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Şûra: Danışma, görüş alma, tanışma meclisi, karşılıklı görüşme, oylama anlamlarına
geliyor.
Kur’ân bizzat Hz. Peygamberi müşavereye
çağırarak, şûra sisteminin yaratılış düzeninde yer aldığını her fırsatta özellikle vurgulamıştır.1 „İş ve yönetimde onlarla müşavere
et“.
Ayrıca bu ayet, merhamet, yumuşaklık, katılıktan kaçınma, bağışlama, af dileme gibi niteliklere de yer vermekte ve bunların şûra
ilkelerinin işlemesinde kaçınılmaz roller oynadıklarını da Kur’ân uslûbu içerisinde göstermektedir. Allâh’ın oluşturulmasını istediği
toplumda düzen şûra üzere yürür. Şûra adını
taşıyan surenin 38. ayetinde: „O mü’minlerin
iş ve idareleri, kendi aralarında bir şûra iledir.“ buyrulmaktadır.
İslâm tarihine baktığımızda, Hz. Peygamber dönemini istisna edersek iş ve yönetim
Kur’ânın direktifi istikametinde yürümemiştir.
Peygamberimizden hemen sonra kavgalar
başlamış, bir süre sonrada Muaviye’nin zehirleme ve kan dökme suretiyle elde ettiği yönetim, babadan oğula bir Arap saltanatı
haline gelerek Kur’ân’ın denetiminden çıkmıştır ve bütün İslam tarihi bir saltanatlar
kavgası halinde bu günlere kadar gelmiştir.
Öyle bir kavga ki, baba oğluna, kardeş kardeşine acımamıştır.
İslâm dünyasında hâla şûra sistemi kurulabilmiş değildir. Şûra ilkesinin yerini, despot
idareciler ve ihtiras tutkunu liderlerin ve kadroların hegemonyası almış bulunmak-tadır.
Kur’ân’ın insanı bu hegemonya ve putlarını yere indirmedikçe Kur’ân’a fatu-ra ettiği hiçbir iddia ve aktörlük kendisini
sürünmekten kurtaramayacaktır. Kur’ân
şûrâ ilkesini emretmiş, ancak şekil ve işleyiş
yönüne dokunmamıştır onu insanlara bırakmıştır.
Şûrâ’nın bireysel, toplumsal ve evrensel
boyutları vardır. Bu boyutların hepsinde şûrâ
zaman ve mekânın şartlarına göre işletilecektir.
Şûra emri, ilim ve düşünce kadrolarının faaliyetlerinde, içtihadın bir işleyişi olarak yürür.
Bunun sonunda da icma doğar.
Vahyin açıkça belirlediği konularda şûra ve
icma olmaz. Bu yüzden icma da değişkendir.
Bugün icma ile tespit edilen bir husus, yarın
bir başka şûranın icmaı ile değişebilir.
Çünkü.......ile belirlenmesi gereken konularda hükümlerin, kuralların değişmesi esastır. Aksi taktirde İslâm çağa hitab edemez
hale gelir.
1
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Edebiyat

Osmanlı Toplumu
Sözü, Şiir Şeklinde
Söylemeyi
Önemserdi.
Prof. Dr.

İskender Pala
ile

Divan Edebiyatı
Üzerine bir söyleşi
Hureyre KAM
Felsefe Böl.Öğr. T.U

Siz bir g zelin b t n g zelliklerini› birer bir
fetti inizde onun gizemi de hep biraz
kaybolmaz m ?
Ona ne denli sahip olursan z o denli heyecan
azalmaz m ? Ama o ba kayd . Onun s rr n ne
kadar ke fettiysem gizemi de o kadar art yord
nsan sevdi ini ba kalar yla
›
payla
mak ister mi?
Ben onu tan d k a insanlarla
payla mak istedim. Daha
fazla insan tan s n istedim,
herkes sevdi imin g› zelli
inden haberdar olsun
›
is
tedim.
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Edebiyat
güzel söz söyleyecekse bunu hep şiir
seklinde söylerdi. Hatta bunun da ötesinde tarih kitabını ve an-siklopedisini
bile şiir şeklinde yazardı.

Divan Edebiyatıyla tanışmanız
nasıl oldu? Özellikle Divan Edebiyatını sizin için bir tutku kılan nedir?

B

en lise ikideyken bir güzele aşık oldum. Fakat
ona ulaşamayacak kadar güzeldi. Ona her
yaklaştığımda bir parça
daha gizemli gelmeye
başladı. Eğer bir halini keşfettiysem,
daha fazla keşfedilecek şeyler olduğunu bana söylüyordu. Ve öyle bir güzellik ki yüzyıllardan süzülerek gelmiş
içinde kaç bin yılın birikimiyle bir tavır
oluştur-muş ve o tavrı söylerken dillendirirken kendine has bir edası, bir uslubu
vardı:
Yani
sokakta
rastlanabilecek, okulda sıra aralarında
bilinebilecek birine ben-zemiyordu.
”Adın ne?” dedim. ”Divan Edebiyatı”
dedi. O gün benim bu gör-düğüm güzelliği başkalarının da gör-meye hakları
olduğunu, benim tanıdı- ğım kadarıyla
insanların da onu tanı-ması gerektiğini
düşündüm.
Siz bir güzelin bütün güzelliklerini
birer birer keşfettiğinizde onun gizemi
de hep biraz kaybolmaz mı? Ona ne
denli sahip olursanız o denli heyecanınız azalmaz mı? Ama o başkaydı.

Peki neden böyle yapılıyordu? Düz
yazı hor mu görülüyordu?

1958, Uşak doğumlu. İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi’nden
mezun oldu (1979). Divan
Edebiyatı dalında doktor(1993), doçent(1993) ve
profesör (1998) oldu. Geniş
halk kitlelerince “Divan
Edebiyatını Sevdiren Adam”
olarak tanınan İskender Pala,
halen İstanbul Kültür Üniversitesi FEF Türk Dili ve
Edebiyatı Bölüm Başkanıdır.
dum, aşık olmuştum ve aşık olduğum
güzelliği tanımak istiyordum hepsi buydu. Ve bu aşkın heyecanı hiç dinmedi.
Bugün hala yeni bir divanı açtığımda
acaba bugün neyle karşılaşaca ğım
diye taze bir heyecanla sarılıyorum
ona.
Bugün en sevdiğiniz divan şairinin Fuzuli olduğunu anlamak için
sadece eserlerinizi ilgiyle okumak
bile kafi. Peki ilk tanıştığınız Divan
şairi Fuzuli miydi?
Evet.
Leyla ve Mecnun Mesnevisi miydi?

Onun sırrını ne kadar keşfettiysem gizemi de o kadar artıyordu. İnsan sevdiğini başkalarıyla paylaşmak ister mi?
Ben onu tanıdıkça insanlarla paylaşmak istedim. Daha fazla insan tanısın
istedim, herkes sevdiğimin güzelliğinden haberdar olsun istedim. Çünkü o
öyle bir dünya ki, içindeki herşey bütün
Türk toplumunun bugüne kadar hücre
yapılarında genlerinde taşıyıp geldikleri
şeydi. Yani ben onunla mutlu olabiliyorsam, pazardaki bir kunduracı, komşumun oğlu, sokak başındaki kız da onda
kendine ait bir iz bulabilirdi, tarihten
uzak bir hafiza ve o hafızanın içinde
kendisine ait bir hatıra bulabilirdi. Onlara da hitap ediyordu. Sonra dedim ki,
ben bunu keşfetmek için elimden gelen
bütün gayreti sarfetmeliyim.
Böylece Üniversitede Divan Edebiyatı okumaya karar verdim. Sadece onu
bilmek, sadece onu tanımak istiyor-

Hayır, gazellerinden bir kaç tanesiydi. Tabi ilk başta çok fazla birşey anlamıyordum.
Ama
anlayabildiğim
ka-darıyla bana işaret ediyordu “yaklaş! Gel bana, gel!” diye. Ben de yaklaş-tım. Adım adım. Önce peçesini
açtım. Sonra saçlarını gördüm. Sonra
kokusu-nu hissettim. Yani her adımda
bir kaç güzelliğini, bir başka özelliğini
göster-meye başladı bana. Divan şiiri
böyle bir şeydir. Her ne kadar biz onu
bugün “Fâilâtün, Fâilün” gibi sığ bir kelime grubu içine hapsedip bırakmış
isek de bizim yüzyılları eleyen sosyolojimiz, iktisadımız, tarihimiz, hukuk sistemimiz, inancımız, dilimiz vs.,
arkasına ne ko-yarsan koy, hepsi onun
dünyasının için-deydi. Çünkü Osmanlı toplumu sözü şiir şeklinde
söylemeyi önemserdi. Osmanlı şiirin
edebiyattan sayılma-dığı bir toplumdu. Dolayısıyla Osman-lı ne kadar

Hayır hayır. Bunun gayet pratik bir
nedeni var. Bunu akılda kalıcılığından
dolayı yaparlardı. Şiir akılda kalıcı bir
formdur. Bir şiiri ezberlediğiniz zaman
onu unutmazsınız. Bu yüzden çocuklarınıza öğretmek istediğiniz bir kural
varsa, bunu şiir şeklinde öğretirseniz o
bunu asla unutmaz. Bu yüzden onlar
sözlükleri bile şiir şeklinde hazırlarlardı.
Mesela İngilizce-Türkçe bir sözlükte ingilizce bir kelimenin yanında bir beyit
yazardı. Bu beyit de vezinli ve kafiyeli
bir biçimde beş ingilizce kelime Türkçe
tercümesiyle açıklanırdı. Siz bu beyiti
ezberlediğinizde beş tane İngilizce kelime ezberlemiş olurdunuz. Şiir ko-lay
kolay unutulmadığı için o kelimeleri de
hiç unutmazdınız.
Ama bu çok güzel bir sistemdi. Sanırım bugün bir ansiklopediyi beyitler halinde yazacak olsak pek
ciddiye alınmayız herhalde. Peki bu
sistemi bugün yeniden canlandırmak mümkün olmaz mı?
Bugün artık formatlar değişmiştir.
Biz şiirin edebiyatın bütün alanlarını

Bugün bir medeniyetler savaşından bahsediyoruz.
Eğer bir savaşa girecekseniz elinizde silahınız olması
lazım.
Bizim bütün silahımız divan
şiirinin içinde gizli. Ve biz
onu öğrenmediğimiz sürece elimizde silah olmadan savaşmaya kalkan
Don Kişotlar olarak yenilmeye mahkumuz!
kuşattığı bir çağdan bahsediyoruz.
Şiir gönlün dilidir. Nesir ise aklın dilidir. O dönemlerde gönül çağında
yaşıyorduk. Gönlümüzce yaşıyorduk. Gönülleri önemseyerek yaşıyorduk. Şimdi aklın çağında yaşı
yoruz ve aklı önemsiyoruz. Şimdi en
iyi yazabileceğimiz şey her safasında
beş tane dipnotu olan bir makaledir. Bu
aklın dilidir. Düzyazı daimi akılla ilgili
olan herşeyi biriktirir. Gönül dili ise, me-
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sela denemedir, şiirdir, biraz daha
uçuktur. Hissidir, duygusaldır. Duygulara hitap ettiği için de insanlar onun içinden kendilerine lazım olduğu kada-rını
seçerler.
Fakat o çağ ile bu çağ arasında şöyle
bir fark daha var. O çağ soyut olanı
önemserdi, yeğlerdi. Bu şiirin konusuydu. Soyut ve mücerred olan. Şimdi insanlar çok maddeleşti. Herşey çok
somut, mekanik ve materyalist. Bütün
bunlar şiiri zaten devre dışı bıraktı. Şiir
rafa kaldırıldı. Şiirle bir ansiklopedi yazmaya kalkışsanız bugün, evet, hemen
dışlanabilirsiniz. Çünkü parametreler,
ölçütler değişti. O çağın gereğiydi o.
Ha, ama o çağın gereği olması Divan
şiirini bugün müzelik mi kılıyor? Hayır.
Çünkü bizim bugün kendimizi ögrenebileceğimiz bütün birikimler Divan şiirinin içinde. Dolayısıyla layıkıyla kültürümüzü, medeniyetimizi divan şiirinden
süzmediğimiz, damıtmadığımız sürece
de kendimize ait birikimlerimiz eksik kalacak.
Peki modern şiir hakkında ne dü-şünüyorsunuz?
Modern şiiri takip ederim.
Gençlerin ne tür şiir yazdıklarına bakarım. Kendi şiir
çıtam Fuzul’iye göre, Mevlana’ya göredir. Ama bu ötekileri inkar etmeyi gerektirmez. Bugün genç şairler
içerisinde oldukça iyi dizeleri olan şair adaylarını görebiliyorum. Ama şiir mi yazı- yorlar?
Bence bir şiirin şiirlik ölçütü o şiirin içine
anlam katmalarının bulunup bulunmamasıyla alakaldır. Yani bir şiiri okuduğunuz
zaman
ilk
hamlede
anlayabiliyorsanız ben buna pek şiir
demiyorum. İçinde farklı mertebeler olması lazım. Ertesi gün farklı bir şekilde,
daha sonra yine farklı bir şekilde anlayabileceğimiz per-delerin, katmanları
olması lazım. Böyle düşününce bugünün şairlerinin çok da başarılı olduklarını düşünmüyorum. Bu modern şiiri
inkar ediyorum anlamına gelmez. Şiir
gökkubbenin altında kaç yıl yaşar sorusunu ben kendime sora-rım. Bugün bir
Nazım Hikmet veya Atilla İlhan ya da
Necip Fazıl, Tevfik Fikret, Mehmet Akif
ne kadar yaşar? Kaç yüzyıl gök kubbede onların şiirleri okunur? Tevfik Fikret’i unutmaya baş-ladık. Mehmet
Akif’in bir şiirini biliyor-musunuz? İstiklal Marşı müstesna Mehmet Akif’i unutmaya başladık. Na-zım Hikmet’in elli
seneden fazla yaşa-yacağını tahmin
etmi yorum. Necip Fazılın da 40 seneden fazla yaşaya-cağını zannetmiyorum.
Yaşayan
şair-lerden
hiç
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bahsetmiyorum.
Bir düşünün hele. Yunus 500 yıldır bize
hitap edebiliyorsa. Fuzûli 400 yıldır hala
birşey söyleyebiliyorsa çıtayı buraya
koymak gerekmez mi?
Fakat bu şairlerden ziyade biraz da

Burada garip olan işte
budur. Yani bizim kendi öz
dedemizi anlamakta zorlanmamız. Yirmibirinci yüzyılda yaşıyoruz ve on
altıncı yüzyılda yaşamış
dedemizi anlayamıyoruz.
Burada bir terslik yok mu?
Burada bir gelişmeden söz
edebilir miyiz? Nasıl bir ilerleme bu? Dünya nereye
doğru ilerliyor da biz bu
kadar cahilleşebiliyoruz,
sığlaşabiliyoruz.
Nasıl bir gelişme katediyoruz ki aynı zamanda anlayışımız basitleşebiliyor.
Halimize oturup ağlamak
lazım değil mi?
toplumun suçu değil mi? Bugün onların sözünü anlayabilen bir elin
par-mağı kadar az
insan var.

F

arketmez.O söylüyor. Biz dilini anlamıyorsak bu bizim cahilliğimiz. Onu
anlamamak o-nun değil, bizim suçumuz. O çok yüksek şeyler söyledi ama
biz anlamı-yoruz, canım bizim dilimizle
yazsaydı diyemezsiniz. Hiçbir şair okuyucu bu-nu anlamaz diye basitleşmez.
O şiirini söyler okuyucu kendisini şiire
yükseltir. Şair okuyucunun seviyesine
inmemeli-dir. Okuyucuyu kendi seviyesine çıkar-malıdır. Bu açıdan bakıldığında 500 yıl yaşayan Fuzuli’ye göre
Nazım Hikmet onda birdir ancak. Karacaoğlan ise 350 yıl bize konuşmuş ve
kimbilir daha ne kadar konuşacak.
Necip Fazılı 100 yıl sonra hatırlayabilecek miyiz bilmiyo-rum.
Kimbilir belki o zamana kadar
Türkçemizin kelimeleri çok farklılaşır. Necip Fazıl da anlaşılmaz olur.
16. y.y da bir adam onsekizbin kelimeyle konuşup şiir yazacak, biz bugün

oturup bin sekizyüz kelimeyle onu anlamaya çalışacağız! Ne kadar anlayabiliriz onları siz hesaplayın. Ve şunu da
hesaplayın: Her kelimenin çağrıştırdığı
başka bir pencere, başka bir mana vardır. Ta sözümün başında bahset-tiğim
gizem vardır. Bunun için güzellik-ler
perde perde, kapı kapı açılır. Bugün bir
şiirde kaç pencere saklı?
Herhangi bir sözün içine asgari bir
şey katalım da, bu asgari katkı o
sözü şiir yapsın. Nedir bu?
Eğer bir kişi şair kimliğine sahipse bir
sözü şiir yapmak için yapacağı şey o
söze üfleyeceği ruhtur. Onun için şairler
yaratıcı gibidir. Ruh üfleyip diriltirler, can
verirler. Kelimeleri hepimiz biliriz. Kelimeler kendi başına ölüdür. Onları biz
dizsek birşey olmaz.
Fakat bir şair sıralarsa
o kelimeler canlanır.
İleriye dönük kendinize çizdiğiniz büyük bir hedefiniz var
mı?
Kendimden memnunum. Yaptığım işi seviyorum ve bu beni mutlu ediyor.
Öm-rümün sonuna kadar da bu alanda
çalışmak isterim. Ben Divan şiirinin
neye ihtiyacı var ise o alandaki boşluğu
doldurmaya yönelik çalışacağım. Bir sinema senaryosu lazım olduğunda
bunu ben yazmak isterim. Eğer operaya ihtiyaç varsa o halde burada gayret sarfetmek isterim.
Divan Edebiyatı’ndan bir örnekle
bitermek mümkün olur mu efendim?
Pejmürde ve derbeder bir hayatın sürüklediği şairlerden Adanalı Ziya'nın (ö.
1932) güzel bir beyti vardır.
Sarhoş bir halde seraskerin yüzüne
karşı hakaret edip de hapse gönderi-lirken arkadaşlarının "Bu delidir!" diye-rek
affettirmeye çalıştıkları ama bu sefer de
"Madem delidir, doğru Bakır-köy'e!" denildiği sırada mestlikten geri-de kalmış
son akıl ile söylediği bu beyit, tabiri caiz
ise insanlığın bütün macera-sını özetleyen bir vüs'ate sahiptir:
Aşk-ı cihânı bu dil-i nâlâna verdiler
Bir ra'şedâr ele dolu peymâne verdiler
Mecazlar dünyası içinde "Dünyanın
bütün aşkını şu benim inleyip duran yaralı kalbime verdiler. Öyle ki titrek bir
ele dolu kadehi emanet ettiler."
Yani sevgiliye bağlanan bir gönül. İster
saçlarının teline (tasavvufta masiva)
bağlanıp ardından sürüklensin, ister

Edebiyat

Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler!1
aman... Peki nedir
zaman? Biz ki hep
zaman içinde yaşarız ve ancak onunla
kendimizi belirleriz,
her-şeyimizi ona göre hesaplar ve hayatımızı onun sınırları
içinde tasavvur ederiz. Peki nedir bu
bizi en derinden belirleyen? Hatta düşüncemizin, bütün felsefemizin temelini
oluşturan şey, kavram? Bir kavram
mıdır sadece? Kavramlar sadece insana mahsustur değil mi, sadece insanlar kavrar. Zaman herkes için bir
kavram, herkes bilir onu.
Öyleyse
kavrayışımızı
biraz gev-şetiverelim de
diğer insan-lar da faydalansın, payla- şalım. Nedir
zaman? Ne gariptir ki hepimiz sendele-riz bu soru
karşısında ve sadece olgunlarımız su-sarlar. Ne garip. Oysa ki
heryerimizi çepeçevre kuşatmıştır, her
an, her daim sularında yüzeriz onun
ama onu tarif etmek ne kadar zor!
Saat kaç? Bu soruyla karşılaştığımızda bugün hemen kolumuzdaki veya
cebimizdeki veya herhangi biryerdeki
hep kendi ekseninde dönüp duran
demir parmaklara bakarız. Hatta belkide bazı dijital rakamlara. Ve budur,
bunun ile bağdaştırırız zamanı bugün.
Somutlaşmıştır zaman. Elle dokunulur,
hissedilebilir bir hale gelmiştir zaman.
İnsan eliyle dokunup bildiği ve her gün
kullandığı bir şey için “bu ne?” diye
sorar mı? Kaşık nedir sorusunu kim
ciddiye alır? Hal böyle olunca her zamankinden daha az düşünürüz zamanın mahiyetini. Gereği de yoktur. Çünkü
belirlidir artık. O işte odur. Ama eğer içimizdeki çocuk ölmemişse ve bu işin
garabeti bizi düşündürdüyse o zaman
ister istemez zamanın ‘kurumsallaşmadan’ önceki haline sürükler bizi bu düşüncemiz. Soyutlaşır, meçhulleşir,
süreklilikte ebedîleşir ve kaybolur. Hem
kavrar hem tutamayız!
Çünkü eğer bu adımı atarsak ilk soracağımız soru şu olacak: zaman bir
yere bağlı mıdır? Bağlıysa nereye?
Fakat bir yere, bir şeye bağlı olmazsa
var olabilir mi? Kendisinden konuşa-bilmemizi mümkün kılan onun da diğer
var olanlar gibi kendisi dışında bir şeye
bağlı olması değil midir? Çünkü herşey
bir başkasıyla kaimdir. Gerçekten zaman nereye bağlıdır? Nerden çıkmıştır,
nereye asılıdır, nereye tutunur? Bu nasıl iştir ki zamanın dışında olan herşey
varlığını, var olabilmeyi en basşta ve nihayetinde yine zamana borçludur.
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Çünkü bilebildiğimiz herşey ancak
onun içinde vardır. Yani ona bağlıdır!
Eski zamanda insanlar zamanı neye
göre tesbit etmiş? Ve aslında bu gün de
neye göre tesbit edilir? Güneş ve ayın
hareketine diye cevab verebiliriz. Ama
bu sadece dünyamıza, yani aslında
insan hayatına veya biraz daha inersek
insanın gündelik hayatına nisbetle böyledir, böyle kabul edilir. Zamanın ne olduğuna dair bir cevap değildir. Peki ya
güneş ve ay ve diğer bilmediğimiz
bütün gezegenler de aslında zaman
içinde, zamana bağlı değil midir?
Zaman kapısından içeri
girmiş olmasalardı var
olabilirler miydi? İşte yine tam da kavradık derken sıvışıp gitti ellerimizin arasından. Fakat bu
az birşey mi? En azından bilemeyeceğimizi
öğrendik. İki bin beşyüz yıllık Sokrat’ın
da bütün marifeti bilmediğini bilmesi
değil miydi zaten?
Evet, belki bilmekten ziyade bilmeye
çalışmaktır asıl önemli olan. Ama şu
var ki, bizleri bu soruyu sormaktan bile
uzaklaştıran şey artık zamanın saat ile
özdeşleşmiş olmasıdır. Saat artık göklerde aranmaz, kolumuzda taşırız onu.
Cebe attık bir kere. Ay fısıldamaz artık
bize onu, güneş göstermez. Gülerler
adama. Peki niçin günümüzde köşe
başında bir bilgine rastlanabilirken bilge
kişilerler yok oldu? Çünkü hala saat
başı gökyüzüne bakıyor, onunla konuşuyor halde olacaktık.
Demek istediğim aslında şu: Hiçbir
teknoloji insanı bu denli tabiattan uzaklaştıramaz, bizi ondan koparıp ona yabancı kılamazdı, eğer zaman duvara
asılmasaydı. Çünkü deli derler, gülerler, abartırsan döğerler. Hayvan güdülür, su içilir, ağaç kesilir. Agaçlarla
sohbet etmek, hemhâl olmak hangi
sağlıklı insanın aklına gelir ki?
Bu ise bizi ister istemez tabiata ve
ona dair herşeye başka bir bağ ile bağlayacaktı. Allah’a daha yakın kılacaktı.
Çünkü insan tabiatın bir parçasıdır ve
kendisini öyle görecek ve tabiata efendilik yapmaya kalkış-mayacaktı. Hayır,
belki bütün bu dediklerim olmayacak,
yine böyle yaşa-yacak, böyle yapacaktı, ama hiç olmaz-sa bu denli hırslı
ve çılgınca değil.

