen.
Wir möchten unsere Wissensansammlung weitervermitteln. Diese Wissensansammlung verwirklichte sich ausgehend von den asiatischen Steppen in vielen der 1000-jährigen Kulturen in Anatolien und ist
heute unter dem Namen Türkische Kultur präsent. Das Yunus-Emre-Institut möchte diese Kultur mit der
Bevölkerung anderer Länder teilen und eine Brücke zwischen den Kulturen bilden.
Wir sind von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität überzeugt. Wenn Völker die Möglichkeit erhalten,
Sprache, Kunst, Geschichte und Lebensart - das
heißt die Kultur - von anderen Ländern näher kennenzulernen, fällt es leichter Vorurteile abzubauen
und einen Kommunikationsstil zu entwickeln, der auf
Toleranz und Dialog beruht.
Es ist nicht unsere Aufgabe, Kultur zu entwickeln
und zu formen. Wir möchten lediglich dem kulturellen Austausch den Weg ebnen und eine Brückenfunktion übernehmen. Wir haben vor, Projekte zu
Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak
entwickeln, um den Kulturaustausch zwischen den
Völkern zu fördern.
Folgende Aussage des im 13. Jahrhundert lebenden türkischen Dichters Yunus Emre fasst die
Philosophie unserer Arbeit zusammen: „Kommt,
a.yumusak@aysa-berlin.de
lasst uns Bekanntschaft schließen. Lasst die Dinge
schlichter fließen. Lasst uns lieben und geliebt werden.“ Wir möchten, um es mit den Worten von Yunus
Emre auszudrücken, „Herzen erobern“.
Am 90. Gründungsjubiläum der Türkischen Republik sagen wir mit 90 Werken von türkischen KünTel.:030-820 79 564 Fax: 030- 82079 565
stlern „Hallo Berlin und Deutschland“.

*Muhasebe
*Danışmanlık

Prinzenallee 88 13357 Berlin
Mobil:0176- 22 75 59 79
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MÜSİAD 2. Avrupa
Genç Girişimciler Kongresi
Berlin’de Yapıldı

M

ÜSİAD Berlin Gençlik Kurulu tarafından
düzenlenen 2. Avrupa Genç Girişimciler
Kongresi, Almanya ve Avrupa’nın çeşitli
yerlerinden gelen yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla Berlin Büyükelçiliği’nde gerçekleşti. Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun ev
sahipliğinde 18 Kasım 2013 tarihinde yapılan kongreye Türkiye MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak,
Türkiye Genç MÜSİAD Genel Başkanı Faruk Akbal,
Kurucu Başkan Erol Yarar, 2. Dönem Genel Başkanı
Ali Bayramoğlu, çok sayıda yönetici, genç girişimciler ve akademisyenler katıldı.
Yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin temel hedefinin, Türk gençlerini girişimciliğe teşvik etmek olarak açıklayan Berlin Genç MÜSİAD Başkanı Sinan
İlhan, iş dünyasında girişimciliğin önemi üzerinde durarak, durgun ekonomilerin girişim faaliyetleriyle hareketleneceğini ve istihdam sorunlarının ancak bu
şeklide çözülebileceğini dile getirdi. Girişimciliğin sadece ekonomik bir kavram olarak ele alınmaması gerektiğini, toplumsal ve kültürel kalkınmanın da
öncüsü olduğunu vurgulayan İlhan, “Türk gençlerini
girişimciliğe teşvik etmek, girişimciliğin önündeki engelleri kaldırarak gençlerimizi cesaretlendirmek, böylece yaşadığımız ülkenin ve Türkiye’nin ekonomisine
katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Elçilik olarak her
zaman gençleri desteklediklerini söyleyen Büyükelçi
Hüseyin Avni Karslıoğlu, gençleri iş hayatıyla birlikte
sosyal ve siyasi hayatta da aktif olmaya çağırdı. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, konuşmasında Türklerin Almanya’daki ilk dönemlerinde yaşadıkları
sıkıntılı süreçten sonra gelinen noktaya vurgu yaparak kongrenin önemine dikkat çekti ve “MÜSİAD olarak her zaman genç girişimcilerin yanında olacağız”
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dedi. Kongrede söz alarak gençlere öğütlerde bulunan MÜSİAD Berlin Başkanı Veli Karakaya, her birinin
“biricik ve önemli” olduğunu hatırlattı.
Yapılan konuşmaların ardından akademisyenler,
gençler, siyasetçiler ve STK temsilcileri tarafından
‘‘Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş müzakerelerinin
Türk kökenli genç girişimcilere sağladığı imkânlar, fırsatlar veya getirdiği riskler‘‘, ‘‘Gelişen Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri doğrultusunda Sivil Toplum
Kuruluşları’nın genç girişimciliğe katkıları” ve ‘’Türk
kökenli genç girişimcilerin başarıları, siyaset alanına
ve kamuoyuna daha iyi nasıl yansıtılmalı’’ konularının
ele alındığı 3 ayrı panel gerçekleştirildi. Kongrenin
kapanışında maddi desteklerinden dolayı sponsorlara
birer plaket takdim edildi.

MÜSİAD Berlin Gençlik Kurulu Yeni Yönetimini Seçti
MÜSİAD Berlin Gençlik Kurulu, “2. Avrupa Genç Girişimciler Kongresi”nde yeni yönetim kurulunu kamuoyuna açıkladı.
Kongre kapsamında, Genç MÜSİAD Genel Başkanı
Faruk Akbal, Berlin Genç MÜSİAD Üyeleri, Dortmund,
Manheim ve Frankfurt Genç MÜSİAD Başkanları ve
Heyetleri, Bulgaristan, Avusturya, Danimarka, Bosna
Hersek ve Azerbaycan’dan gelen gençler ile birçok
üniversite öğrencisi ve akademisyenin katılımıyla
“Genişletilmiş İdare Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.
Başkanlık görevini Ömer İgaç’a devreden Sinan İlhan
yaptığı konuşmasında, başkanlık döneminin kısa bir
değerlendirmesini yaparak çalışma arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra Ömer İgaç’a başarılar diledi. İlhan’dan sonra söz alan Ömer İgaç, faaliyetlerine
kaldıkları yerden devam edeceklerini söyleyerek MÜSİAD Berlin çatısı altında öğrenecekleri ve topluma
katacakları çok şey olduğunu dile getirdi. Toplantıda
son olarak söz alan Genç MÜSİAD Genel Başkanı
Faruk Akbal, Genç MÜSİAD olarak Türkiye’nin yanı
sıra dünyanın birçok yerinde örgütlendiklerini anlatarak özellikle Almanya’da çok güzel çalışmalara imza
atıldığını belirtti ve çalışmalarından dolayı Berlin Genç
MÜSİAD’a teşekkür etti.

Ing.- Büro

KARAKAYA
Dipl.-Ing. Veli Karakaya

Prüﬁngenieur der amtlich anerkannten Überwachungsorganisaion

KFZ- Prüfstelle
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Unfallgutachten
Holzmarktstr.11 10179 Berlin
Tel.: 030 / 322 81 48
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BAHA DÖNER
PRODUKTION GMBH
Sie sind für uns wichig, seien sie wählerisch!...

Siz bizim için önemlisiniz, seçici olunuz!...

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