*O balıklar ki denizin içindedir, denizi bilmezler!
Hureyre KAM
Felsefe Böl. Öğr. T.U.
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Bekleyiş…
ir bahar sabahı
kuşların sesiyle
uyandım. Namazdan sonra
etraf aydınlanmaya başladı,
pencereden dışarıyı seyre daldım. Badem ağaçları bir gelin
gibi giyinmiş beyazları, çicekler
kokularını dağıtıyorlar etrafa.
Güneş ise ürkek ve tedirgindi; bir
o kadar heyacanlı. Ya ertesi sabaha doğamazsam korkusuyla
doğmuş gibiydi o arkası görünmeyen yüksekliklerin ardından.
Ve bu ilk doğuşuymuş gibi gülümsüyordu.
Sordum kendi kendime, sende
kara bulutları aralayıp yüzünde
bir ışık ve Muhammedi bir gülümsemeyle parladın mı kararmış
yürek iklimlerine?!
Ve hiç tövbe edip günahlarından sıyrılmış bir şekilde yeniden
doğdun mu seni bekleyen yeni
güne?!
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Güneş gittikçe yükseliyordu,
yükseldikçe sıcaklığı da artıyordu, sanki bir anne gibi sıcaklığıyla sarıyordu buz kesmiş
beden ülkelerini bakışıyla. Sanki
bana birşeyler anlatmak istiyordu.
Narin bir bulut girdi güneşle
arama, neler konuştular bilmiyorum ama güneş anlattıkça bulut
kararıyordu sonra hiddetlenip bıraktı hıçgırığa benzer yıldırımını!
Ve ağlayarak uzaklaştı, bıraktı
kendini bilinmeyen bir boşluğa.
Nelere şahit olmuştu acaba,
yetim çocuğu ağlarken görmüştü
galiba! Ben göremedim ne olur
kınama dua et benim göremeyen
kara bahtıma!
Güneş boynunu bükmüş bakıyordu, sanki gidiyorum dercesine
bana. Gitme dur desem kalır
mıydı acaba? Sıcaklığını azaltmıştı, bırakma bizi kör karanlıklara desem dinlermiydi acaba!
Ve sonunda güneş; sizin olsun
bu Muhammedsiz dünya, der gibi
bıraktı kendini karanlığın kollarına…

Suat MUTLU
Tarihçi
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Kitap Özeti
Başarılı insanlar zamanın değerinin farkındadır, zamanı kullanmak için, ajanda
kullanın, evden uzak çalışın ve güne erken başlayın. İşinizdeki kesintiler büyük
zamanlarınızı boşa harcar. Bunu gidermek için sekreter tutun, blok zamanlarla
çalışın. Önceliklerinizi bir liste yapın. Belirlediğiniz önceliklere göre işinizi yapın.
Sürüncemede iş bırakmayın. Bazen önceliklere göre değil, hoşunuza giden sıraya göre işlerinizi yaptığınızı unutmayın.

Kitabın Adı: Başarı İçin Stratejiler
Kitabın Yazarı: Jim Dornan
Yayinevi ve Adresi: Sistem Yayıncılık / Tünel, Nergis sok. Sistem Apt. No:4 80050 Beyoğlu / İstanbul
Basım Tarihi:1999
Kitabın Amacı: Başarı Stratejisini Geliştirmek

Yazar Hakkında Bilgi:
Jim Dornan, Purdue Üniversitesi’nden Uzay mühendisi olarak mezun olmuştur. Uzay mühendisliğinden global pazarlama dünyasına başarılı bir geçiş yapmıştır ve Network TwentyOne International’ın başkanı ve sahibidir. Bir girişimci ve geniş ufuklu bir iş adamı olarak, aylık 100.000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen
seminerlerle, dünyada 26 ülkede faaliyet gösteren bir şirkete sahiptir. Dornan’ın mantık ve sevginin yegane karışımı olan dünya üzerinde bir milyonun üzerinde insanın yaşamını olumlu yönde etkilemiştir. Jim
Dornan insanları ve işi, rahat okunabilen bir kitapta biraraya getirmiştir.

SÜREKLİ KONUŞURSANIZ,
KARŞINIZDAKİNİ DİNLEYEMEZSİNİZ!
BAŞARI SİZİNLE BAŞLAR
aşarılı insan ; olumlu düşünmeyi uygular :
Başarıyla aranızda tutumunuz yer alır; kişi olumlu tutum ve düşüncelere sahipse, zorluklarla uğraşmayı seviyor ve onların üstesinden gelmekten haz duyuyorsa, başarıların yarısı gerçekleşmiş sayılır. Olumsuz düşünme, kritik anlarda bulutların oluşmasına neden olur. Olumsuz düşünme, umudu
kırar, yaşamdan zevk almayı engeller.
Olumlu düşünme kişilere, zekaya bağlı olmaksızın herkes tarafından öğrenilebilir. Olumlu düşünceyi
başlatmak ve geliştirmek için on kural vermek isterim.
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Olmak istediğimiz kişiye yaraşır şekilde yürüyün konuşun ve davranın, olumlu ve başarılı düşünceleri aklınızdan çıkarmayın. Etrafa mutluluk güven ve amaç saçın. Karşılaştığınız her insana dünyada en önemli insan oymuş gibi davranın. Karşılaştığınız her insanın, kendisinin aranan, önemli ve takdir edilen bir kişi olduğunu hissetmesini sağlayın.
Herkesin en iyi yönünü görün. Sağlığınız bozuksa, bunu sadece en yakınlarınızla paylaşın, herkese bahsetmeyin. Yeni
fikirler bulabilmek için her yöne bakın. Pireyi deve yapmayın. Verici olmayı geliştirin, kendisine yardım etmeye çalışan
bir insana kim karşı koyabilir?
Olumlu düşündüğünüzde, sonuçlar üretebilirsiniz. Kendinizi tepkiler üreten değil, etkiler üreten biri konumuna koyarsınız. Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama gemilerin seyrini ayarlayabiliriz.
Başarılı insan ; başarısızlığın hakkından gelmeyi bilir :
Bir insanın başarısını belirleyen en önemli etkenlerden biri, başarısızlığını nasıl karşıladığıdır. Başaramama korkusu,
eleştirilme korkusu, risk alma korkusu, kendine gelen güveni yitirme korkusu başarısızlığın nedenleridir. Üstesinden
gelmek için başarısızlığın ne olduğu anlaşılmalı, zaaflarınızın farkında olmalısınız. Başarısızlığın karşısına yeni ayar-
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lamalar, farklı yöntemlerle tekrar çıkın, oyuna tekrar girin.
Cesaretsizliğinize sebep olacak, başarının hemen olması
gerektiği inancından, fırsatın kaçmış olduğu inancından
kurtulun.
Başarılı insan ; görüş sahibidir :
Kendi nesillerini en güçlü ve kalıcı etkilemiş insanlar
‘görmeyi başaranlar’ olmuştur. Görüşü olmayan bir insan
sadece yaşadığı anı ve dokunabildiği nesneleri görür.
Görüş sahibi insanın karşısında bütün dünya kendisine
açılmış durmaktadır.
Başarılı insan ; hedef sahibidir:
edefler, insanlara amaç kazandırır, yapılan ise değer katar, önceliklerimizi korur, gücümüzü kanalize eder ve arttırır.
Hedefler ilerlemeyi ölçmede bize yardımcı olur, iletişimde yardımcı olur, faaliyetten çok, sonuca önem vermemizi
sağlar.
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Başarılı insan ; zaman yönetimini bilir :
Başarılı insanlar zamanın değerinin farkındadır, zamanı
kullanmak için, ajanda kullanın, evden uzak çalışın ve
güne erken başlayın. İşinizdeki kesintiler büyük zamanlarınızı boşa harcar. Bunu gidermek için sekreter tutun, blok
zamanlarla çalışın. Önceliklerinizi bir liste yapın. Belirle-diğiniz önceliklere göre işinizi yapın. Sürüncemede iş bırakmayın. Bazen önceliklere göre değil, hoşunuza giden
sıraya göre işlerinizi yaptığınızı unutmayın.
BAŞARI BAŞKALARIYLA DEVAM EDER
Başarılı insan ; ilişkilere değer verir :
Diğerleriyle ilişkilerinizi nasıl yürüteceğinizi öğrenirseniz
hangi işte, alanda veya meslekte olursa olsun, başarıya
giden yolun %85’ini geride bırakmışsınız demektir.
İnsanlarla iyi ilişkiler kurmanın yolları; onlara büyük
önem vermek, onlar hakkında çok şey bilmek, kendisiyle
karşılaştığımız hiçbir bireyin değerini küçümsememektir.
Başarılı insan ; iletişim becerilerini geliştirir :
İletişimde büyük mücadele sizi dinlemekte olanların aklını, geçmişini ve düşünme yöntemlerini anlamaktır. Bunları bilirseniz, pek çok iletişim tıkanıklığından uzak
kalabilirsiniz

Sürekli konuşursanız, karşınızdakini dinleyemezsiniz,
karşıdaki insanı rahatlatın ve onu dinlemeye niyetli olduğunuzu gösterir. Neye varmak istediğinize çabuk gelin, ara
sıra tekrar ederek ne dediğinizin anlaşılmasını sağlayın.
Küçük çaplı gruplarla iletişim beceri geliştirmeyi deneyin.
Başarılı insan ; güdülemeye inanır :
Kendisi güdülenmemişken başkasını motive edemez.
Başkalarını motive etmeye iletişimde açık olmakla başlayın, kendinize bir amaç adayın. İnsanlar onlardan beklentilerimiz oranında yanıt verir. Dostça rekabet oluşturur.
İnsanların sonuçları ve ödülleri yaşamasını sağlayın. İnsanlar sonuçları gördüklerinde işlerine devam edebilir. Onlara inanın ve önemli olduklarını hissettirin. Bu temel
becerileri uygulamadan insanları motive etmekte zorluk
çekersiniz. İnsanın duygularına seslenmek, gereksinim-lerine hitab etmek, yararları üzerinde durmak ve yetenek-lerine cevap vermek motivasyonu sağlar. İnsan kendini
motve etmek için önce başlamalı , hevesi gelmesini beklememeli. Aciliyet duygusu hissetmelidir.
Başarılı insan; liderliğini gösterir :
İnsanlar programları değil onlara ilham veren liderleri özlerler. Liderlik etkidir. Gerçek lider kendisini izlemeleri yönünde diğerlerini etkileyebilen kişidir. Liderlerin temel
prensipleri değişmez, fakat tarzları değişebilir.
Beş liderlik tarzı vardır.
*Baskıcı lider; Mutlak itaate dayanır.
*Anlaşmacı lider; Müzakereye dayanır.
* İkna edici lider; Diğerlerini motive etmeye dayanır.
*Örnek olan lider; Takipçilerin işlerine dayanır.
*Güçlendirici lider; Güdüler ve başarmaları için donanım
sağlar.
Ortam ve şarta göre uygulanan liderlik tarzı değişiklik
gösterebilir.
Nihai başarı stratejiniz, yaşayacağınız olaylar ile sizin,
başka hiç kimsenin yerine getiremeyeceği, belirli bir amaç
için doğmuş olduğunuza inanmanızda somutlanır.
Yaşamdan hak ettiğinize inandığınız şeyleri alamasanız
bile, beklediğiniz şeyleri alırsınız.
Ziynet DERBAZLAR
Bilgisayar Böl.Öğr. T.U

TEL Bauausfürungen
*Mauerarbeiten
*Beton- u. Stahlbetonarbeiten
*Trockenbau
*Vollwärmeschutz

Inh. Dipl. Ing.
M.Yahya Tel

Manitiusstr. 23 12047 Berlin
info@tel-bau.de
www.tel-bau.de
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Tel.: 030/695 054 34
Fax: 030/ 695 054 35
Funk: 0172 48 88 347

Tarih ve Toplum

Tarih bilinci bir milletin varl
n n devam etmesi i in› gereklidir. Tarihin
yen insanlar kimlik fukaras
olurlar. Ba kalar n n kendilerine
›
bi tikleri
tikleri g mlekleri giymek zorunda kal rlar. Birilerinin; T rkler yay lmac d
T rkler ingenedir, T rkler barbard r eklindeki yak t› rmalar na tarihini
meyen insanlar gerekli ve do ru cevab veremezler.

ERTUĞRUL GAZİ
(1189 – 1281)

smanlı İmparatorluğunun kurucusu
Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi
hakkında bilinenler,
kesin olmamakla
birlikte, Oğuzların Kayı boyuna mensup olduğudur . Oğuz boylarından biri
olan Kayılar’a mensup Ertuğrul Gazi’nin ataları, Anadolu’nun ilk fethi sırasında Sultan Tuğrul Bey ve
Alparslan’ın emirlerinin maiyetinde,
önce Ahlat1 bölgesine gelmişler, Anadolu’ya yapılan seferlere katılmışlardı.
Ahlat’ın Eyyubiler’in eline geçmesinden sonra, Mardin yöresine yerleşen
Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz
Alp’in içlerinde yer aldığı Türkmenler,
Moğolların Mardin ve çevresini yağmalamasından sonra, bu bölgeden
ayrılarak Anadolu içlerine doğru ilerlediler.
Süleyman Şah’ın oğlu Ertuğrul
Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda
büyük hizmetleri görülmüş bir şahsiyettir. Ertuğrul, babası
gibi yiğit bir
insandı. Süleyman Şah,
Fırat Nehri’nde boğuErtuğrul Gazi Türbesi
lunca,
kardeşi Dündar’la birlikte Kayıhan Aşiretinin bir kısmını alarak, Urfa yolu ile,
Diyarbakır’dan geçerek Erzurum civarında bulunan Pasinler ovasındaki
Sürmeli Çukur yaylasına gelip yerleştiler.
Kayılar’ın Pasinler’e gelmesinden
kısa bir süre sonra Gündüz Alp hastalanarak vefat etti ve yerine oğlu Ertuğrul Gazi aşiretin başına geçti.
Moğol saldırılarının bu bölgede de
hissedilmesinden sonra Ertuğrul Gazi
kardeşi Dündar Bey ile birlikte batıya
hareket etti. Sivas yakınlarına gelip
konakladığında burada Selçuklu ordusu ile Moğolların savaştığını ve Selçuklu ordusunun bozulmak üzere
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olduğunu gördü. Ertuğrul Gazi Selçuklu ordusuna yardım edince savaşın seyri değişti ve savaşı
Selçuklular kazandı. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi’ye yardımlarından dolayı iltifatlarda bulunarak
hi’lat2 giydirdi. Selçuklu ülkesinde
yaşamak için göç ettiklerini öğrenince,
Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve
çevresini ona verdi.
Ertuğrul Gazi bir süre Karacadağ’da
kaldıktan sonra, Bizans sınırlarına
kadar gelerek Söğüt dolaylarına,
Aşağı Sakarya havzasına yerleşti. Burada Bizans sınırlarındaki kasaba ve
köylere akınlar düzenlemeye başladı.
Selçuklu ordusuyla İznik Rum İmparatoruna bağlı birlikler arasında bugünkü Pazaryeri ile Bozüyük
arasındaki Ermeniderbendi denilen
yerde yapılan savaşı, Selçuklular Ertuğrul Gazi’nin yardımlarıyla kazanınca, Alaaddin Keykubad ödül
olarak Eskişehir ve çevresini Ertuğrul
Gaziye verdi.
Bu başarıdan sonra Karacahisar’ı
da ele geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt
üzerine yürüdü ve burayı fethetti. Söğüt’ü yurt olarak tutan Ertuğrul Gazi,
Bizans sınırlarına saldırılar düzenlediği gibi dostluk ilişkileri de geliştirdi.
Ertuğrul
Gazi, hudut
boyunda Bizanslılarla
durmadan saErtuğrul Gazi Müzesi vaştı. Fakat
kılıcının hakkı
olarak kazandığı bu yerleri Selçuk
Sultanına verdi. Ertuğrul Gazi, bu
savaşları ile Osmanlı Devletinin arsasını hazırlamıştı. Söğüt’e yerleşmiş Kayı aşireti her geçen gün biraz
daha kuvvetlenerek büyüdü.
Ertuğrul, artık iyice ihtiyarlamış, işlerini büyük oğlu Gündüz Alp’e bırakmıştı. Küçük oğlu Osman da, serhat
boylarında düşmanlarla çarpışmakta
idi.
Nihayet her fani gibi, Ertuğrul Gazi

de 1281 tarihinde 92 yaşında vefat
etti. Ona, Söğüt’te güzel bir türbe yaptılar. Her yıl, Eylül aylarında Söğütlüler, Ertuğrul Gazi için bir tören yaparak
türbesini ziyaret etmektedirler.
ERTUĞRUL GAZİNİN OĞLU OSMAN’A NASAİHATI

„Bak Oğul,
Beni kır,
ŞEYH EDEBALİ’yi kırma,
o bizim boynumuzun ışığıdır.
Terazisi dirhem şaşmaz,
bana karşı gel, ona karşı gelme.
Bana karşı gelirsen üzülür incinirim,
ona karşı gelirsen, gözlerim sana
bakmaz, baksa da görmez olur.
Sözümüz EDEBALİ Hz. için değil,
senceğiz içindir, bu dediklerimi vasiyetim say!“
ERTUĞRUL GAZİ’NİN ANNESİ
“HAYME ANA” NIN ÖĞÜDÜ

“Boyundan, soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten
ayrılma ki insanların dirlik ve birlik
kazansın. Yurduna, obana herkes
girsin. Ululuk isteyen törenden ayrılmasın.
Bu dünya oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan ancak
iftihar edilebilirsin. Yüreğinden imanını, dilinden duayı, davranışından
fazileti hiç eksik etme. Bir de sabırlı
ol. Ekşi koruk sabırla tatlı üzüm
olur.“
2.Bitlis’in ilçesi Yüksek makamdaki zatların
beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata giydirdiği kıymetli, süslü elbise. Kaftan.

Muzaffer GÜVEN
İşletmeci
3/2008
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Inh.Meral Durak
-ApothekerinTecrübeli ve güleryüzlü kadrosu ile siz saygıdeğer
Berlin’li vatandaşlarımıza hizmet sunan eczanemiz:

aKanşekeri, Kollestrol ve Tansiyon ölçümü,
aGüncelleştirilen Alman Sağlık Kanunlarıyla ve Türkiye’de

kullanılan ilaçlar hakkında bilgi ve danışmanlık,
aBerlin’in her semtine hızlı ve güvenli spariş servisi sunmaktadır.

APOTHEKE IMPULS
Kadrosu Olarak
Müşterilerimize Sağlık Dolu Günler

Dileriz.

Karl-marx-Str.27 12043 Berlin Tel.:(30)62 90 35 55
Fax:(30)62 90 35 54

.....wenn es um Ihre Gesundheit geht!
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HOŞGELDİN YÂ ŞEHR-İ RAMAZAN

Oruç:

Müslümanın; Kur’an’da belirtilen zaman dilimi içerisinde, aslında helâl olan şeylerden, Kur’an
buyrukları doğrultusunda kendisini uzak tutmasıdır.
Oruç kelimesinin Arapça’da karşılığı, siyam’dır ve savm’dır: Nefsi engellemek manasınadır. “Siyam” sözü,
Savm’ın çoğulu olarak da kullanılır. Dini terim olarak sıyam, “Müftırat” (oruç bozucu) denilen şeylerden nefsi
gerçekten veya hükmen uzak tutmak demektir: Oruç ibadetinin iki önemli kavramı vardır: Biri imsak, öbürü iftar.
İmsak normal yaşam şartlarında helal olan yiyecek ve içeceklerden uzaklaşmaya söz verilen zamandır, iftar ise
bu zamanın sona ermesi ve yeniden normal yaşam düzenine geçilmesidir. Güneşin batışından sonra orucu
açmak da bir iftardır. Oruçlu iken orucu bozacak bir şeyin yapılması da bir iftardır.
Ramazan-ı Şerif ayına Şehr-i Sıyam (Oruç ayı) denir. Ramazan bayramına da, imsaka son verileceği için Îyd-i
Fıtır (İftar bayramı) denilir. Ramazan orucu, Peygamberin hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu
günü farz kılınmıştır. Bu girişten sonra oruç ibadetiyle ilgili bilgilere dilerseniz birlikte göz atalım.
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Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı
gibi sizin üzerinize de yazılmıştır

Oruç
Müslümanın; Kur’an’da belirtilen
zaman dilimi içerisinde, aslında helâl
lan şeylerden, Kur’an buyrukları doğrultusunda kendisini uzak tutmasıdır.
Orucun zamanı
Orucun zamanını, Kur’an çok açık ve
net bir şekilde ortaya koymuştur. Peygamber uygulaması bu öğretiyi açıklamaktadır. Peygamberimizle birlikte oruç
tutan arkadaşları da, uygulamayı, kaynağa bağlı kalarak yapmışlardır. Hz.
Ömer, Huzeyfe, İb. Abbas, Ata İb. Ebî
Rabah, Ameş, Ali İb. Ebû Talip gibi sahâbelere göre: Oruca başlama vakti,
sabahleyin yolların dağların, tepelerin
belli olacağı zamandır.(Çıplak gözle eşyaların birbirinden seçildiği zaman).1
Hz. Huzeyfe’nin anlattığına göre, Hz.
Muhammed s.’in uygulaması da böyle
olmuştur. Huzeyfe „sabah oluncaya
kadar Rasûlüllah ile beraber yiyip içtik
ki, güneş henüz doğmamıştı„ demektedir: Çünkü, Kur’ an‘ın buyruğu böyledir:
„Fecir vakti sizce beyaz iplik siyah
iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin
için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın.„2 Dînin sahibi, oruç vak-tini
açık ve net olarak bu şekilde ortaya koyuyorsa, dînin tebliğcisi de uygula-masında, güneşin doğmasına az bir
zaman kalıncaya kadar yiyip içmeye
devam ediyorsa; bizlere düşen, bu uy
gulamayı aynen hayatımıza geçirmek
olmalıdır.
Orucun hikmeti
Oruç İslâm`ın beş şartından biridir.
Allah Teâlâ, orucu müslümanlara farz
kılmıştır. Oruç, hikmetleri ve maddî manevî faydaları çok olan bir ibâdettir.
Aşağıdaki hadîsler, orucun hikmet ve
faydasını herhangi bir açıkalamaya ihtiyaç bırakmayacak kadar açık bir şekilde ortaya koymaktadır. „Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır.„3
„Her hangi biriniz oruçlu bulunduğu
gün artık kötü söz söylemesin ve cahilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisine sataşır yahut ona hakaret ederse
derhal: „Ben oruçluyum, ben oruçluyum, desin.„4
„Âdemoğlunun her işi kendisi içindir.
Oruç müstesna. O, içine riyâ karışmayan bir ibâdettir. Onun mükâfatını da
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doğrudan doğruya Allah verir, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında, muhakkak misk kokusundan daha hoş ve
temizdir.„5
„Oruç bir kalkandır.„ 6
„Herşey için bir zekât vardır, bedenin
zekâtı da oruçtur, oruç sabrın yarısıdır.„7
„Kim, orucun fatziyyetine inanarak ve
mükâfatını Allah’tan umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.„8
-Orucun farziyyeti
Oruç farz bir ibadettir. Bizden önceki
ümmetlere farz olduğu gibi bize de farzdır. Buyruk şöyledir: „Ey iman sa-hipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine
yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır.„9
„Sayılı günlerdir. Sizden kim hasta
olur veya yolculuk halinde bulunursa
tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutar. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler üzerine düşen, fidye olarak bir
yoksulu doyurmaktır. Kim bir mecburiyeti olmaksıızın içinden gelerek iyilik
yaparsa bu onun için daha hayırlı olur.
Ve oruç tutmanız, bilirseniz, sizin için
daha hayırlıdır.„10
„Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten
kanıtlar getiren Kur’ân, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk
halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin
için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah’ı yüceltmenizi ister. Ve
sizin şükretmeniz umulmaktadır.11
Sonuç
-Oruç, ruhsal yükselişi sağlamak için
farz kılınmıştır. Oruç, aynı amaçla önceki ümmetlere de farz kılınmıştır. Farz
olan oruç Ramazan ayında tutulan
oruçtur.
-Ramazan ayında oruca güç yetiremeyenler, tutamadıkları gün sayısınca
başka günlerde oruç tutarlar.
-Oruca tahammül edemiyecek olanlar ise, oruç yerine fidye verirler. Bununla beraber kendileri için oruç tutmaları daha hayırlıdır. Ancak şu unutulmamalıdır ki; Allah’ın temel tavrı, kullarının
işini
kolaylaştırmaktır,
güç-leştirmek değildir. „Rızık temini için

zor şartlar altında çalışanlar, çocuklu
ka-dınlar, esir veya hapiste olanlar ve
bizim bilemeyeceğimiz, oruç tutmaya
mani herhangibir mazereti olanlar, hergün için fidye verebilirler.„12
-Diğer ibadetlerde olduğu gibi, oruç
ibadetin de de mazeret tesbiti, tamamen şahısların kendilerine aiddir.
Kur’ân, oruç tutmakta zorlananlara fidye kolaylığı getirmekle iki amacı birden
gerçekleştirmiş olmaktadır:
1- Müslümanın, ibadetini yerine getirememede üzüntüye düşmesini önleyerek, karamsarlığa kapılmamasını
sağlamak.
2- Fidye imkanıyla, toplumda yoksulluk ve imkansızlığa çare bulmak.
Kur’ân öğretisine göre; bir insana
diğer bir insanın yardım ulaştırması, sadece kendisinin faydalanacağı ibadetlerden daha hayırlıdır.
Kur’an’ın beyanına göre insan, dünyada; inanç açısından, düşünce açısından, çalışma açısından velhasıl insan hakları açısından, tamamen hür
olarak yaşaması gereken bir varlıktır.
İnsan için ibâdet, bu hürriyet içerisinde
yapıldığında bir anlam taşır, şov olsun
diye yapılan ibadetlerin Allah’ın terazisinde bir ağırlığı olmayacaktır. İnsan,
içinden gelerek oruç tutuyorsa bir anlamı olacaktır, zorlamayla oruç tutuyorsa
veya şov olsun diye oruç tutuyorsa, ne
oruç tutana ne de zorlayana oruç fayda
sağlamayacaktır. Dini insanlara anlatmak konusunda kendilerini görevli hissedenler, bu konuda sorumluluk üstlenenler, bu açıdan meseleye bakarak,
muhataplarının başında ibadet yaptırma memuru olmadıklarını bilmelidirler.
„Oruç tutmayanın, namaz kılmayanın
hapse atılması veya öldürülmesi“13
gibi garip fetvalar ne yazık ki fıkıh kitaplarımızda yer almaktadır. Hangi amaçla, ne zaman, ne şekilde bu fetvalar
kitaplara girdiyse girmiş, üzerinde durmaya değmez. Ancak bugünün müslümanları, bu garip fetvaları baz alarak
insanlara İslâm’ı anlatacaklarını sanıyorlarsa büyük bir yanılgı içerisin-dedirler. Aklı başında hiç bir insan
bilinçli olarak namaz kılmadığı zaman, oruç tutmadığı zaman hapsedileceği, öldürüleceği bir dine girmek istemez.
-O halde Allah’ın kullarına lutfettiği
ruhsat ve kolaylıkları onların elinden al-
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makla, hayırlı bir iş yapmış olmayız.
Tam aksine onları samimiyetsizliğe ve
riyakârlığa iteriz. Oysa Allah düzenini
çok iyi kurmuştur, o düzenin içerisine,
din adına, azimet adına, takva adına,
iyi müslüman olma adına, cihad yapma
adına, çomak sokmanın herhangi bir
mantığı yoktur, bu tip temelsiz kurallarla
ne yazık ki din tahrif edilmiştir, tahrife
hâlâ da devam edilmektedir. Allah din
tahrifçilerine, benim işime karışmayın,
siz kendi işinize bakın dercesine şöyle
buyurur: „En güzel düzenleyici Allahtır.„14
-Oruç ayında, oruçlu olunulan saatlerin dışında, cinsel ilişkide bir sakınca
yoktur. Itikafta olanlar hariç.
-„Oruç, varlıkların birbirlerinden seçilebileceği, sabahın erken saaatlerinde
başlar, güneşin batışıyla biter.15 İmsak
ve iftar zamanı örfe göre tesbit edilir.
Orucun fayda ve hikmetleri
Orucun fayda ve hikmetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
-Herşeyden önce oruç tutmakla, Allah’ın rızası kazanılmış olur. Oruç, insanı kötülüklerden alıkoyar, nefsi
ter-biye eder, ihtirasları bastırır ve ruhu
yüceltir.
-Oruç tutarak aç kalan müslümanın,
şefkat ve merhamet duyguları gelişir,
fakirlerin, miskinlerin, açların yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini tecrübe ile öğrenmiş olur ve onlara karşı daha in-sanî
yaklaşımlar ortaya koyar.
-Oruçlu kişiler, açlığa, susuzluğa ve
sıkıntılara tahammül etmeyi öğrenir,
sabır, sebat sahibi olurlar.
-Orucun ruhumuz kadar bedenimize
de faydası vardır. Ramazan boyunca
mide ve kalp daha az çalışır, bütün organlar dinlenir, vücut sağlık kazanır. Bu

-Oruç;
-Allah’a itaattır, ibadettir.
-yalnız Allah içindir.
- takvayı gerçekleştirir.
- ahlâk mektebidir.
- nefse karşı bir savaştır.
- sabır alışkanlığı kazandırır.
-iradeyi kuvvetlendirir, gayreti biler.
- düzeni ve disiplini öğretir.
- merhemet ve kardeşlik
bağlarını güçlendirir.
- toplumsal hastalıkları tedavide birliği sağlar.
- vücut için bir rektefe vazifesi görür.
sebeble oruç, maddî, mânevî hastalık

ve kötülüklere karşı bir kalkandır.
Ramazan orucu kimlere farzdır
Namaz kimlere farz ise oruç da onlara farzdır. Ancak biz yine bir sıralama
yaparak bilgilerimizi tazelemiş olalım:
Oruç, erginlik çağına gelmiş , akıllı, her
erkek ve kadın müslümana Ramazan
ayında oruç tutmak farzdır.
Orucun çeşitleri
Farz olması ve olmaması açısından
üç çeşit oruç vardır .
1- Farzolan oruçlar: Ramazan‘da
oruç tutmak farzdır. Bu ayda tutulamayan oruçlar başka günlerde kaza edilir.
2- Sünnet olan oruçlar: Muharrem
ayının dokuz, on, onbirinci günleri oruç
tutmak sünnettir. Kamerî ayların onüç,
ondört ve onbeşinci günleri ile haftanın
pazartesi, perşembe günleri ve şevval
ayında altı gün oruç tutmak müstehabtır.
3- Haram olan oruçlar: Ramazan
bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır. Çünkü bayram günleri Allah’ ın
kullarına birer ziyafet günüdür. Allah’ ın
ziyafetinden kaçınmak uygun değil-dir.
Orucu bozan şeyler
Orucu bozan şeyler, orucu geçersiz
kılan şeylerdir. Oruçlu iken bilerek herhangi bir şeyi yemek, içmek. Cinsî münasebette bulunmak ve Besin değeri
olan iğnelerden kullanmak orucu
bozar. Besin değeri olmayan iğneler
ise orucu bozmaz. Ayrıca cumhura
göre kusmak da orucu bozmaz. Denize
girmek, banyo yapmak, kan aldırmak,
içerisinde şeker ihtiva etmeyen natur
bir sakızı çiğnemek de aynı şekilde değerlendirilir. Ağız kokusunu kısmen de
olsa gidereceği için toplum içerisin-de
bulunan ve insanlarla konuşmak durumunda olan müslümanlar oruçlu iken
özellikle ağız temizliğine dikkat etmelidirler, diş fırçası kullanmalıdırlar. Alah’ın
hoşuna gittiği söylenen oruçlu-nun ağız
kokusu, insanların hoşuna gitmeyebilir.
Kazayı gerektiren haller
Orucu bozan şeyler, aynı zamanda
kazayı gerektiren hallerdir. Herhangi bir
nedenle orucu bozulan müslüman, Ramazan ayından sonraki bir günde, orucunu kaza eder.
Oruçla ilgili diğer meseleler
Oruçla, oruca başlama zamanıyla ilgili, diğer meseleleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1-Keffâret
Keffâret ceza demektir. Geleneksel
fıkıh kitaplarımızda orucunu kasten
bozan müslümana verilecek cezadan,

keffaret adı altında uzun uzun bahsedil-miştir. Oysa hüküm koyucu, her ne
sebeple olursa olsun orucunu bozan
müslümana kaza etmesini söylemiştir.
Peygamberimiz de bu yolu takip etmiştir. Sonradan bu yol terkedilmiş ve hüküm koyucuya rağmen, oruçla ilgili
senaryolar, yukarda da bahsedildiği gibi
yazılmaya devam edilmiştir.
Burada Allah adına hüküm koymanında ötesinde, Allah adına, O’nun kullarına ceza vermek gibi bir zulüm de
vardır. Biz, böyle bir zulmü, Allah’ın dinine fatura etmekten Allah’a sığınırız.
Hüküm ne kadar da açık: „Ramazan
günlerinde orucunu tutamamış olanlar,
başka günlerde tutarlar.„ Allah rızası
için oruç tutan müslümanın, öyle veya

Kur’an ve Sünnet’e göre,
her ne suretle olursa olsun
orucunu bozana keffâret
lâzım gelmez. Keffâret cezası başka konulardaki
(zıhar olayı Mücadele 2,3)
keffâret uygulamalarının
anlam kaydırmalarıyla,
oruca da tatbik edilmesinden doğmuştur.
böyle, hiçbir mazereti yokken orucunu
bozması mümkün değildir.
Oruçlu bir müslüman tesbit edilen
özel durumuna göre, kendini mazeretli
görürse, mazeretli sayarsa, orucunu
bozar, bozar demek biraz yanlış düşeceğinden, iftar eder demek daha doğru
olacaktır. Bu kişiye de ceza yüklemek
Bakara Sûresi‘nin son âyetine ters
düşer. Keyfî olarak oruç bozan insan
ise, zaten Allah korkusundan veya ibâdet şuurundan uzaktır. Böyle bir özelliğe sahip olan insan da keffaret orucundan zaten korkmaz, çünkü onu da tutmayacaktır. Bu durumda ceza iyi niyetli
olan müslümana verilmiş olur ki yan-lıştır. Yukardaki sözümüzü yeniden tekrar edelim. İnsan ibâdetini hür olarak
yapmalıdır. Hürriyet içerisinde yapılırsa, ibadet bir anlam taşır. Herkes
Cennet‘e girme hürriyetine sahip olduğu gibi Cehennem’e girme hürri-yetine de sahiptir. Kimse kimsenin başına
bekçi tayin edilmemiştir. *
Keffârete delil olarak şu hadis gösterilir:
-Bir adam Peygamber’e gelerek“
Mahvoldum”dedi,
-Peygamberimiz; “Seni mahveden
şey nedir” ?
-Adam; “Ramazan da hanımımla ilişkide bulundum”.
-Peygamberimiz: Köle azad edebilir
misin ?
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-Adam: “Hayır”.
-Peygamberimiz: “Peş peşe iki ay
oruç tutabilir misin” ?
-Adam: “Hayır”.
-Peygamberimiz:“Altmış fakiri doyurabilir misin “?
-Adam: “Hayır.”
-Peygamberimiz:“Adama biraz hurma vererek al bu hurmaları dağıt” dedi.
-Adam: “Bizden fakiri var mı ki ben
bu hurmaları dağıtayım”?
-Peyagamberimiz: Güldü ve adama,
”Git bunları ailene yedir “dedi.„ 16

Devamlı zikirle, tefekkürle, okumayla
meşgul olur. Müddeti: Mezheblere göre
değişir. Hanefîler, Şafiiler ve Hanbelîlere göre; enaz, „az bir zaman, bir an“,
olarak belirlenen müddet, Malîkiler‘e
göre bir gün, bir gecedir. İsteyen daha
fazla da durulabilir. İtikâf‘ın amacı; belirli bir zaman içerisinde, hertürlü dünya
meşgalesinden uzaklaşarak, murakabeye dalmak, tabir caizse, Allah’la baş
başa kalarak huzur ve mutluluğu yakalamaya çalışmak, hiçliğin şuuruna ermektir.18

Bu hadis gereğince keffâret kabul
edilse bile, sadece cinsi münasebetle
ilgili olduğu görülür. Keffâretin umûmîleştirilmesi ve farz hükmünde görülmesi
yanlış olur. İkincisi, Adamla peygamberimiz‘in konuşmalarının sonunda hurmalar adama kaldı. Adam cezalan-

3- Oruç ve Hilal
Hilâl, Ramazan ayının başlangıcının
belirlenmesinde belirleyeci rolünü oynar. „Hilali gördüğünüz zaman Oruç tutunuz, hilali gördüğünüz zaman bayram
yapınız; hava bulutlu ise taktir ediniz“
Başka bir rivayette „Hava bulutluysa
veya hilâl’i gözetlemeye mani bir durum
var ise, Şaban’ı otuza tamamlayınız„
19 buyurulmaktadır. Belirleme, o günün
şartlarında şahısların şahadetiyle yapılıyormuş. Bugün belirleme, Astronomi
uzmanlarınca, yapılmaktadır. Hassas
aletler ve hesaplamalarla yapılmaktadır. Yapılması gereken, Ramazan ayının başlangıcının tesbitidir. Hangi şekil
ve esas alınırsa alınsın tesbit yapıldıysa sorun çözülmüş demektir.„ 29
veya 30 gün oruç tutulur ve sonunda
bayram yapılır.

dırılma yerine mükâfatlandırıldı. Üstelik, peygamberin huzuruna eliboş gelen
adam, eli dolu olarak geri döndü, peygamberimizi keyiflendirdi ve güldürdü.
Hadisi ilim adamları da değerlendirmiş ve şu sonuçları elde etmişler:
1- İmam Hanefi, kasden bozulan
oruca 61 gün ceza vermiş.
2- İmam Şafiî, keffâret sadece, kendi
isteğiyle cinsi münasebet yapan erkek
için geçerlidir, kadın için geçerli değildir, kadının kaza yapması gerekir
demiş.
3- İmam Malik, hadisteki sıra takip
edilir demiş.
4- İmam Nevevî, keffâret erkeğedir,
kadına hiçbir şey gerekmez demiş.
Çünkü keffâret mehir gibidir, mehirde
erkeğe mahsustur.17
Sonuç
Keffâret ilim adamlarının çoğunluğunun ortak görüşüne göre orucu bozan
diğer hususlarla ilgili değildir. Sadece
cinsî ilişki ile ilgilidir, ve de erkek için geçerlidir, kadın için ise geçerli değildir.
Her ne sebeple olursa olsun oruç bozulduğu zaman, güne gün, oruç tutmakla farz yerine getirilmiş olur diyebiliriz.
2- İtikaf
Beş vakit namaz kılınan bir camide
ibâdet niyetiyle durmaktır. Itikaf‘ta olan
insan, yeme içme işlerini camide yapar.
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-Biz deriz ki, mümkünse bütün İslâm
aleminde orucun başlaması ve bitimiyle
ilgili birlik sağlanmalı ve bir prensip üzerinde anlaşılmalıdır. Aynı zamanda
oruca başlanmalı ve aynı zamanda
bayram yapılmalıdır. Kimi oruç tutarken
kiminin iftar etmesi, müslümanlar arasında sürtüşme meydana getirmektedir. Hilâl tartışmasının altında yatan
gerçek dînî endişe değil, siyasî endişedir.
-Hanefî Mezhebine göre kılınması
vacip olan bayram namazı, cumhurun
görüşüne göre sünnettir. Bir özür gereği, bayram namazları, bir gün ertelenerek kılanabilir. Bu şekildeki bir uygulama ile müslümanlar arasındaki birliği
korumak en güzeli olacaktır. Alimlerin
çoğunluğunun sünnet olarak belirlediği
bayram namazında kavga çıkararak
ümmetin birliğini zedelemek haramdır.
Ümmetin birli ğini sağlamak ise farzdır.
-Kaldı ki, Şafiî Mezhebi‘ne göre, hilâl
tesbitinde hesaba itibar edilir.
-Cumhurun görüşü ise; „onu takdir
ediniz“20 şeklindedir. Kısacası cumhurun görüşü hakikate daha yakındır.
Namaz vakitlerinde saati dakikasına
varıncaya kadar kullanan müslümanların, oruç tesbitinde hesabı dışlamaları
mânidar değil midir?
-Oysa teknolojiyi en iyi kullananların,
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ondan en iyi şekilde istifade etmesi gerekenlerin müslümanlar olması gerekmez mi? „Herşeyi bir nizam, bir hesap
üzerine yarattığını, feleklerin kendi yörüngelerinde yürüdüklerini, yüzdüklerini“21 Kuran altıncı asırda, tüm dünyaya ilan etmedi mi? Böyle bir Kitabın
bağımlıları nasıl olur da Kur’an’ı ve
Sünneti dışlayarak oruç tesbitinde, ilkel
yöntemleri seçer?
-Allah, herçağda dinini omuzlayabilecek, her platformda onu temsil edebilecek, akıllı, yetenekli, ehliyetli aksiyon
sahibi yiğit müslümanlar istiyor, belirli
çıkar hesapları olan, şovmen müslüman istemediği gibi, sünepe, dış görünüşüyle medine dilencisini andıran
yobaz müslüman istemiyor. „Allah Kitabında bu düşüncesini şu şekilde ifadeye koyuyor: ... hâlâ düşünmeyecek
misiniz? Aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Aklınızı çalıştırmazsanız sizi pislik
içerisinde bırakırım.„
4- Kutuplarda oruç
Kutuplar, günün gece ve gündüz olarak 24 saat gibi bir tesbit ile tayin edilemediği yerlerdir. Kutuplarda en yakın
yerdeki, zaman dilimine göre ayarlama
yapılarak, oruç tutulur, namaz kılınır.
5- Niyet
Oruçta niyet şarttır. Niyet kişinin kalbinden oruç tutacağını bilmesidir. Imam
Hanefî, Malikî ve Hanbelî’ ye göre şart
olan niyet, İmam Şafii’ye göre rükündür.22
6- Sadaka-i Fıtır
Sadaka-i fıtır, Ramazan bayramını
geçirmemek üzere verilecek olan bir
sadakadır. Bayram günü sabah namazına kadar verilmesi gerekir. İmkân bulunamamışsa daha sonrakî günlerde
de verilebilir. Zengin (nisaba mâlik) olan
hür müslümanlar, sadaka-i fıtrı vermelidir. Fıtır Sadaka’sı bakmakla yükümlü
olunan şahıs başına hesab edilerek
Allah rızası için verilir. Sadaka-i fıtır,
sofraya konan tüm yiyecekler üzerinden zamanın şartlarına göre tesbit edilmelidir.
Tesbit
çağın
getirdiği
zorun-luluklar göz önünde bulundurularak fakir lehine yapılır. Sadaka-i fıtır,
bir fakirin akşamlı- sabahlı bir günlük
yiye-ceğinin tutarıdır. Hesap buna göre
yapılır.
Orucun fidyesi
Oruç tutmaya güç yetiremeyenler
(ağır işlerde çalışanlar, işyeri ile probmlemleri olanlar, özürlü olanlar, hasta
olanlar, kendi açılarından oruç tutmaya
mani, herhangi bir mazereti olanlar),
farz olan oruç için tutamadıkları her bir
oruca bedel bir fidye verirler. Bir fidye,
bir sadaka-ı fıtır miktarıdır. Fidye vermekle mükellef olan müslümanlar, fidye
vermeye de güç yetiremezlerse, o
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zaman Allah’dan af ve mağfiret dilerler.
Oruç tutmamayı mübah kılan özürler:
Kendisine oruç farz olan bir mükellefin, aşağıda belirtilen sebeblerden dolayı, oruç tutmaması veya iftar etme-si
mübahtır. Orucunu tutamayan veya
iftar eden özür sahipleri, mazeretleri
geçince tutamadıkları gün sayısınca
oruçlarını tutarlar.
1- Hastalık
Hasta olan ve orucun kendisine zararlı olacağı, doktor tarafından bildirilen
kişi hastalığı süresince oruç tutmayabilir.
2- Yolculuk
Ramazanda yolculuğa çıkacak kimse, oruç tutmayabilir. Eğer yolculuk herhangi bir sıkıntı vermeyecekse oruç
tutmak daha iyidir.
3- Kadınların hâmile veya emzikli
olması
Hâmile olan veya çocuğunu emziren
bir kadın, oruç tutmayabilir.
Kadınlar hayız ve nifas hallerinde, isterlerse oruç tutmayabilirler, tamamen
kendi takdirlerine bağlıdır. Müslüman
gücü yetiyor ve ibadet yapmak istiyorsa
Allah ona sen hayızlısın, bana ibadet
edemezsin demez. Hayızlı kadınlar
kendileri istemedikleri taktirde hiçbir
ibadetten uzaklaştırılamaz. Allah, güçleri yetmediği halde kendilerini ibadet
yapmak zorunda hisseden kadınlara,
sıkıntıya girmesinler diye, isterseniz bu
hallerde oruç tutmayabilirsiniz demiştir.
Yoksa hayızlı olduğunuz sürece bana
yaklaşmayın dememiştir.
Hayızlı kadınlar cahiliye çağında horlanırlar, dışlanırlardı. Fıkıh kitaplarındaki horlama ve dışlama da aynı mantıkla, sonradan İslâm’a fatura edilmiştir.23
Yok, namaz kılamazsın, yok oruç tutamazsın, yok Kâbe’yi tavaf edemezsin, böyle şey olmaz..., çoğaltabilirsiniz.
Efendim bu konuyla ilgili hadisler var-

dır gibi, üzerinde düşünülmeden sarfedilen sözleri, ancak Muaviye‘nin sözcüleri söylerler. Kur’an’a ters hadis olmaz,
peygamber böyle fahiş bir hata yapmaz. Kur’an hayızlı kadını- nifaslı kadını hasta kabul etmekte ve bunlar
hakkındaki hükmünü açıklamaktadır.
Hasta olan, mazeretli olan müslümanlar ibadetlerini nasıl yapıyorlarsa hayızlı- nifaslı kadınlar da, onu yapacaklardır. Peygamberimiz de sözleriyle, fiilleriyle Allah’ın bu buyruğunu detaylandırmıştır.
4-Şiddetli açlık ve susuzluk
Oruçlu bir kimse açlık ve susuzluğa
dayanamayacak bir duruma düşerse
iftar eder, içinde bulunduğu durumdan
kurtulduğu zaman, orucunu tutabilir.
5-Rızık endişesi ve ihtiyarlık
Bakara Sûresi’nin 184. Âyeti’nin beyan ettiği mazeretlere sahip olan insanlar; senenin hiçbir gününde oruç
tutamayabileceği gibi, rızık temini için
zor şartlar altında çalışan insanlar da
aynı şekilde oruç tutmayabililer. Müslümanların oruç tutacağız diye hasta raporu almaları tamamen yanlış olur.
Allah, insanları kandırarak, yanıltarak
kendisine ibadet yapılmasını istemez.
Yukarıda açıkladığımız gibi, bu müslümanlar fidye vererek oruç ibadetini yerine getirmiş olurlar. Ama, yıllık izinlerini
oruç tutmak amacıyla kullanabilirler.
Tekrar edelimn, oruç tutmak için doktor
raporu alarak işvereninin zarara uğratıl-masına Allah müsade etmez.
6-Delilik
Deliler oruç tutmakla mükellef değildir.
7-Zorlama
Oruçlu bir müslüman, tehdit altında
kalırsa, hürriyyeti elinden alınırsa oruç
tutamayacağı gibi tuttuğu orucu da bozabilir.
Allah oruçlarımızı rızasına uygun olarak tutmayı hepimize nasip eylesin.
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Ne Yapmalı
Almanya’da 1 Eylül’den itibaren, Alman vatandaşı olmak isteyen yabancılar için
ülke genelinde vatandaşlık sınavları yapılacak.

Alman vatandaşlığı sınavı
1 Eylül‘de başlıyor!
-Bul Karoyu Al Parayı-

Almanya Federal
i leri Bakanl
n n a klamas na g re, s navlarda Demokraside
› Politika
luk ile
nsan ve Toplum ba l klar alt nda 3 ayr dalda temel Ebilgi
itim seviyesi
Alan nda Kalite
l lecek.
Geli tirme Enstit
(IQB)
s
taraf ndan bu ama la Berlin deki Humboldt niversitesi nde 310 soru h
S nava kat lan yabanc lara bunlardan 33
sorulacak. Bu sorular aras ndan en az ›
17 soruyu
lar, s nav kazanm
olacak. 25 euro denerek girilecek s nav kazanmak vatanda ›
l k i in
lerden tedirgin. MOCCA Dergisi e itli meslek gruplar ndan T rk vatanda lar na test sorul

„Vatandaşlık testi hakkında neler söyleyeceksiniz?“

V

atandaşlık testi uygun bir yöntem değildir. Almanya’da iki grup vardır. Birinci grup Türkiye’den gelen, ikinci grup burada doğup
büyüyen, okuyan, meslek yapan ve Üniversite okuyup bitiren grup.
1955 yılından beri burada çalışan iş
sahibi olan birinci grup 50 senedir burada yaşıyor. Ancak Almanya onları yeni yeni farkediyor ve diyor ki; gel seni teste tabi tutalım. Bir çınar dikilmiş şuraya
dal budak salmış, gölgesinden istifade edilmiş, onun varlığı ancak elli
yıl sonra hissedilmiş bu çok yanlış. İşte Almanya bu.
İkinci gruba gelince; onu sistem
yetiştirmiş. Doğduğu günden beri o
sistemin içerisinde. Ancak onun
Almanlardan bir farkı var; saçları
siyah. Bu grubun içerisinden bazıları biz Alman vatandaşlığına geçmek istiyoruz diyor; Almanya’da
diyor ki “Hayır
Bizler burada
olmaz,biz
camiden önce kiseni teste tabi tutacağız.”! İyi de, 20 yıdır,
liseyi
30 yıldır onu senin sistemin yetiştirdi; bu
tanıdık,
süre içerisinde sen ona gerekli vatandaşlık
ezan sesinbilincini aşılayamadın da, vatandaş olmak
den önce kiistediği zaman tesbit ettiğin 310 soru ile mi
lise çanıyla
vatandaşlık bilinci vereceksin ona?!
uyandık, anne
Almanya uyum konusunda samimi ise
demeden önce
vatandaş olsun veya olmasın önce
mutter dedik, bilyabancılara seçme ve seçilme haklarını
miyorum demevermelidir. Sözün özü; bu test Almanya’nın
den önce „Ick
ayıbıdır. Ümidim odur ki, aklı başında
wies nich“ dedik
politikacılar devreye girerde bu ayıptan
bütün bunlara
Alman’yayı kurtarır.
rağmen hâlâ
yabancı olarak
adlandırlıyoruz.

Mahmut Gökmen
Dip.Betr.Wirt.
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Ne yapmalı

en çok kitap okuyan
bir adamım. Bilhassa tarih konusunda
fena
sayılmam,
Almanya’yı
ve
Alman tarihini bilirim.Böyle bir test çok saçma. Böyle
şey mi olur. Almanların yüzde yetmişi bile bilmez bu
soruları. Sorular aktuel olsa insanların en azından işine
yarar. Öyle değilki ta Almanya’nın kuruluşundan beri ne
var ne yoksa sorulmuş, bence çok saçma. Modern
Alman ya’ya yakışmıyor bu türlü hareketler.

B

orla bir şey olmaz.
Alman vatandaşı olarak burada kalSerhat Doğan
mak
isteyenlere
Akademisyen
başka bir uygulama
yapılabilir. İntegrasyon kursları yapılıyor dil eğitimi sadece orada veriliyor. İnsan dil bilmekle
uyum içerisine girmiş olmaz. Dil ilk adım olabilir ama
sonrası gelmeli. Kültür alışverişi olmalı. Tek taraflı uyum
olmaz. Ben böyleyim sen de böyle olacaksın, bu
anlayış nefreti doğurur zaten de öyle oluyor.

Z

u uygulama haksızlıktır.
Sorularla
vatandaşlık olmaz.
Soner Sezen
Bu
test Marıendorf Camii Başk.
önyargılardan
oluşmuş bir testtir ve yabancıları
dışlama amaçlıdır. İşin kötüsü Alman gençleri bu duyggularla besleniyor, böylelikle burada doğan yetişen
üçüncü nesil yabancı çocuklarıyla arkadaş olan bu
gençler yabancılara baştan tavır koyuyorlar. Oysa uyumun gerçekleşeceği hedef kitle bu gençler. Almanya
kendi kalesine gol atıyor aslında.
Almancayı bilen hatta, uyum sorularını da cevaplayarak Alman olan yabancının konumu değişecek mi
sanki?! O yine temizlik işçisi olacaktır. Meslek yeri bulamayacak, bulsa da istediği mesleği yapamayacak.
Sevgisiz bu iş olmaz. Sevgi de karşılıklı kabullerle
gerçekleşir. Bizde bir söz vardır, „tek taraflı aşk aşık
usandırır.“

B

orla güzellik olmaz.
Bana sevmediğim
yemeği zorla yedirmekle ancak benim
nefretimi kazanırsınız, sevgimi değil.
Nefret üzerine de dostluk kurulmaz.
Adamın içinde Alman vatandaşlığına karşı bir istek
yoksa isterse sen yüz kere test yap, ne olacak ki. O bilgileri ezberlemekle vatandaş mı olunur? Evlilik konusunda tedbir almaya kalktılar neticesi ortada, ne
kazandılar hiç. Bence başka yollar denenmeli ve sevdirerek bu işler halledilmeli.

Z

lmanya hukuk devle
tidir. Kanunlar yapı
lırken
halkla
bütünleşmeye özen
gös-terilir. Önemli kanunlar kısa süreli tartışmalarla veya halka rağmen
yapılmaz. Yabancıların vatandaşlığa geçişleride böyledir. Vatandaşlık kanunu Göçmenler Yasası’nın bir
uzantısıdır.
Ancak soru testiyle vatandaşlığa geçiş çokda demokratik bir uygulama değildir. Yıllarını Almanya’nın imarı
için harcamış insanlara böyle bir uygalama haklı olarak ağır gelmektedir. Burada doğup büyüyen tahsilini
burada tamamlayan yabancılar için aynı uygulama
Almanya’nın bir ayıbıdır diye düşünüyorum. İnsanları
ötekileştirerek vatandaşlığa kabul etmek ilişkilerin
yara almasına sebep olacaktır.

A

Soru 202
Almanya Demokratik Cumhuriyeti,
“Soğuk Savaş” döneminde nereye aitti?
□ Batı Müttefik gücüne
□ Varşova paktına
□ NATO’ ya
□ Bağımsız Devletlere

Alman Vatandaşı olmak isteyenlere sorulacak
olan 310 sorudan bazı örnekler

Soru 203
Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin
Ekonomik sisteminin adı nedir?
□ Piyasa Ekonomisi
□ Planlama Ekonomisi
□ Arz ve Talep
□ Kapitalizm

Soru 1
Almanya da insanlar açıkca hükümete yönelik
tenkid yapabilirler, çünkü:
□ burada din hürriyeti vardır
□ insanlar vergi ödemektedir
□ isanların seçme hakkı vardır
□ burada fikir hürriyeti vardır

Soru 210
17. Haziran 1953 tarihinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde ne olmuştur?
□ Varşova Paktına çoşkulu katılım
□ Ulusal Grev ve Halk ayaklanması
□ 1. SED Parti kurultayı
□ Fidel Castros’ nun ilk ziyareti
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Bu say m zda sizlere ok nemli bir ahsiyeti tan tmak istiyorum. Merhum ›Annemarie
n mefendiyi. A a da k saca hayat hikayesini bulacaks n z. Ge en y l Mevlana Celal
y l idi malum. Schimmel de mr n Mevlana ya vakfetmi
.Ke ke hepimiz
biri idi
onun kadar al kan

CEMİLE TEYZE’NİN ARDINDAN
(Annemarie Schimmel 1922-2003)

ürkiye’deki dergilere
yazdığı yazılarında
Cemile Kıratlı (kırat:
Schimmel) müstearını kullanırdı, hatıratında öyle diyor du.
Ömrünü İslam ve Türk kültürünü tanımaya ve tanıtmaya hasretmiş bir Şark
sevdalısı idi “Cemile Teyze” Öm-rünün
son yıllarında yazdığı ve içinde Türkiye
ile ilgili anlattığı birçok şey bu-lunan hatıratı özellikle okunmaya de-ğer. İçinde
birçok tanınmış yazar ve edebiyatçıya
ait hatıranın da bulunuyor. Bu önemli
hatıra kitabına da Goethe’ nin meşhur
eseri Doğu Batı Divanı’na gönderme
yaparcasına
DoğuBatılı
Hayatım*(Mein west-ötlisches Leben)
ismini koyması da ilginç.

T

Bu sayımızda sizlere çok önemli bir
şahsiyeti tanıtmak istiyorum. Merhum
Annemarie Schimmel Hanımefendiyi .
Aşağıda kısaca hayat hikayesini bulacaksınız.Geçen yıl Mevlana Celaleddin
Rumi’yi Anma yılı idi malum. Schimmel
de ömrünü Mevlana’ya vakfetmiş biri
idi Keşke hepimiz onun kadar çalışkan
olabilsek ! Buyrun beraber okuyalım.
Daha öğrencilik yıllarında Friedrich
Rückert şiirleriyle ilgilenen Annemarie
Schimmel, 1922’de Erfurt’ta doğdu.
Büyük bir coşkuyla daha fazla öğrenmeyi arzuladığı Doğu kültürü nedeniyle
Rückert’in Fars ve Arap edebiyatı çalışmalarından derinden etkilendi. Onbeşine geldiğinde İslam tarihi ve
kültürüyle tanıştı. Böylece, kendini
evinde gibi hissettiği İslam dünyasının kapıları onun için sonuna
kadar açılmış oldu. Onaltısında liseyi
bitirdi ve bir yıl sonra babasının arkasından, Arap kültürü üzerine çalışma-la-
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rını sürdürdüğü ve İslam sanatı konusunda ders aldığı Berlin’e gitti.
1941 Kasım’ında ilk doktorasını aldı.
Altı yıllık çalışmaları sırasında Memlük
tarihi üzerine tez hazırladı ve 1 Nisan
1945’te ikinci doktorasını aldı. 1945’te
Marburg Üniversitesi’nde ünlü dinler
tarihi Profesörü Friedrich Heiler ile çalışmaya başladı.

Schimmel’in 80’den fazla kitap, deneme ve sayısız konferanslarının; bilimsel topluluklara yaptığı başkanlık ve
hem Alman hem de yabancı üniver-sitelerden aldığı fahri doktoraların, sayısız ödül ve madalyaların bir liste-sini
yapmak olanaksız gibidir.
Schimmel’in asıl uzmanlık alanı
İslam Edebiyatı ve Tasavvuftur. İslamın
Mistik Boyutları, Mevlana Celaleddin
Rumi ve Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri gibi kitapları İslamın özünün anlaşılmasına büyük katkıda bulunmuştur.
Annemarie Schimmel 27 Ocak 2003
tarihinde 80 yaşındayken vefat etti.

12 Ocak 1946’da 24 yaşındayken
öğretmenlik yeterliliğini kazandı. 1954’
te Ankara Üniversitesi’nde Türkçe olarak din tarihi dersi verdi. 5 yıl sonra Almanya’ya geri döndü.
1969’dan emekliliğine kadarki 25 yıl
boyunca Harvard Üniversitesi’nde
“Hint Müslüman Kültürü“ başlığında
dersler verdi. Daha sonra Bonn’a geri
döndü ve fahri profesör ünvanı aldı.
7 Mart 1997’de, Schimmel’in parlak
kariyerinin zirvesi olan 75. doğum gününde, Bonn Üniversitesi’nde Hint
Müslüman Kültürü için Annemarie
Schimmel Kürsüsü kuruldu.

İim dünyası ömrünü Türk ve İslam
kültürüne vakfeden bu ilim kadınının
hatıratının biran evvel Türkçe’ye kazandırılmasını bekliyor. Ömrünün
uzunca bir kısmını Türkiye’de geçiren,
Türkiye’de üniversitede ders veren,
Yunus’un ve Mevlana’nın dizelerini
büyük bir vukûfiyetle tercüme eden
Schimmel’in talebeleri ne yazık ki hocalarının bu yadigârına bu zamana
kadar sahip çıkamadılar. Schimmel’in
talebelerinin Vefâ’nın sadece İstanbul’
da bir semt adı olmadığını en kısa zamanda ispat edeceğini umud ediyoruz.
*Schimmel,Annemarie, Mein West-östlisches Leben, . Beck 2002

Zülfikar KAM
Kamu Yöneticisi

İz Bırakanlar
Hristiyan Demokrat Konrad Adenauer Batı Almanya’yı savaşın enkazından çıkardı, yeniden güçlü bir ekonomi ve demokrasiye dönüştürdü. 91 yıllık yaşamını dolu dolu geçiren Şansölye, Federal
Almanya’nın kaderinde belirleleyici roller üstlendi. Eyaletleri tek
bayrak altında topladı, savaş sırasında bozulan ilşkileri yeniden normalleştirdi. Dünya barışının sağlanması yolunda oldukça önemli
adımlar attı ve Şansölyö ünvanını gururlu bir şekilfde taşıyan gerçek bir kahraman olarak bu dünyadan çekilip gitti.

KONRAD HERMANN JOSEF ADENAUER
(5 Ocak 1876 , 19 Nisan 1967)

Bir Alman atasözünde şöyle der:

“Kollarını değişiklikler için aç, ama kendi değerlerinin
kaybolmasına izin verme.”
(Öffne deine Arme für Veränderungen, aber laß nicht deine Werte gehen).

onrad Hermann Josef Adenauer, 5 Ocak’ta, Katolik Özel
Kalem Müdürü Konrad Adenauer ve eşi
Helene’nin (Kızlık
soyadı Scharfenberg) beş çocuğundan
üçüncüsü olarak Köln’de dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra Freiburg, Münih ve Bonn’da Hukuk ve
Ekonomi Politikası tahsili gördü. Daha
sonra Köln’de stajyer hakim olarak çalıştı. Savcılıkta hakim muavini, iki yıl
sonra Avukat Kausen’in bürosunda ve
sonra da Köln Eyalet mahkemesinde
yardımcı hakim olarak görev aldı.

K

1904
Emma Weyer ile evlendi ve bu evlilikten çocukları Konrad, Max ve Ria
dünyaya geldi.
1905
Alman Merkez Partisi’ne üye oldu.
1906’dan itibaren Köln Belediye Meclisi üyeliği yapan Adenauer 1917’de
Köln Belediye Başkanlığına seçildi.
1918
Adenauer ömür boyu Prusya Senatosu’nun üyesi oldu. İşçi ve Asker Kurulu
tarafından disiplin görevlisi olarak atandı. Kayser II. Wilhelm’in tahtı bırakmasının ardından Köln’de burjuva ve sos
yalist partilerin katılımıyla bir vakıf komisyonu oluşturuldu; Konrad Adena-

uer bu komisyonun başkanlığına getiril-di.
1919
Adenauer, Alman meclisinde bulunan
ve Ren nehrinin sol yakasını temsil
eden milletvekilleriyle, Prusya Eyalet
Meclisi üyeleri ve işgal altında bulunan
Ren şehirlerinin belediye başkanlarının
Köln’de yapılan bir toplantısında, Alman İmparatorluğu’nun birliği çerçevesinde bir Batı Alman Federal Devleti’nin
kurulmasını önerdi.
Köln Belediye Başkanı
1921
Adenauer bir yıl için Prusya Devlet
Konseyi’nin başkanlığına seçildi. Bundan sonraki 12 yıl süreyle bu görevinde
kaldı. 1922 Münih’te toplanan 62. Alman Katolik Kurultayı’nın başkanlı-ğını
yaptı. 1926 Adenauer Şansölyeliğe
(Başvekilliğe) adaylık konusunda girişimlerde bulundu.
1933
Devlet Konseyi Başkanı Adenauer,
anayasada öngörülen Üç kişilik Kurul’
da, Prusya Eyalet Meclisi’nin vaktinden
önce feshedilmesine karşı çıktı. Belediye Başkanı Adenauer bir seçim gezisi
için Berlin’den gelecek olan Şansölye
Adolf Hitler’i karşılamaya gitmedi ve
üzerinde Gamalı Haç bulunan bay-rakları Deutz Köprüsü’nden indirtti. Da-ha

sonra Adenauer Köln’ü terketti ve Maria
Laach Manastırı’nda bir yıl sak-landı.
Nazilerin Eyalet Başkanı da Adenauer’in belediye başkanlığından alındığını açıkladı.
1934
Gestapo tarafından tutuklandı, iki
gün sonra tekrar serbest bırakıldı.
1935’ten itibaren Adenauer öncelikle
Rhöndorf’ta inzivaya çekildi. Değişik direniş gruplarının temsilcileri özellikle de
Katolik gruplarının temsilcileri, Ade-nauer’i direniş hareketi için kazanmak için
çok uğraştılar ama Adenauer bu tekliflerin hepsini reddetti.
20 Temmuz 1944 suikastının ardından tutuklandı ve Köln Fuar Alanı’ndaki
bir kampta gözaltında tutuldu. Ve O buradan kaçmayı başardıysada, yeniden yakalandı ve Brauweiler Gestapo
Hapishanesi’ne gönderildi.
1945
Adaneuer, Amerikan Askeri Yönetimi
tarafından yeniden Köln Şehri Belediye
Başkanlığına getirildi. Rheinland bölgesinde “Hıristiyan Demokrat Parti” nin
(CDP) kurucu ve yönetim kurulu üyesi
oldu. Daha sonra İngiliz Askeri Yönetimi tarafından “iş göremezlik” gerekçesi ile Köln Şehri Belediye Başkan
lığından alındı.
CDU Genel Başkanı
1946
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Adenauer Herford’da, İngiliz İşgal Bölgesinde, yeni kurulan
CDU’nun ilk başkanı seçildi. Kuzey Ren Westfalya Eyaleti’
nin kurulmasından sonra Adenauer CDU’nun ilk eyalet meclisindeki grup başkanı oldu. 1947 CDU ve CSU’nun Königstein/Taunus’ta yapılan çalışma ortaklığı toplantısında,
CDU-Berlin Eyalet Başkanı Jakob Kaiser tarafından ortaya
konan liderlik teklifini geri çevirdi ve 1948 Bonn’da Meclis Kurulu Başkanlığına seçildi.

Şansölyelik
1949
Doğrudan vekalet yoluyla, Adenauer birinci Alman Federal
Meclisi’nin üyesi oldu. Bu üyeliğini 1966 yılına kadar da sürdürdü. Sadece bir oy farkla Almanya Federal Cumhuri-yeti’nin ilk Şansölyeliğine seçildi. Müttefik Kuvvetler Yüksek
Komiserliği ile para ve demontaj sorunlarında önemli kolaylıklar getiren, ayrıca batılı devletlerle diplomatik ilişkileri yeniden kurma ve uluslararası organizasyonlara üye olma hakkı
tanıyan Petersberg anlaşmasını imzaladı.
1950
Goslar’da yapılan CDU’nun 1.Genel Kurulunda Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 1966 yılına kadar da bu görevde
kaldı.
1951
Adenauer yeni kurulan Dışişleri Bakanlığı görevini de ek
olarak üstlendi. Politikasının ağırlık merkezini Almanya Federal Cumhuriyeti’nin batı dünyasına entegrasyonu oluşturdu.
Avrupa Birliği’nin temelini oluşturacak olan Maden Birliği
Sözleşmesini (Montanunion) imzalamak amacıyla Federal
Şansölye olarak Paris’e ilk ziyaretini yaptı.
1952
Federal Almanya’nın üç büyük batılı devletle olan ilişkilerini ele alan Almanya Sözleşmesi’nin Bonn’da, EWG-Sözleşmesini ise Paris’te imzaladı. İsrail’le ilişkileri yeniden
düzelt-meyi amaçlayan Lüksemburg anlaşmasının altına
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imza koydu.
1953
İkinci kez yapılan Alman Genel Seçimlerinden sonra Ekim
ayında Adenauer yeniden Federal Şansölyeliğe seçildi.
1955
Paris Sözleşmelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Adenauer, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne kesin egemenliği kazandırmış oldu ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı görevini
Heinrich von Brentano’ya devretti.
Aynı yıl Moskova Ziyaretini gerçekleştiren Adaneuer; Sovyetler Birliği ile resmi ilişkilerin başlamasını sağladı. Bu ilşkinin sonucunda çok sayıda Alman savaş esiri SSCB’den
yurda dönebildi. Doğu Almanya’nın (DDR) diplomatik alanda
yalnız bırakılmasına yönelik Hallstein-Doktrini’nin açık-lanması.
1956
Alman Federal Meclisi, Adenauer tarafından desteklenen
Yükümlü Askerlik Yasasını onayladı. 1957 de Roma Söz-leşmelerinin imzalandı ve bu sözleşmelerle Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Federal Almanya, Avrupa
Ekonomik Topluluğu (EWG’nin) ve Avrupa Atom Birliği’nin
(EURATOM) kurulması konusunda anlaştılar. Üçüncü Almanya genel seçimlerinde CDU/CSU koalisyonu kesin çoğunluğu elde etti. Adenauer yeniden Federal Şansölyeliğe
seçildi.
1961
Birlik Partileri genel seçimlerde çoğunluğu kaybettiler.
1962 Adenauer’in Fransa’ya yaptığı resmi ziyaret De Gaulle
tarafından her iki devletin barışma töreni olarak tertip edildi.
1963
Adenauer ve De Gaulle Paris’te Alman-Fransız İşbirliği Antlaşmasını imzaladılar. Başkan Kennedy Almanya Federal
Cumhuriyeti’ni ve Berlin’i resmi ziyaret etti. Adaneuer Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Atom denemelerini durdurma antlaşmasına imza koydu. Aynı yıl Federal Şansölye-likten istifa
eden Adaneuer, 19 Nisan 1967 de 91 yaşında Rhön-dorf’ta
hayata gözlerini yumdu.
Kollarını değişiklikler için aç, ama kendi değerlerinin gitmesine izin verme. „Öffne deine Arme für Veränderungen, aber
laß nicht deine Werte gehen“. Konrad Adenauer işte tam olarak bunu yaptı. Ve son sözü „ağlayacak birşey yok“ oldu.

Ahmet YUMUŞAK
Dipl.Kfm.
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T rk d
nce tarihinin b y k dehas ger ek bir
yaln
halk
z filozofu,
ya ad
13. y zy l n de il ›
b t n zama
r n en b y k n ktecisi, T rk zekas n , mizah dehas n n en nemli temsilcisi Nasreddin Hoca
y l nda Sivrihisar·in Hortu k y ndeBir
do mu
oktur.
do u ve bat kaynaklar na g re babas Hortu k y
imam olan Abdullah efendi, annesi Silika
Hocam
Hatun‘dur.
z n do du u Hortu k y bu g n Nasreddin Hoca
olarak isim de i tirmi
Yap lan
tir.incelemelerde Nasreddin Hoca‘n n bu k yde 23 ya na kadar
›
ya ad
s n n medresesinde okudu u, sonradan Sivrihisar medresesini de bitirdi ini g rmekteyiz. Za
ve ailesi k
n Sivrihisar‘da oturmakta yaz nda bir yayla zelli i ta yan ger ekten
›
tabia
nunda saklayan Hortu K y nde oturduklar g r lmektedir.

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNİN BÜYÜK DEHASI GERÇEK BİR HALK FİLOZOFU

NASREDDİN HOCA

Hoca babasının ölümü üzerine bir müddet köyde imamlık
yapmış, Sivrihisar`da da vaizlik
görevini üzerine almıştır. 23 yaşına kadar sürsürdüğü köy
imamlığı ve vaizlik görevini
Mehmet efendi adlı halefine
devretmiştir. 1237 yılında Sultan 1. Alaaddin Keykubatın son
saltanat devirlerinde Sivrihisar`
daki yüksek öğrenimini tamamlayarak, Akşehir`e yerleşmiştir.
O devirde Önemli bir kültür
merkezi olan Akşehir`de zamanın ünlü alimleri Seyyid Mahmut Hayrani ve Seyyid Hacı
İbrahim Sultandan dersler
almış ve Seyyid Mahmut Hayrani`ye intisap etmiştir. Akşehir`
de uzun süre Müderrislik (Profesör) kadılık yapan ve Hoca
Nasreddin adı ile anılan, zamanla halkın dilinde Hoca Nasreddin, Nasreddin Hoca şek
linde anılan hocamız 1284 yılında Akşehir`de vefat etmiştir.
Türbesi şehir mezarlığında bulunmaktadır.
Yanları açık olan ve kapısında kocaman bir kilit bulunan
hocanın kabri bu günde pek
çok insan tarafından ziyaret
edilmekte ve dünyada “Kahkahalar Atılan” tek kabir olma
özelliğini korumaktadır.

oca Nasreddin’in yaşamıyla ilgili bilgiler, halkın kendisine olan
aşırı sevgisi yüzünden, söylentilerle karışmış, yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında, onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı, Mevlânâ Celâleddin ile yakınlık
kurduğu, kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur’la
konuştuğu, birkaç yerde birden göründüğü bile vardır. Nasreddin Hoca’nın değeri, yaşadığı olaylarla değil, gerek kendisinin, gerek halkın onun ağzından söylediği
gülmecelerdeki anlam, yergi ve
alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür.
Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden, bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o, belli bir dönemin
değil Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini
dile getirmiştir. Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevN.Hoca’nın Türbesi
gi, yergi, övgü, alaya alma. O, bunları söylerken bilgin, bilgisiz, açıkgöz, uysal, vurdumduymaz, utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak, atılgan gibi çelişik nitelik-lere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma, gülmecelerinin egemen öğesidir. Bu öğeler
Anadolu insanının, belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan, düşünce ürünlerini oluşturur.

H

Nasreddin Hoca, halkın duygularını yansıtan, bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır. Söyletilen kişi, söyletenin ağzını kullanır, böylece halk Nasreddin Hoca’nın
diliyle kendi sesini duyurur. Nasreddin Hoca, bütün gülmecelerinde, soyut bir varlık olarak değil, yaşanmış, yaşanan bir olayla, bir olguyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkar. Olay karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı gülmece türlerinden biriyle
dile getirir. Tanık olduğu olaylar, genellikle, halk arasında geçer.
Hoca soyluların, yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek
girer ya da hiç girmez. Sözgelişi onun tanıştığı söylenen Selçuklu sultanlarıyla ilgili gülmecesi yoktur. Timur’la ilgili “hamam, Timur ve peştamal” gülmecesi de, Timur’dan çok önce yaşadığı için, sonradan üretilmiştir. Halk beğenisi Hoca’yı Timur
gibi çevresine korku salan bir imparatorun karşısına hamamda çıkarak, “kızım
sana söylüyorum, gelinim sen işit” türünden bir yergi yaratmıştır. Burada yerilen,
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dolaylı olarak, kendi toplumun, halkın
üstünde gören saray insanlarıdır.
Nasreddin Hoca gülmecelerinde dile
gelen, onun kişiliğinde, halkın duygu-larını yansıtan başka bir özellik de eşeğin yeridir. Hoca eşeğinden ayrı düşünülemez, onun taşıtı, bineği olan
eşek gerçekte bir yergi ve alay öğesidir. Anadolu insanının yarattığı
gülmece ürünlerinde atın yeri yoktur
denilebilir. Eşek, acıya, sıkıntıya, dayağa, açlığa katlanışın en yaygın
simgesidir. Soyluların, sarayların
çevresinde üretilmiş gülmecelerde
eşek bulunmaz, oysa at geniş bir yer
tutar.
Bu konuda, başka bir çelişki sergilenir,
gülmecede güldürücü öğe ile yerici öğe
yan yana getirilir. Bunun örneği de kendisinden eşeği isteyen köylüye, “eşek
evde yok” deyince ahırda onun anırmasını duyan köylünün “işte eşek
ahırda” diye diretmesi karşısında, Hocanın “eşeğin sözüne mi inana-caksın benimkine mi” demesidir. Onun
gülmecelerinde, kaba sofuların “ahret”
le ilgili inançları da önemli bir yer tutar.
“Fincancı katırları”, “Ben sağlığımda
hep burdan geçerdim” başlıklı gülmeceler katı bir inanç karşı-sındaki
duyguyu açığa vurur. Toplumda neye
önem verildiğini anlatan “Ye ür-küm
ye” gülmecesi, Hoca’nın dilinde, halkın
tepkisini gösterir.
Nasreddin Hoca’nın etkisi bütün toplum
kesimlerine yayılmış, “İncili Çavuş”,
“Bekri Mustafa”, “Bektaşi” gibi çok
değişik yörelerin duygularını yansıtan
gülmece türlerinin doğmasına olanak
sağlamıştır.

Beceremeyince bir işi, acemi bülbül
bu kadar öter der avunuruz…İpe un
seriyor diye sitem ederiz dostlarımıza… Bu karmaşık düzende bir kör
döğüşüdür gidiyor kabak tadı verdi
artık deriz. Mavi boncuğum sende
diyenlerden kaçınıp, umudumuzu şu
dağın ardına bırakırız… derken…
Yorgan gider kavga biter.
Yer yer sıkıntılarla dolu hayatta Hoca’
nın sözleri yüzümüze gülüş, kulağımıza
küpe olur.
Sonuç:
Nasreddin Hoca fıkralarında dinleyiciye
şu davranış doğrudur denmemekte,
onun, üzerinde düşünmesine yol açacak bir ikilem sergilenmektedir. Çocuğun ya da gencin daha yüksek ahlaki
değerler kazanması amacına ulaşmada Nasreddin Hoca Fıkralarının masallardan üstün olduğu ve ahlak eğiti
minde başarı ile kullanılabileceği böylece belirlenmektedir.
Eğitim değerleri açısından Nasreddin Hoca fıkralarını incelediğimizde
fıkraların % 35 kadarının eğitici mesajlar taşıdığını gördük.
Fıkralarında ortaya çıkan eğitici mesajlarıyla Hoca insan sevgisi, esneklik,
zeka gibi çağdaş özellikler taşıyan
bir kişilik çizerek başlı başına bir
eğitim değeri yaratmaktadır.
Hoca’yı tüm çizgileri ve
felsefesi ile insanımıza çocuklarımıza
tanıtmak
“Çağın çocuğunu
yetiş-

NASREDDİN HOCA FIKRALARINDAKİ EĞİTİM MESAJLARININ
TÜRK DİLİNE KATKILARI
Nasreddin Hoca fıkralarını, baştan sona anlatmaya gerek kalmadan temel söz veya cümle hangi
fıkradan bahset-tiğimizi anlatmaya
yeter. Bu da Hoca’nın fıkralarında
yalın halk dilinin kullanılmasındandır. Hoca’ nın en az sözle böyle kalıcı mesajlar vermesi onun halk
diline güç katmış bir dil eğitimcisi olmasındandır. Atasözü, deyim ve telmihleriyle Nas-reddin Hoca dilimizi
kelime ve anlam açısından zenginleştirir. Canlı örnekle-riyle dili renklendirir,
aydınlatır.
Hoca yalnız fikirleriyle değil zikirleriyle
de bizdendir, bizdir. Güzelim sözleri
uçuşur, yanımızda, yöremizde yeri gelince, anlatamayınca derdimizi yetişir
imdadımıza.

26

3/2008

tirme
yollarından
biri
olan, en iyi
örnekleri gösterip benimsetmek
için
ge-reklidir.” Kültürel
de-ğerlerimizin
en
önemlile- rinden olan
Nasreddin Ho-ca’yı bir eğitim konusu ve hazinesi olarak

ele almalı, her dere-cedeki okulumuzda onu işlemeliyiz, karikatüre
çok uygun çizgileriyle hocamız milli
karikatürümüzün esin kaynağı olmalıdır. Ressamımız res-mini, heykeltıraşımız
heykelini
yap-malı,
hikayecimiz, romancımız hika- yesini, romanını yazmalıdır. Tiyatromuz, sinemamızla, televizyonumuz,
gazetemizle el ele vermeli. Türk güldürü kaynaklarına eğilmeliyiz.
Türk eğitim ve kültürüne, Türk toplumuna Nasreddin Hoca kişiliğinin
önemli katkıları olabilir düşüncesindeyiz.
NASREDDİN HOCA’NIN FIKRALARINDAN BAZI ÖRNEKLER

Göle Yoğurt Çalmak

Kimi insanlar olmayacak hevesler peşinde koşup durur. Nasreddin Hoca
böylelerine ders vermek istemiş bir
gün. Elinde koca bir bakraç yoğurt mayasıyla gölün kenarına gelmiş. Başlamış kaşık, kaşık dökmeye:
- Ne yapıyorsun Hoca? de-mişler.
- Göle yoğurt mayası ça-lıyorum, demiş
kıs, kıs gülerek.
- Olur mu demişler, göl yoğurt mayası
tutar mı hiç? Hoca cevabı yapıştırmış
tabii.
- Ya tutarsa…

Eşeğe Ters Binmek

Nasreddin Hoca bir gün
yabancı bir köyde misafir
olur. Cuma günü O’nu kürsüye çıkartırlar. Güzel
bir vaaz verir. Herkes
pek memnun kalır.
Camiden çıkınca
Hoca’nın eşeğini getirirl e r .
Köylülerin

hepsi
ona hizmet
etmek
için
adeta yarışırlar.
Hoca eşeğine binerken biraz düşünür.
Sonra eşeğin üstüne ters
oturur. Herkes hayret eder.Köylülerden biri dayanamayıp sorar:

İz Bırakanlar
- Hocam der. Kusura bakma ama eşeğe niçin ters bindiğini sorabilir miyim? Hoca tebessüm ederek cevap verir :
- Eğer düz binip önünüze geçseydim siz arkada kalacaktınız.
Siz öne geçseydiniz, bu defa ben arkada kalmış olacaktım.
Böyle ters binince size arkamı dönmemiş oluyorum. Sebebi bu..

Eşeğe Yazık Olur

Nasreddin Hoca hayvanlarına ağır yükler yükleyip onlara eziyet
eden köylülerine iyi bir ders vermek istemiş. Bir gün eşeğine binerek köy meydanında dolaşmaya başlamış. İşin garibi dolu bir
çuvalı da sırtına vurmuş, öyle geziyor. Şaşırıp sormuşlar :
- Yahu Hoca Efendi, hem eşeğin üzerindesin, hem çuvalı sırtında taşıyorsun. Nasıl bir iş bu? Hoca cevabı yetiştirmiş hemen
:
- Zavallı hayvan, demiş. Zaten gece gündüz demeden hizmet
ediyor bana. Sırtına bindiriyor, yüklerimi taşıyor, değirmeni çeviriyor. Bu kadar hizmetlerinden sonra dolu çuvalı da ona yüklemek istemedim. Bu yüzden ben vurdum sırtıma.

Hırsızın Hiç mi Suçu Yok ?

Bir gün Nasreddin Hoca’nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde
durumu komşularına anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya
başlamış. Birisi :
- Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki?
Bir başkası :
- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor? diye konuşmuş.
Bir diğeri de :
- Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin çalınmasına en
büyük sebep yine sensin. Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile
yok. Nerden baksan dökülüyor. Hoca kızmış :
- Yahu demiş, iyi, güzel de kabahatin hepsi benim mi ? Hırsızın
hiç mi suçu yok ?

Halep Oradaysa Arşın Burada !..

Palavracının biri başına topladığı üç beş cahile karşı övünüp
duruyormuş :
- İşte ben güçlü ve maharetli bir adamım. Evet ben Halep’te bulunduğum sıralarda altmış arşın uzağa atlamış bir kimseyim!..
Nasreddin Hoca da bu sırada oradan geçiyormuş. Palavracının yanına yaklaşıp :
- Yaa demiş demek sen altmış arşın atlarsın. Haydi atla da görelim. Adam hık mık etmiş.
- Ama demiş ben Halep’te atladım. Hoca kızmış :
- Canım demiş, Halep oradaysa arşın burada.

Testiyi Kırmadan Önce

Nasreddin Hoca oğlunun eline bir testi tutuşturup çeşmeden su
getirmesini istemiş. Çocuk dışarı çıkarken de ensesine bir tokat
atıp:
- Testiyi kırma ha! diye öğüt vermiş .
Bunu gören komşulardan biri :
- Yahu Hocam demiş, henüz testiyi kırmadan niye dövüyorsun
yavrucağızı?
Hoca cevap vermiş :
- Testiyi kırdıktan sonra neye yarar be birader!

aCar Service
aIng.Büro KFZ-Unfallgutachten
aKFZ- Reparatur
aKFZ- Elektrik
aKarosseriebau
aLackierei

Dipl. Ing. HalimUslu
Britzer Damm 12 (Britz)
12347 Berlin
Werkstatt : 030/ 251 30 30
Ersatzteile : 030/ 251 40 40
Fax
: 030/ 252 99 458

E-Mail: info@autoreell.de
Internet: www.autoreell.de

Türk Eğitim Derneği’nden
Yeni Bir Hizmet!
Her Salı saat 10.00 - 16.00 arası
danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

EMEKLİLİK, ÖZÜRLÜLER ve
ALG II
konusunda sorunlarınıza uzmanınız
RECEP UZUNER yardımcı oluyor.

Seval TEZCAN
Tarih Bölümü Öğr.T.U
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Tel.: 030/ 60 40 71 38
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tutan kimselerin, bilhassa gen lerin bu paralarla
haline getirmeleri ok ay pt r.

Almanya’da
okumamak lükstür

Veli Karakaya
Uçak Yüksek Mühendisi

eli Karakaya 13.12.
1962 yılında Denizli/
Yatağan Kasabasında dünyaya geldi. İlk
okulu Denizli’de, orta okulu Yatağan
Kasabasında Liseyi Denizli’de okudu.
1979 yılında Bremen’e ailesinin yanına geldi. 1983 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okumaya başladı. Daha sonra bölüm de-

V

ğiştirerek aynı Üniversite’de Uçak ve
Uzay Bilimleri Mühendisliği okudu ve
1991 yılında mezun oldu.
1987-1991 yılarında Yrd. Asistan olarak Teknik Üniversitesi’nde, 1990-1992
yıllarında BAM’da (Bundes Anstalt- für
Material Forschung und Prüfung) ta
asistan olarak çalıştı.
Bu arada mesleğinde doktora çalışmasına başladı ama bazı nedenlerden
dolayı doktora çalışmasını yarıda bırakarak iş hayatına atıldı ve 1992 yılında
kendisine ait Araba Hasar Tesbit bürosunu açtı ve böylece serbest iş hayatına merhaba dedi. 1995 yılında
GTÜ’de staja başladı. Stajdan sonra,
gerekli olan devlet imtihanınını da verdi
ve halkımızın yaygın olarak söylediği
şekliyle tüfçülüğe başladı: Yani; araçların fenni muayenelerini yapmaya
başladı.
2000 yılında kendine ait Araç Muayene
İstasyonu’nu da açan Karakaya bugün
itibariyle yedi kişilik uzman ekibiyle birlikte iş hayatına devam etmektedir. Aynı
zamanda 2001 yılından itibaren ek iş
olarak emlak alım satım işleriyle de uğraşmaya başlayan Veli Karakaya evli
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ve iki çocuk babasıdır.
Almanya’da okumuş ve hayata
atılmış bir iş adamı olarak Türk
gençlerine tavsiyeleriniz neler olur?
Okumak isteyen herkese Almanya
imkan sağlamakta ve onları vasıfsız bir
insan olmamaları için teşvik etmektedir.
Bundan dolayı aslında Almanya’da
okumamak lükstür, okumak değil. Ben
derim ki imkan açısından sıkıntının söz
konusu olmadığı Almanya’da gençler
ne pahasına olursa olsun mutlaka okumalıdırlar. Tabii ki öncelikli hedef Üniversite olmalıdır. Olmadıysa mutla-ka
bir meslek okulu bitirilmelidir. Her Türk
genci bu topluma ve bu devlete bir
borcunun olduğunu bilmeli ve bu biliçle yetişmelidir. Ve benim o genç arkadaşlarım yaşadıkları ülkeye hizmet
etmek için canla başla çalışmalıdırlar.
Genç yaşlarında asalak olarak yaşamamalıdırlar, asalak olarak yaşamak
bir Türk gencine yakışmaz.
Birde sorumluluk açısından meseleye yaklaşacak olursak neler söylenebilir?
Burada yaşayan herkes ve özellikle
gençler, yaşadıkları ülkenin ve toplumun kendisine olan güvenini istismar
etmemelidirler. Bu ülkede yaşayan herkes vergisini vermeli, askerliğini yapmalı, hangi konuda yeteneği varsa
kendisini ülke hizmetinde oraya kanalize etmelidir. İş ve işçi Bulma Kurumu’nun
verdiği
para
çalışan
insan-lardan kesilen paradır. Eli ayağı
tutan kimselerin bu paralarla geçinmesi
çok ayıptır. Mesleğini yapan, iş aradığı
halde gerçekten bulamayan iyi niyetli
kimselere, gençlere değildir benim
sözüm.
Gençlerimizde eksik olarak neleri
görüyorsunuz?
Bizim olmazsa olmazlarımız vardır,
bunlardan taviz verilmemelidir. Kaliteyi
artırmak, derinliğimizi artırmak istiyor-

sak dilimizi iyi bilmek gerekir insan ne
kadar kelime bilkiyorsa o kadar düşünebilir. Kendisine kıymet veren adam
yerine koyan herkes bildiği kelime kadar adamdır, kıymetlidir. İyi bir Türkçe,
artı, yaşanılan toplumun dili insanımıza
kalite kazandıracaktır. İkinci sırada tarihimiz gelir. Sadece Türk tarihi değil
Uygarlıklar tarihi bilinebildiği kadar bilinmelidir. Hangi zamanda nerelerde,
nasıl yaşadık bunun adının konulması
gerekir. Üçüncü sırada da dinimiz ve
onun getirdiği yüce kurallar gelir. İyinin
kötünün, güzelin çirkinin tesbitinin yapılması ve ahlaki kuralların içselleştirilmesi şarttır.
Bu hedefleri gençlerimizin mutlaka
yakalaması gerekir. Sorumluluk almadan başarıya ulaşılmaz.
Onurlu bir yaşam, insanın kendisine
hizmet edenlere hizmet etmesiyle
mümkün olur. Onurlu bir yaşamın önşartı donanımlı olmaktır. Onurlu bir duruşun ön şartı ise, şartlar ne olursa
olsun asalak olarak yaşamamaktır. Bu
bakımdan gençler önce kendilerini ciddiye almalıdırlar. Şunu unutmamak gerekir; kendisine saygısı olmayanın
başkasına hiç saygısı olmaz.
Ancak burada sorumlulukların paylaşılmasından söz edebiliriz. Aile ve sivil
toplum örgütleri elele vererek birlik ve
beraberlik içerisinde bu işi yapmalı-dırlar. Bu bir zorunluluktur. Gençlerimi-zin
içinde bulunduğu kötü durum hepimizin
malumudur.
Olmazsa olmazlarımız konusunda ne
kadar duyarlı davranılırsa, gençlerimiz
o oranda kalite kazanacaktır. Bu işler
konuşmakla olmuyor. Oturduğu mecliste mangalda kül bırakmayanlar kendilerinin samimiyetini kont rol etmelidirler.
Herkes elini taşın altına koymalıdır.
Allah hepimizi vicdanen müsterih
olanlardan eylesin.

Eğitim

Almanya da 10 milyonun

zerinde, Berlin de ise yak

la k 400 bin g men ya yor. Fakat e itim
› sistemi bu
sanlar g rmezlikten geliyor. A n okul ›
kitaplar n ,
radatlar ve ders programlar n , sizce Almanya n n bi
lkesi oldu u belli oluyor mu bir bak n?› Ana okuldan
versiteye kadar hi bir a amada g menlerin ihtiya lar
ve sorunlar dikkate al narak e itim yap lm yor.

TARİH DERSİNDE HAÇLI SEFERLERİ UZUN UZUN ANLATILIRKEN,...
ayın Mutlu partinizin
eyalet eğitim politikası sözcüsü olarak Almanya ve Berlin’deki
eğitim konularını yakından takip ediyorsunuz. Göçmen gençlerin eĝitimi ne
durumda?

S

Özcan Mutlu: Uluslararası PİSA
araştırması Almanya’daki göçmen
gençlerin eğitim durumunun ne kadar
vahim olduğunu gösterdi. Alman eğitim
sistemi özellikle az gelirli ailelerin ve
göçmen ailelerin çocuklarının eğitimine
yeterli teşvik sunmuyor. Eleme sistemi
sonucu öğrenciler erken bir yaşta eğitim kalitesi birbirinden farklı olan Gymnasium, Realschule, Gesamtschule ve
Hauptschule türü okullara dağtılıyorlar.
Örneğin okulu herhangi bir diploma almadan terk eden Alman öğrencilerin
oranı %11 iken, göçmen ögrencilerin
arasında bu oran %30’a dayanıyor.
Böylelikle bu gençler işsizliğe mahkum
ediliyorlar, neyazıkki bugün Başkent
Berlin´de her iki Türk gencinden biri
işsiz durumda.
Göçmen çocuklarının okullardaki
başarısızlıklarının ana nedenleri
sizce neler ?
Özcan Mutlu: Bu ülkede 1960 yılından beri göçmenler yaşıyor. Buna
rağmen göç gerçeği ve göçmen ülkesi olmak Almanya’da hala bir çok
kesim tarafından reddediliyor. Bu

durum maalesef eğitim kurumu olan
okullar için de geçerli. Örneğin anadil
dersleri teşvik edileceğine yasaklanıyor. Almanya’nın ana sorunu, toplumuyla, siyasetiyle ve kurumlarıyla hala
göç ülkesi olmanın gereksinimlerini yerine getirmemesidir.
Berlin‘de Türkçe anadil dersleri ve
iki dilde ders hakkında ne dersiniz?
Özcan Mutlu: Yillar önce 15 ilk
okulda Türkce-Almanca iki dilde eğitim
veriliyordu. Bugün sadece Aziz-NesinAvrupa-Okulu dahil olmak üzere sadece 6 okulda ikidilde ders veriliyor.
Bunun yanısıra bazı okullarda Türkçe
anadil dersi veriliyor. Anadil derslerine
destek ve talep maalesef yıllar geçtikçe
biraz daha gerilemekte. Sadece 3 okulda Türkçe seçmeli 2. yabancı dil olarak
seçilebiliyor. Aynı zamanda anadil dersleri bilinçli olarak her yerde engellenmekte. Berlin´de yaklaşık 28 bin öğretmen çalışmakta, okullardaki Türkiye
kökenli öğretmenlerin sayısı ise 140,
bu gülünç bir rakamdır. Berlin´de yaklaşık 50 bin Türk ögrenci olduğunu hesaba katarsak, bu rakamların ne kadar
yetersiz olduğunu görürüz.
Anne ve babalara ne gibi görevler
düşmekte sizce?
Özcan Mutlu: Başarısızlığın sebebi
sadece yetersiz eğitim sistemi değil dir,
aynı zamanda Anne ve Babalar da başarısızlığa sebep oluyorlar. Genellemek istemiyorum fakat Anne ve
Baba-lar halen “Eti senin, kemiği

benim” mantığı ile eğitime yaklaşıyorlar. Hatta bazıları var ki, çocuğum Almanca öğ-renmese de olur diye
düşünüyor. Bu veliler cocuklarına en
büyük kötülüğü yapıyorlar ve kendi çocuklarının istikba-lini yok ediyorlar. Yuvalar
önemli
eğitim
kurumları
olmalarına rağmen, pek rağ-bet görmemekteler. Almanya´da yaşa-dığımız
için bu dili çok iyi bilmeniz şart, başka
türlü eğitimde ve toplumda başa-rılı olmanız mümkün değil. Sorunlar o kadar
büyük ki, ancak anne ve babalar ile
okullar ve ögretmenler ve siyasetçi-ler
elele vererek birlikte çözüme yakla-şabilirler.
Eğitim kurumlarının durumunu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özcan Mutlu: Almanya’da 10 milyonun üzerinde, Berlin’de ise yaklasik
400 bin göçmen yaşıyor. Fakat eğitim
sistemi bu insanları görmezlikten geliyor. Açın okul kitaplarını, müfradatları ve ders programlarını; sizce
Almanya’nın bir göç ülkesi olduğu
belli oluyor mu? Öte yandan, ana
okulundan üniversiteye kadar hiçbir
aşamada göçmenlerin ihtiyaçları ve
sorunları dikkate alınarak eğitim yapılmıyor. Üniversitede öğrenim gö-ren
öğretmen adayları çok kültürlülük, farklı
diller ve farklı dinler hakkında is-tisnalar
hariç ciddi biçimde eğitildikleri söylenemez. Bu ögretmenler Almanca bilmeyen göçmen çocuklarıyla
iletişim
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Eğitim
kurmakta zorluk çekiyorlar.
Öğretmenlerin öğrencilerle diyaloğunun olmadığını mı söylüyorsunuz?
Özcan Mutlu: Evet öğretmenlerin büyük bölümü öğrencilere iletişim kurmakta
zorlanıyor.

Özcan Mutlu Kimdir?

Alman öğretmenlerin ögrencileri analiz ve teşvik etme yeteneklerinin genelde pek gelişmiş olmadığını PİSA gösterdi. Kendisini anlayamayan öğretmene karşı öğrenci ne yapabilir? Niye anadil dersi için öğretmeler işe
alınmıyor? Başarısızlığın tohumları buralarda atılıyor.
Rakamlar göçmen öğrencilerin eği timini yarıda bıraktığını gösteriyor.
Özcan Mutlu: Yüksek öğrenim için önemli olan
Gymnasium türü okullarda eğitim gören Türk öğrencilerin oranı %10 civarında. Diğer yandan bu
oran gelecek için hiç bir perspektif sunmayan
Hauptschule türü okullarda Türk yüzde 60
üzerinde. Eğitim kalitesi yüksek olan
Gymnasiumda Türk öğrencilerin oranının düşük olmasının nedeni tabi
ki gençleri-mizin zekası ile ilgili
değil. Bu tama-men okullardaki ve eğitim siste- mindeki eksikliklerden ve
kıs-men de dışlanma politikalar ı n d a n
kaynaklanıyor.

Nedir
bu aksaklık-lar?
Özcan Mutlu:İlk
önce, okullarda; farklı
dine sahip ve farklı dili
konuşan öğ-rencilerin, kültürlerini rahatlıkla yaşayabilece-kleri ortamlar oluşturul-malı,
göçmen kökenli ve iki dilli öğretmenler görevlendiril-meli, okul kitapları,
müfredat ve ders programları göç ülkesi
gerçeği göz önünde bulundurularak ehillerince hazırlanmalı. Mesela, edebiyat dersinde
niye Yunus Emre, Nazım Hikmet, Sebahattin Ali
veya günümüzün yazarlarından Yaşar Kemal veya
Orhan Pamuk işlenmiyor?
Tarih dersinde haçlı seferleri uzun uzun anlatılır-ken, Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı’nın hoşgörüsü neden ders konusu olmuyor?
Öğretmenler üniversitede niçin sınıfın çoğunluğu göçmen öğrencilerden oluşan sınıflarda eğitim verebilmek için eğitil miyorlar?
Aziz-Nesin-Okulu gibi iki dilli Avrupa okullarının sayıları neden artırıl
mıyor?Anadil dersleri niye teşvik edilmiyor?
Almanya´da anadilde eğitim hala tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Oysa tüm
başarılı ülkelerde anadil dersleri teşvik ediliyor. Unutmamak lazım bir binayı inşa
ettiğinizde temelden başlıyorsunuz. Anadil bir te-
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Özcan Mutlu, 10.01.1968 Kelkit’te
doĝdu. Evli ve iki çocuk babası olan
Mutlu, elektronik mühendisidir.
1990 yılında Alman
vatandaşlıĝına geçen Mutlu,
aynı yıl Birlik 90 / Yeşiller
partisine üye oldu ve siyasete ilk adımını attı, partisinin
çeşitli kademelerinde görev aldı.
Uzun yıllar Berlin Eyalet ve Federal
Kurultay delegesi olarak görev yaptı.
1992 - 1999 yıllarında Kreuzberg Belediye meclis üyeliği yapan Mutlu, Ekim
1999´dan beri Berlin Eyalet Milletvekili
olarak Parlementoda hizmet yapmaktadır.
Mutlu birçok önemli hizmete imza
koymuştur: Türkçe-Almanca Avrupa
Okulu’nun kuruluşu, Kadıköy ve Kreuzberg Belediyelerinin kardeş ilçe olmaları, yabancı kökenli gençlere Kreuzberg
Belediyesi’nde meslek eğitim imkanının
saĝlanması, Kreuzberg´de Alman
vatandaşlıĝına geçme işlemlerinin hızlandırılması ve benzeri girişimler.
Ayrıca iki dilde ve ana dilde eĝitim için
devamlı mücadele eden Mutlu, eĝitimde
fırsat eşitliği ve eşit eĝitim hakkı için hatırı sayılır çalışmalar yapmıştır, hala
yapmaktadır.
Temel eğitimini ve Üniversite eğitimini
Berlin´de tamamlayan Özcan Mutlu,
1991 - 1992 yıllarında ABD´de Üniversite eĝitimi aldı.
Özcan Mutlu, Berlin Eyalet Parlementosu Birlik 90 / Yeşiller Partisi’nin Eĝitim
ve Avrupa Politikaları sözcüsüdür.
Aynı zamanda Heinrich-Böll-Vakfı
üyesi olan Mutlu, ImmiGrün Berlin,
Türkçe-Almanca-Avrupa-Okulu Dayanışma Derneĝi ve Kreuzberg-Kadıköy
Kardeşlik Derneĝi’nin de kurucu üyesidir.

Çevre

ÇÖPLERİN AYRIŞTIRILMASI

B

undan önceki sayımızda çevre kirliliği
üzerinde durarak
bir çok kirlilik faktöründen bahsetmiş
ve tavsiyelerde bu-

lunmuştuk.
Bu sayımızda bir çok kirlilik faktör-lerinden; evlerimizde oluşan çöplerden
ve doğru ayrıştırılmasından bahsedeceğiz. Bir büyüğümüzün sözünü hatırlatarak konumuza girelim:“Ben yoksam
kimse de yoktur“, buarada anlatılamak
istenen birey olarak, vatandaş olarak
görev ve sorumluluk içerisinde hareket
edilmesi gerektiğidir.
Ayrıca Peygamberimiz de:“Temizlik
imanın yarısıdır“diyerek temizliğe vurgu
yapmıştır. Dinimizde ibadetten önce temizliğe önem verilmiştir. Mesela, namazdan önce abdest almak farz
kılın-mıştır.
Çöp demek pislik demektir, çöp demek kirlilik demektir. Sağlık açısından
pislik içerisinde, kirlilik içerisinde yaşamak çok tehlikelidir. Pislikten temizlenmek bir ibadettir, sağlıklı yaşayabilmek
için şarttır.
Kirliliği oluşturan çevremizi yaşanamaz hale getiren birçok faktörden biri
de çöplerdir. İstemeyerek de olsa oluşturduğumuz ev atıklarımıza şöyle bir
göz atalım: Camlar, plastikler, alüminyum, kağıt, karton, elektronik ve biyoatıklar. Bu atıkların az oluşmasına, geri
kazanılmasına ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Alış verişimizi
ambalajların geri dönüşümüne dikkat
ederek yapalım.

Üzerinde (Grüner Punkt) bulunan
ambalajlar, geri dönüşür anlamına gelir
ve imhası için gerekli olan ücret peşinen ödenmiştir. Bu ambalajların, imhasına tekrar bir ücret ödenmemesi için,
kendilerine aid olan çöp bidonlarına
atılmaları gerekir.
Mesela; cam ambalajlar,(beyaz şişeler, beyaz camlar, bayaz cam kavanozlar) beyaz cam bidonlarına, renkli
cam şişe, renkli kavanoz ve renkli bardaklar renkli cam bidonla-rına
atılmalıdır.
Bu bidonlara atılmaması gereken diğer ev atıklarını şu şekilde sıra-la
mak mümkündür:
-Ampuller, kurşun kris
taller ve laboratuvar şişe
lerinin bu bidonlarda yerleri yoktur. Onlar için ekstra
toplama bidonları (Sondermüll) kullanılmalıdır.
-Kullanılmayan ilaçlar ve ambalajlarının özel olarak toplanması gerekir.
- Kimyasal maddeler içeren ilaçların
lavaboya, tuvalete dökülmesi insan
sağlığı için çok tehlikelidir.
-Sarı renkteki bidonlara; plastik, süt
ve meyvasuyu kutuları, vakumlu ambalajlar, beyaz teneke kutular, alüminyum
kase-çanaklar atılmalıdır.
- Gazeteler, kağıt torbalar, reklam
broşürleri, karton kutular, dergiler, yeşil
nokta içermeyen kağıtlar, kartonlar
mavi bidonlara atılmalıdır.

ödenmeyecektir.
- Eski elbiseler, çocuk sargı bezleri,
inşaat atıkları, mumlu kağıtlar, röntgen
filmleri, fotograf kağıtları, karbon kağıtları normal çöplere atılmalıdır. Ancak
normal çöplerin atılacağı bu bidonlar
ayrıştırılacağı için onlara ayrıca para
ödenecektir. Bu bakımdan sizlere tavsiyem mümkün olduğu kadar normal
çöp çıkarmamanızdır.
Bireyler açısından bakarsak,
yukardaki tavsiyelere uygun
hareket eden birey kazanacak, tasarruf edecek,
etme-yen birey ise zarara uğra-yacaktır.
Öte yandan;
-Çöpe atılacak olan ambalajları yıkamadan çöpe
atmak su israfını önleye-cektir,
-Süt ve meyvesuyu kutuları, kartolar,
inceltilerek bidon lara doldurulmalıdır,
-Çocuklarımızı, hatta komşularımızı
bu konularda uyarmak ve onlara örnek
olmak bizim vatandaşlık görevimizdir.
Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın ön koşullarıdır bunlar.

Şunu hemen hatırlatalım, çöpler
bu bidonlara söylediğimiz şekilde
düzenli olarak atılırsa ayrıca para

Aslan,
Yattığı Yerden belli Olur!

Süleyman ASLAN
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Siz olsaydınız Ne Yapardınız?

Evet, problem Geli
u: mekte olan ve bu arada zg rl klerin de s rekli olarak geli mesine ih
bir lkede ya yorsunuz ama bu zg rl klerin s k nt verici oldu u kanaatinde olan
› bir Mah
pataca
endi esi alt nda icraat yapmaya al an bir iktidar n y netimi alt ndas n z. Siz

nceden belirtmemde fayda var:
Bu yazı, kesinlikle ve kesinlikle
hukuk fakülltesi ders notları filan
olmayıp; sadece son zamanlarda
Türkiye’de yaşadığımız ve birçok
başka insan gibi, benim de akıl
erdirmekte zorlandığım bazı hususlardan sizleri haberdar etmek
için kaleme alınmış bir yazıdır.

Ö

Eğer anlatacaklarıma akıl erdirebilecek birileri olur
ve bu hususta beni de aydınlatırlarsa, ciddi şekilde
mutlu olacağımı şimdiden bildiririm.
Öncelikle, Parlamenter Demokrasi ile idare edilen her ülke gibi Türkiye’de de kanunların ve ge-rekiyorsa eğer Anayasa değişikliklerinin, halk
tarafından seçilen (550 kişilik) parlamento tarafından yapılması gerekir.
Bunun adı başka demokratik ülkelerde olduğu gibi
‘Yasama’ faaliyetidir ve Anayasamız da, bu hakkın
sadece TBMM’de olduğunu ve kesinlikle devredilemeyeceğini söylüyor.
Memleketin de yine bu parlamento içinden çıkan
iktidar tarafından yönetilmesi gerekiyor ki, buna da
‘Yürütme’ deniliyor.
Bir de geçmiş parlamentolar tarafından ve halen
var olan üyeler tarafından yapılan kanunlara göre
adli işlerin yürütülmesi var ki, bunun da, mahkemesi, savcısı ve hakimleri ile adliye teşkilatı tarafından yapılması öngörülmüş. Malum, bunun adı da
‘Yargı’ oluyor.
Yasama, yürütme ve yargının yetkileri Anayasa
ve kanunlarla belirlenmiş durumda ve aralarında imtiyaz manasına gelebilecek bir sıralama yoksa da,
sayarken yaptığımız sıralama, aslında bir tür önceliği belirliyor yine de.
Normalde alışılmış olan, yasama ve yürütmenin
yargının alanına girmesi ve ona ait yetkilerin en
azından bazılarını sürekli olarak budamaya kalkışmasıdır.
Ancak birçok demokrasi ile yönetilen ülkede olduğu gibi, yargının da, zaman zaman yasama ve yürütmenin alanına girdiği ve onlara zor zamanlar
yaşattığı da, vakıadır.
İşte Türkiye’den olup biten ve size anlatmaya çalıştığım şey de tam olarak bu, daha doğrusu bu-nun
da biraz fazlası.
Ülkemizde yargının zirve noktası Anayasa
Mahkemesi’dir.
Bu mahkeme, 11 üyeden oluşur ve esas işi,
TBMM tarafından çıkarılan kanunların Anayasa’ ya
uygun olup olmadığını denetlemek ve eğer bir uygunsuzluk varsa, iptal etmektir.
Yasama, Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte yapıp
ettiklerinden ders çıkararak, bu mahkemeye bazı sınırlar çizmiş ve mesela, bu mahkemenin kesinlikle
kanun koyucu gibi davranamayacağını karar altına
almış.
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Ancak, kendisine çizilen sınırları tanımama kararında olan Mahkeme, bazı çevrelerin işine gelen türden kararlar almaya başlayınca, o kesimin
deste-ğini de arkasına almak suretiyle bu alan tecavüzü işin adeta otomatiğe bağlamış.
Anayasa’nın, Mahkeme’nin kendisini kanun koyucu yerine koyamayacağı şeklindeki emrini unutanlar, mahkemenin kararlarını, hatta bazı durumlarda gerekçelerindeki yorumlarını bile kanun kabul
edip, hemen uygulamaya başlamışlar.
Sözkonusu mahkeme, giderek alanını daha da
genişletip, TBMM’nin ve onun içinden çıkan iktidarın sahasını daraltan karar ve uygulamalara imza
atmaya başlamış.
İşin garibi, kararları kesin ve bağlayıcı olduğu için,
Anayasa’ya ve kanunlara aykırı bazı kararlar alıyor
olsa da, kimse Mahkemeye ses çıkaramaz hale gelmiş.
Bu şartlar altında, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile
alakalı 376 kararını alan Mahkeme, sonrasında yetkisi dışında olduğunu ortaokul talebeleri bile biliyor
olsa da, TBMM tarafından yapılan Anayasa değişikliklerini iptal etmiş.
Buraya kadar olanlar, telafisi bir şekilde mümkün
olabilirmiş gibi gözüken şeyler aslında.
TBMM’nin Anayasa ve yasalarda gerekli deği-şiklikleri yaparak, 11 kişiden oluşan Mahkeme’nin yetki
sınırlarını daha net olarak belirleyebileceği ve bunun
için gerekenleri yapacağı düşünüldüğü sırada, tabir
caizse son darbe geldi.
İktidarda bulunan ve halkın yaklaşık % 47’sinin
oyunu almış olan AKP’ye karşı açılan kapatma davasına bakan Anayasa Mahkemesi, ‘partinin iddia
edildiği gibi ‘laikliğe karşı eylemlerin odağı haline
geldiğini’ ama bunun için kapatılmasına gerek olmayıp, ‘devlet yardımından kısmen mahrum edilmesi gerektiği’ şeklinde bir karar aldı.
Geniş kitleler bu karar sonrasında derin bir ‘oh!’
çekmiş olsalar da, aklı erenler, ‘şimdi yandık’ demeye başladılar.
Çünkü Mahkeme’nin aldığı karar, TBMM’ye ve
özelikle de iktidara, ‘bundan böyle, benim istemediğim türden adımlar atmayı aklınızdan bile geçirmeyin’, demenin değişik bir dilde ifadesinden başka
bir şey değildi.
Evet, problem şu: Gelişmekte olan ve bu arada özgürlüklerin de sürekli olarak gelişmesine
ihtiyaç duyulan bir ülkede yaşıyorsunuz ama bu
özgürlüklerin sıkıntı verici olduğu kanaatinde
olan bir Mahkemenin kendisini kapatacağı endişesi altında icraat yapmaya çalışan bir iktidarın
yönetimi altın-dasınız.
Siz olsaydınız, ne yapardınız?..

Ekrem KIZILTAŞ
Gazeteci
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Dilden gönüle bir yol
vardır
Merhaba Dostlar !
Öncelikle Mocca Dergisi’nin yayın hayatında başarılar diliyor,
bu güzel başlangıcın devamının daha güzel ve daha verimli çalışmalarla hedefine ulaşmasını tüm kalbimle arzu ediyorum.
Aziz dostum Rüştü Bey bizlere, yönetiminde ki MOCCA dergisinin genç ve akademisyen ekibiyle şu önemli mesajı veriyor.
Eğitimi kendisine dert edinen herkes hiç çekinmeden
Mocca Ailesi’ninkapısınıçalabilir.
Gelin yücelerin kapısını çalalım.
Gelin okuyalım, öğrenelim.
Gelin yazalım, araştıralım, emeklerimizin ürününü insanlığa
özellikle nesillerimize yansımasını sağlıyalım. Ve gelin Şeymalar gibi olalım.
Ben de bu mesaja güvenerek MOCCA Ailesi’nin kapısını çaldım
verdiği mesajla konulara ağırlık vereceğimi müjdelerken, Şemsi Tebrizi’nin şu güzel deyişiyle söze başlamak istedim.
„Dildengönülebiryolvardır.
Hergönülsıcakfırıngibiolmalıdırki,
Ekmeklerpişmişçıksın.“
Bu gün içinde yaşadığımız bu dünyanın haline şöyle bir baktığımızda hiç de iç açıcı şeyler göremiyoruz, Haksızlıklar, menfaat ilişkilerindeki çarpıklıklar, güçlü isen ez gitsin mantığının
normal olarak algılanması v.b durumlar. Bu durum fertlerden cemiyetlere, cemiyetlerden önemli kuruluşlara, buralardan da siyasi ve politik kurumlara kadar, hatta dünya devletlerine kadar
uzanıyor.
Eskiden böylemiydi, yoksa böyle idi de biz mi göremiyorduk?
Bilemiyorum.
“Hz. Şeyma Hz. Halimenin kızıdır Peygamberimizden yaşça büyüktür. Çocuklukları beraber geçmiştir. Kavimler arasındaki, ayrıcalıklar ve savaşlar sonrası uzun yıllar peygamberimizle
görüşemediler. Huneyn savaşı sırasında alınan esirler arasında
Hz. Şeyma ve neredeyse bütün sülalesi vardı. 20 yıldır birbir-lerini göremeyen Resul ile Şeyma ilk kez karşılaşacaklardı.
- Şeyma çadırdan içeri girdi ve: „Ya Resulullah ben senin sütkardeşin Şeyma’yım“ dedi.
- Resul: Nereden bileceğim delilin varmı? diye sordu.
-Şeyma: „Ben seni sırtımda taşırken sen benim omzumu ısırmıştın“dedi.
Hz. Peygamber hemen onu tanıdı, gözleri yaşardı, hemen üzerinde ki ridasını çıkarıp yere serdi ve sütkardeşini onun üzerine
oturttu. Bu davranış karşıdaki kişiye sen çok özelsin demekti.
Peygamber gerekenleri yaptı ve bütün esirleri serbest bıraktı.
Hz „Şeyma’yada gel yanımızda kal İzzet, ikram ve sevgi gör
dedi. Hz. Şeyma’nın gözlerinden yaşlar boşandı. „Sen Rahmet
denizisin. Sen Allah’ın niyazını kıramayacağı bir insansın dua
buyur, dua buyurda kavmim hidayete ersin “dedi. Gereken dua
yapılmış ve Şeyma’nın akrabaları hidayete ermişti.
Bizler de Şeymalar gibi sevgiyi böylesine avuçlarının arasında
tutan ve başkalarının mutluluğuyla mutlu olmayı kendisine gaye
edinen insanlar olalım. Çağımızın hastalıklarından uzak bir şekilde yaşamaya gayret edelim ve hep beraber şu duayı yapalım: „YÜCE RABBİM“ Bizleri ALLAH ve Resul sevgisinden
mahrum eyleme ve nefislerimizin esaretine düşürme.

Bahattin OMURCAN
Gazeteci

imdi yap lmas gereken, hoca adaylar
›
n n
tim ve
retime efkat ve merhameti›yeniden
mas . E itim ve
retimin temeline efkat
merhameti yerle tirmesi. E itimin muhatab o
talebeye efkat ve merhametle yakla an hocan
bunun kar l
n Allah tan bir efkat ve me
olarak g rece ini bilmesi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN
TEMELİ MERHAMETTİR
Rahman suresini bilir misiniz? Kur’an’da Allah’ın isimlerinden biriyle başlayan tek suredir. Mucizevi bir ses düzeni var.
İnsanı yüreğinden yakalayarak alıp götüren bir ses bu. 31
kez “O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?” sorusu geçiyor bu surede. Aslında bu 31 sorunun
31’i de ayrı ayrı vurguya sahip. Hemen kendinden önce anılan dolaysız veya dolaylı nimetlere vurgu yapıyor.
Surenin iç sesinin ulaştığı hayranlık verici armoni, anlamı kanatlandırıp göklere çekiyor. Efendimiz bu özelliğini beyan sadedinde “Kur’an’ın taçlı gelini” diyor bu sure için. Sure şöyle
başlıyor:
’’Rahman?...
Kur’an’ıoöğretti.
İnsanıOyarattı.
Veinsanakendiniifadeetmeyiöğretti.’’
“Rahman”ın sonuna soru işareti koymam boşuna değil.
Çünkü kuvvetle muhtemeldir ki bu giriş, Furkan 60’ta dile
gelen inkârcı muhatapların “Rahman da neymiş?” itirazi sorusuna bir cevap olarak iniyor.
Evet, Mekke’nin inkârcı kodamanları Allah’ın “Rahman” ismini şiddetle inkâr ediyorlar. Oysa ki, bu ismi inkârın rasyonel bir açıklaması yok gibi gözüküyor. Hatta, akıl kârı değil.
Çünkü manası “Sonsuz rahmet kaynağı” demek. Rahmeti
kim sevmez, merhamete muhatap olmayı kim istemez? İstemiyorlar işte. Rahmân, “fu’lân” vezninden. Bu veznin özelliği, “taşıdığı anlamın her türüyle öznesinin ağzına kadar dolu
olması”dır. Yani, “rahmet ve merhametin, sevgi ve şefkatin
her türüyle dolup taşan” anlamını veriyor.
İşte ilk inkârcı muhataplar böyle bir isimden rahatsızlar. Rahatsız ne kelime? Bunu duymak bile istemiyorlar. Mesela
Hudeybiye antlaşması sırasında Müşrik Mekke’nin diplomatik heyet başkanı Süheyl b. Amr’ın tavrını hatırlayın. Allah
Rasulü antlaşmanın katibi Hz. Ali’ye “Yaz” diyor: “Bismil-lahirrahmanirrahim”. Süheyl’in itirazı hemen geliyor:
“Rahman da neymiş? Bismikallahümme yaz!”
Bu da olur. Ama o, “Rahman yazma da ne yazarsan yaz” havasında.
Bu itirazın görünen tarafında Rahman’ı Yemenlilerin iki ilahından biri sanmak gibi yanlış bir bilgi bulunuyor. Ama gö-
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rünmeyen hakiki gerekçe, Allah’ın hayata müdahil olma-sına
itiraz. Çünkü Allah rahmeti sayesinde vahiyle ve pey-gamberlikle hayata müdahale ediyor. Onlar bunu iste- miyorlar.
Hayata müdahil olan, insana şahdamarından yakın olan bir
Allah işlerine gelmiyor. Tam suçlu psikolojisi. İşlerine karışıp
bulaşmayan bir İlah/Tanrı tasavvurundan hoşlanı-yorlar. İşledikleri kepazelikleri görmeyecek kadar uzak bir İlah/Tanrı.
Zümer 3’te dile geldiği gibi “tek uzak olsun da, aracılı olsun”
mantığı bu: “Biz başka bir sebeple değil, sadece bizi Allah’a
yaklaştırsınlar diye bu putlara kulluk ediyoruz.”
O’nun göklerin ilahı olmasına itirazları yok. Hatta, taptıkları
tüm baş ilah olmasına da. Aksine buna “iman” ediyorlar.
Fakat tek itirazları, Allah’ın yeryüzüne, hayatlarına, kendi yaşam tarzlarına karışması. Buna bozuluyorlar. Bu size günümüzde de tanıdık gelmiyor mu? Bu tavrı bir yerlerden
gözünüz ısırmıyor mu?
Buna karşın, Allah vahyinde kesin bir ifadeyle ilan ediyor: “O
gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır.”
İşteböylebaşlayanRahmansuresi,“Rahmandaneymiş?” diyenlere onu önce “öğretici” (ta’lim) vasfıyla,
sonrada“yaratıcı”vasfıylatanıtıyor.Dördüncüayetyine
Allah’ın“öğretici”vasfınasözügetiriyor.YaniAllah’ın
insanıyaratmasındansözeden3.ayet,öğretmesinden
sözeden2ve4.ayetlertarafındankuşatılıyor.Buraya
birmimkoyalım.

runun yanında bulunmaktır” deseydi ne diyebilirdik? Yine, ya
Allah testiyi kıranla suyu getireni bir tutsaydı, şu dünyanın
hali ne olurdu?
Evet,eğitimveöğretimintemeli,burayakadaryazdık-larımızdandaaçıkçaanlaşılacağıgibimerhamettir.Vebu
tesbit,moderneğitimveöğretiminniçiniflasettiğinin
decevabıdır:Çünkübu eğitim,şefkatvemerhametedayanmıyor.
Şimdi yapılması gereken, “hoca” adaylarının eğitim ve öğreti-me şefkat ve merhameti yeniden taşıması. Eğitim ve öğreti-min temeline şefkat ve merhameti yerleştirmesi. Eğitimin
muhatabı olan talebeye şefkat ve merhametle yaklaşan hocanın, bunun karşılığını Allah’tan bir şefkat ve merhamet olarak göreceğini bilmesi.
Yara neredeyse, merhem oraya sürülür. Yara orada ve bu
yaranın sarılması, şefkatli ve merhametli ellerin çoğalmasına
bağlı.
İster“öğretmen”anlamında,ister“imam”anlamında,isterse“öğretimgörevlisi”anlamındaalınsın,bilinmesi
gerekenhakikatşu:Kurtuluşhocalarda.
Şefkat ve merhamet sakaları gece gündüz çöle dönmüş
körpe yüreklere su taşımayı ibadet bilmelidirler.

Başlığa dönerek, asıl sorumuzu soralım: Neden Allah’ın öğretmesi ile ilgili bir bölüme “Rahmân” ismiyle giriliyor. Bu sorunun kısa cevabı şudur: “Eğitim ve öğretimin (talim ve
terbiyenin) temeli merhamettir”.
Mustafa İSLAMOĞLU
Bu başlıktaki sonuca Rahman Sûresi’ni mesnet göstermiştik.
O sonsuz rahmet kaynağının “Rahman” adıyla başlayan sûresi, “İnsanı yarattı” demeden önce “Kur’an’ı öğretti” diyordu.
Yine, “İnsanı yarattı” dedikten sonra da, “O insana kendini
ifade etmeyi öğretti” diyordu.
Yani? Yanisi açık: İnsanın yaratılışı, Allah’ın insana öğrenme
yeteneği bahşettiğini dile getiren iki âyetin parantezine alınmıştı.
Bunun anlamı zımnen şu: Eğer Allah öğrenme yeteneğini
vermeseydi, insan insan olmazdı. İnsanı beşerlikten çıkarıp
“insan” eden, onun öğrenme yeteneğidir. Bunu da ona Allah
bahşetmiştir.
İyide,nedenbahşetmiştir?
Bunun cevabı da açık: Sonsuz rahmet kaynağı olduğu için.
Yani, insana olan sevgi, şefkat ve merhametinden. İnsanı yaratmış ve onu başıboş bırakmamıştır. Bırakabilirdi. Bıraksaydı, irade vermez, onu “hayvanlar” gibi nesne-canlı kılardı.
Bu takdirde de ödül ve ceza olmazdı. Görüyorsunuz, nihaî
tahlilde ödül ve ceza da, cennet ve cehennem de, Rahmân
olan Allah’ın insana olan rahmetinin, şefkatinin, sevgisinin
bir eseri.
Zaten sûrede tam 31 kez tekrarlanan “O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?” diye muhatabı
ta yüreğinden sarsan âyetlerin ilki de bunu îmâ ediyor. “Bu
nimet hangi nimetmiş?” diye sorup araştırırken, satır aralarından satır arkalarını okuyacak bir “tedebbüre” sahipseniz,
ulaştığınız sonuç şu oluyor: İlahi adalet, büyük nimettir. Ya
Allah kurunun yanında yaşı da yaksaydı ve “Senin suçun ku-
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GURBET KUŞLARI
Anadolu insanlarıyız bizer
Yarı ömrümüz gurbette geçer
Ana bir yanda baba bir yanda
Hasret içimizde kor olur gider
Gamla kederle doluyuz bizler
Bir dertli görünce ağlıyor gözler
Kimisi ayakta kimisi yatakta
Vatan hasretiyle yanarda gider
Bir hayaldir beden çalışır eller
Gençliği gitmiş bükülen beller
Konuşmaz suskun lâl olmuş diller
Bir kuş gibi uçarda gider
Yol yokuştur tutmuyor dizler
Zamanın çarkında yok olan bizler
Kalpte nakışlanmış bir iman yoksa eğer
Bir kütük misali sel alıda gider.
25.01.2006

Gurbet Treni

Halil DOĞAN
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SCHURA
ie Schura bedeutet: das Beraten, die
Diskussion, die Zustimmung. Indem
der Koran den Propheten dazu aufruft
sich zu beraten, wird klar betont, dass
das Schurasystem einen festen Platz
in der Welt hat. „Beraten dich mit
ihnen bei deinen Arbeiten und über die Methode seiner Ausführung.“ Zudem zeigt dieser Vers, dass Sänfte, Aufgeschlossenheit, Gnädigkeit, Vergebung wichtige

D

Eigenschaften sind, die für die Ausübung der Schura unumgänglich sind. Das erkennt man vor allem an der Ausdrucksart und weise des Koran.
In der Gesellschaft, die Gott im Koran zu gestalten wünscht,
ist das Funktionieren des Systems gänzlich auf die Schura
gestützt. In der Sura „die Schura“ wird im 38. Vers folgendes geboten: „Die Arbeit und die Verwaltung der Gläubigen
ist durch eine Schura untereinander (geregelt).“ Mit Ausnahme der Zeit des Propheten, sehen wir, wenn wir einen
Blick auf die islamische Geschichte werfen, dass die Verwaltung nicht nach dem Wunsche des Koran arbeitete.
Gleich nach dem Tode des Propheten fingen die Zwistigkeiten an. Muaviya, der die Führung des islamischen Staates
durch Intrigen an sich riss, errichtete nach alter Tradition eine
Dynastie, die sich somit von dem Gebot des Korans entfernt
hat. Seitdem ist die islamische Geschichte eine Geschichte
der Machtkämpfe der verschiedenen Dynastien. Ein solcher
Kampf, bei dem Vater und Sohn und bei dem Gebrüder
keine Gnade miteinander hatten.

Bis heute wird in keinem Teil der islamischen Welt das Schurasystem ausgeführt. An die Stelle des Schuraprinzips trat
das Ehrgeiz und die Machtgier der Führerschaften.
Solange die Menschen des Koran diese Hegemonie, diese
Götzen nicht nieder werfen, solange wird er verdammt sein
zu kriechen. Keine Tat, kein Aktion, möge er noch so oft die
Quittung seiner Taten dem Koran zuschreiben, wird ihn
davor bewahren können.
Der Koran hat die Schura zum Prinzip erklärt. Allein die Form
und Methode seiner Ausführung hat er dem Menschen überlassen. Die Schura besitzt eine individuelle, gesellschaftliche und eine universelle Dimension. In allen diesen
Dimensionen muss die Schura den Bedingungen und Herausforderungen der Zeit und des Ortes angepasst werden.
Die Schura ist eine Funktion des Idjtihad, also der selbstständigen Urteilsfindung und aus ihm folgt die Idjma, also
die Versammlung der Gelehrten, die über Rechtsfragen entschei- den.
In Themen, die die Offenbarung deutlich erklärt, kann es
keine Schura und Idjma geben. Darum ist auch kein Urteil
einer Idjma für die Ewigkeit. Wenn heute durch die Idjma
etwas beschlossen wird, so kann dies morgen durch eine
andere Schura aberkannt und verändert werden. Sobald ein
Urteil mit einem „weil“ bestimmt werden kann, so ist es ein
Gesetz, dass dieses Urteil verändert und ersetzt werden
kann, wenn die Gründe sich ändern. Andererseits kann der
Islam der stets aktuellen Zeit nichts mehr mitteilen können.

RÜŞTÜ KAM
Chefredakteur
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sogar die wörterbücher
haben die osmanen in versen abgefasst
Ein Gespräch mit Prof Dr. Iskender Pala über die
Diwan-Literatur

Iskender Pala
wurde 1958 in
U ak / Türkei geboren. Er promovierte 1979 in
Literatur an der
Universität Istanbul. Im Bereich
Diwan-Literatur
wurde er 1993 Doktor und Proffesor
im Jahre 1998. Iskender Pala, der
von einem breiten
Publikum, als der
Mann angesehen
wird, der “die
Diwan-Literatur
liebenswürdig gemacht hat”, ist in
der Universität Istanbul als Leiter
der Fakultät für
Sprache und Literatur tätig.
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Wenn sie die Schönheit einer Schönen schritt
für schritt entdecken, verliert sich dann nicht
immer etwas von ihrem geheimnisvollen Zauber? Erlöscht nicht die Leidenschaft in dem
Maße, in dem sie sie besitzen? Aber sie war
anders. Je mehr ich sie entdeckte, desto Geheimnisvoller wurde sie. Wer würde denn seine
Geliebte mit einem anderen teilen wollen? Ich
wollte sie mit den Menschen teilen, je mehr in
sie kennenlernte. Ich wollte, dass noch mehr
Menschen sie kennen sollten. Jeder sollte über
die Schönheit meiner Geliebten bescheid wissen.
Mocca: Wie war ihr erster Kontakt mit der Diwan-Literatur? Was macht speziell die Diwan-Literatur zu so
einer Leidenschaft für sie?
Pala: Ich ging damals noch in die Oberschule, als ich
mich in eine Schöne verliebte. Aber so schön, dass sie
unerreichbar war. Je mehr ich mich an sie annäherte, desto
geheimnisvoller erschien sie mir. Hatte ich erst eine Eigenschaft an ihr entdeckt, so sagte sie mir, dass es noch
viel mehr zu entdecken gibt. Von vergangenen Jahrhunderten her strömte ihre Schönheit. Durch die Ansamm-lungen der Jahrtausende hat sie sich eine Art zu eigen
gemacht und jedesmal, wenn sie diese Art zur Sprache
brachte, hatte sie einen ihr spezifischen Pathos, eine
Weise. Sie glich also niemandem, den man auf der Strasse
oder zwischen den Schulbänken antreffen könnte. “Wie
heißt du?”, fragte ich sie. Sie antwortete: “Diwan-Literatur”. An diesem Tag dachte ich, dass auch andere das
Recht hätten diese Schönheit, die ich sah, zu sehen. Sie
sollten sie kennenlernen, soweit ich sie kennen konnte.
Wenn sie die Schönheit einer Schönen schritt für schritt
entdecken, verliert sich dann nicht immer etwas von ihrem
geheimnisvollen Zauber? Erlöscht nicht die Leidenschaft in
dem Maße, in dem sie sie besitzen? Aber sie war anders.
Je mehr ich sie entdeckte, desto Geheimnisvoller wurde
sie. Wer würde denn seine Geliebte mit einem anderen teilen wollen? Ich wollte sie mit den Menschen teilen je mehr
in sie kennenlernte. Ich wollte, dass noch mehr Menschen
sie kennen sollten. Jeder sollte über die Schönheit meiner
Geliebten bescheid wissen. Denn es ist eine Welt – es ist
etwas, dass das ganze türkische Volk in jeder einzelnen
Zelle seines Körpers, in seinen Genen in unsere Zeit getragen hat. Wenn ich also mit ihr glücklich sein kann, so
kann es der Schuster auf dem Markt, das kleine Mädchen
auf der Strasse auch. Auch sie könnte dort eine Spur fin-
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den, die ihr gehört. Ein Gedächtnis fernab der Geschichte und diesem Gedächtnis eine Erinnerung, die ihr
gehört. Es sprach also auch sie an. Da
beschloss ich, ich werde alles Menschenmögliche tun, um das zu entdecken. So stand denn mein Entschluss
fest Diwan-Literatur zu studieren. Das
Einzige, was ich wollte war einzig sie
kennenzulernen. Denn ich hatte mich
verliebt und wollte diese Schönheit
kennenlernen, in die ich mich verliebt
hatte. Das war alles. Und die Leidenschaft ist nie versiegt. Auch heute,
wenn ich einen Diwan aufschlage,
frage ich mich, was ich wohl heute
neues entdecken werde und umarme
sie mit immer neuer Leidenschaft.
Mocca: Um zu erkennen, dass ihr
Lieblingsdichter Fuzuli ist, genügt
es ja eigentlich ihre Werke mit interesse zu lesen. War Fuzuli der erste
Dichter der Diwan-Literatur, den sie
kennenlernten?
Pala: Ja.
Mocca: War es seine Leyla und
Mecnun Erzählung?
Pala: Nein, es war eines von seinen
Gedichten. Natürlich habe ich am Anfang nicht viel verstanden. Aber soviel
ich verstehen konnte, deutete es auf
mich und sagte: “Komm näher zu mir!
Komm!”. Und ich näherte mich. Schritt
für Schritt. Zuerst öffnete ich ihren
Schleier. Sodann sah ich ihre Haare.
Dann fühlte ich ihren Duft. Mit jedem
Schritt zeigte sie mir also ein bisschen
mehr von ihrer Schönheit, zeigte mir

immer eine andere Besonderheit. So
ist die Diwan-Literatur. Mögen wir sie
heute auch in so trockene Reimschemen wie “Fâilâtün, Fâilün” einsperren ihre Welt beherbergt seit Jahrhunderten alles, was wir unsere Soziologie,
Wirtschaft, Geschichte, Rechtssystem,
Glauben, Sprache nennen. Füge hinzu,
was du magst. Denn dem osmanischen Volk war es wichtig das Wort in

Gedichtform zu sagen. Die Osmanen waren ein Volk, bei dem
das Gedicht nicht nur als Literatur angesehen wurde. Wollte also
der Osmane etwas Schönes
sagen, so tat er dies immer in Gedichten. Nicht nur das, er schrieb
sogar das Geschichtsbuch und die
Enzyklopädie in Versen.
Mocca: Und warum dies?
Wurde die Prosa verachtet?
Pala: Nein, nein. Es hat einen
sehr praktischen Grund. Sie taten
das aufgrund der Prägnanz. Die
Gedichtsform ist eine sehr prägnante
Form. Wenn sie erst ein Gedicht auswendig gelernt ha-ben, so vergessen
es nicht wieder. Wenn sie also ihrem
Kind etwas beibringen wollen, so tun
sie das in Versen und er wird es nie
wieder vergessen. Deswegen haben
die Osmanen sogar die Wörterbücher
in Versen abgefasst. In einem Englisch
– Türkisch Wörterbuch stand z.B.
neben einem englischen Wort ein
Zweizeiler. In diesem Zweizeiler wurden mit Jamben und Reimen die Bedeutung von fünf englischen Wörtern
auf türkisch wiedergegeben. Haben sie
also erst diesen Zweizeiler auswendig
gelernt, so hatten sie schon fünf englische Wörter auswendig gespeichert
und diese vergaß man nicht so schnell,
weil man Gedichte nicht so schnell vergisst.
Mocca: Aber das ist doch ein wunderbares System! Ich glaube aber,
wenn wir heute eine Enzyklopädie in
Versen schreiben wollten, niemand
würde uns ernst nehmen.
Wäre es denn nicht vielleicht
doch möglich dieses System
heute nochmals einzuführen?
Pala: Die Formate haben
sich heute geändert. Wir sprechen hier von einem Zeitalter,
indem das Gedicht alle Bereiche des Lebens ausgefüllt
hat. Die Dichtung ist die Sprache des Gemütes. Prosa jedoch, die des Verstandes.
Damals lebten wir im Zeitalter
des Herzens, frei nach unserem Gemüt. Wir nahmen das
Gemüt sehr ernst. Heute
leben wir im Zeitalter des Verstandes und nehmen den Verstand sehr
ernst. Das Beste, was wir heute noch
schreiben können, ist ein Artikel, welches auf jeder Seite mit fünf Fußnoten
versehen ist. Das ist die Sprache des
Verstandes. Die Prosa sammelt stets
dasjenige zusammen, was mit dem
Verstand in Verbindung steht. Die
Sprache des Herzens jedoch, sei es

ein Essay oder ein Gedicht, ist immer
etwas abgehobener, gefühlsbetonter.
Eben, weil es die Gefühle der Menschen anspricht, nehmen sie sich so
viel von ihm mit, wie sie gerade brauchen.
Aber es gibt noch einen Unterschied
zwischen diesem Zeitalter und jenem.
Jenes Zeitalter bevorzugte stets das
Abstrakte. Das Abstrakte und Unfassbare; das war das Thema der Dichtung.
Heute sind die Menschen sehr materiell geworden. Alles ist sehr konkret,
mechanisch und materialistisch. Die
Dichtung ist allein schon deswegen disqualifiziert. Sie ist in die Bücherregale
verbannt. Wenn sie also heute wirklich
eine Enzyklopädie in Versen abfassen
wollten, ja, es könnte ihnen durchaus
passieren, dass sie ausgeschlossen
werden. Die Parameter haben sich nun
einmal geändert. Das war ziemte sich
in jener Zeit.
O, aber das es sich in jener Zeit so
ziemte, macht das die Dichtung gleich
Museumsreif? Nein. Denn alles, was
wir über uns lernen können, ist in der
Diwandichtung zu finden. Das heißt:
Wenn wir unsere Kultur, unsere Zivilisation nicht durch den Diwan filtern,
wird immer etwas fehlen. Wir reden
heute von einem Krieg der Zivilisationen. Wenn sie ein einen Krieg ziehen, so müssen sie Waffen haben.
Unser ganzes Arsenal ist in der
Diwan-Literatur versteckt. Und solange wir sie nicht lernen, ähneln wir
einem Don Quijote, der ohne eine
Waffe in den Kampf zieht, dazu verurteilt zu verlieren!
Mocca: Und was denken sie über
Moderne-Dichtung
Pala: Ich lese sie. Ich schaue mir an,
was für Gedichte die Jugend schreibt.
Meine Messlatte richtet sich an Fuzuli
und Mevlana. Das muss aber nicht heißen, dass man die Anderen ignoriert.
Unter den Jugendlichen kann einige
viel versprechende Talente erkennen,
die schon gute Verse geschrieben
haben. Aber dichten sie?
Meiner Meinung nach misst sich ein
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Gedicht daran, wie viele Bedeutungsebenen es in sich trägt. Wenn sie also
ein Gedicht schon beim ersten lesen
verstehen können, so nenne ich das
nicht gerade ein Gedicht. Es muss verschiedene Ebenen in sich tragen, in der
Weise, dass ich an einem Tag so und
am anderen wieder ganz anders verstehen kann. So gesehen denke ich
nicht, dass die heutigen Dichter sehr
erfolgreich sind.
Das soll nicht bedeuten, dass ich
moderne Dichtung leugne. Ich frage
mich stets, wie lange wohl ein Gedicht
unter dem Himmel leben wird. Wie
lange wird wohl ein Nazim Hikmet oder
ein Atilla Ilhan, ein Necip Fazil, Tevfik
oder Mehmet Akif leben? Wie viele
Jahrhunderte werden unter diesem
Himmel ihre Gedichte gelesen werden? Tevfik Fikret haben wir schon angefangen zu vergessen. Kennen sie
einen Gedicht von Mehmet Akif? Die
Nationalhymne ausgenommen haben
wir ihn schon angefangen ihn zu vergessen. Ich glaube nicht, dass Nazim
Hikmet länger als 50 Jahre überleben
wird. Necip Fazil gebe ich 40 Jahre.
Von den lebenden Dichtern ganz zu
schweigen.
Überlegen sie einmal, wenn ein
Yunus uns seit über 500 Jahren ansprechen kann, ein Fuzuli seit 400 Jahren, müsste man dann die Messlatte
nicht hier anlegen?
Mocca: Aber die Menschen, die
ihre Gedichte heute verstehen können, kann man an den Fingern abzählen.

Pala: Das tut nichts. Er hat gesprochen. Wenn wir ihn nicht verstehen
können, so ist das unsere Unwissenheit. Das wir ihn heute nicht verstehen
ist nicht sein, sondern unser Fehler. „Er
hat so weise gesprochen, aber wir können nichts verstehen. Hätte er doch in
unserer Sprache geschrieben“, so
etwas können sie nicht sagen. Kein
Dichter wird einfacher schreiben, weil
es der Leser nicht verstehen kann. Er
spricht sein Gedicht und erhöht den
Leser auf sein Niveau. Der Dichter
sollte sich nicht auf den Niveau des Lesers herab begeben. Er muss den
Leser auf sein Niveau ziehen.
So betrachtet ist ein Nazim Hikmet
gegen einen 500 Jahre alten Fuzuli nur
ein zehntel wert. Ein Karacoglan
spricht schon seit 350 Jahren zu uns
und wer weiß, wie lange er noch sprechen wird. Ich weiß nicht, ob wir uns in
100 Jahren noch an Necip Fazil erinnern werden.
Mocca: Wer weiß, vielleicht ändert
sich das türkische Vokabular bis
dahin so sehr, dass wir ihn nicht verstehen werden.
Pala: Genau das ist ja das Komische: das wir uns damit schwer tun
unsere eigene Sprache zu verstehen. Wir leben im 21. Jahrhundert
und verstehen unseren Großvater
nicht mehr, der im 16. Jhrdt. gelebt
hat. Ist hier nicht etwas verkehrt?
Können wir hier von einer Entwicklung sprechen? Was für eine Ent-

wicklung sollte das sein?
In welche Richtung entwickelt sich denn die Welt,
dass wir so verdummen,
verrohen? Was für eine
Entwicklung machen wir
durch, dass gleichzeitig
unser Verständnis abmagert? Wir sollten jetzt sitzen und weinen, nicht
wahr?
Ein Mensch aus dem 16.
Jhrdt. setzt sich hin und
schreibt und spricht aus 18
tausend Wörtern schöpfend
und wir sollen ihn heute mit
unseren 1.800 Wörtern verstehen! Rechnen sie selbst
aus, wie viel wir verstehen
können. Und auch dies:
Jedes Wort hat einen Fenster, eine andere Bedeutung
mit dem er verwoben ist,
einen geheimnisvollen Zauber, wie ich schon ganz zu
Anfang angedeutet habe.
Deswegen eröffnen sich die
Schönheiten Schritt für
Schritt, Fenster für Fenster.
Wie viele Fenster verstecken sich
heute in einem Gedicht?
Mocca: Geben wir irgendeinem
Spruch eine Zutat hinzu, so dass
diese Zutat ihn einen Gedicht heißen
lässt. Was ist das?
Pala: Ist eine Person ein Dichter, so
ist das, was er tut, um aus einem Satz
ein Gedicht zu machen, dass er ihm
einen Geist einflößt. Deshalb sind
Dichter wie Schöpfer. Sie flößen Geist
ein und machen lebendig, schenken
Leben. Wir alle kennen die Worte. An
und für sich sind Worte tot. Wenn wir
sie aneinander reihen passiert nichts.
Tut es aber ein Dichter, so werden sie
zu leben erweckt.
Mocca: Gibt es ein großes Ziel,
den sie sich für die Zukunft gesteckt
haben?
Pala: Ich bin zufrieden mit mir selbst.
Ich liebe die Arbeit, die ich tue und das
macht mich glücklich. Ich will bis an
mein Lebensende in diesem Bereich
weiterarbeiten. Ich werde stets versuchen die Lücke zu füllen, die die DiwanLiteratur braucht. Wenn ein Filmprojekt
geplant wird, so will ich das Drehbuch
schreiben. Ist es eine Oper, so bemühe
ich mich dafür.

Hureyre Kam
Student an der T.U
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Fasten ist, dass der Muslim, gem
dem Gebot des Koran, w hrend einer
› im Ko
timmten Zeit sich von Dingen fernh lt, deren Genuss ihm eigentlich erlaubt
Die arabischen Entsprechungen der Wortes Fasten sind siyam und savm
›
, we
r ckhaltung , oder die Verhinderung des Triebes bedeuten. Das Wort siyam
der Plural des Wortes savm verwendet. In der theologischen Terminologie b
dass man sich vor den sogenannten m ftirat (Dinge, die das Fasten aufl se
Das gottesdienstliche Fasten ist mit zwei wichtigen Begriffen verbunden: I
Imsak bedeutet den Anfang des Fastens; es ist also die Zeit, in welcher man
Essen und Trinken zu meiden, die zu genie en unter normalen Umst nden erlau
w re. Iftar hingegen bedeutet die Zeit, die die Zeit des Fastens beschlie
›
t
der wie gewohnt leben darf. Iftar bedeutet aber nicht nur das Beschlie en d
Sonnenuntergang, sondern auch das Brechen des Fastens durch unerlaubten Gen
Der heilige Monat Ramadan wird auch
ehr›i S yam (der Fastmonat) genannt,
das Ramadanfest auch
Iyd›i F t r wird, da hiermit das Imsak beendet wird
Monat Ramadan wurde anderthalb Jahre nach der Auswanderung des Propheten
›
na
dina, am 13. des Monats Saban zur Pflicht erkl rt. Lassen Sie uns, wenn Sie
dieser Einleitung gemeinsam einen tieferen Blick auf die Gebote bez› glich d

So, wie das Fasten euren Vorgängern geboten ward, so ist
es auch euch geboten
Die Fastenzeit
Die Zeit des Fastens wird im Koran
klar und deutlich festgelegt. Der Prophet führte die Lehren des Koran praktisch vor. Wenn die Gefährten des
Propheten, die mit ihm zusammen fasteten, einen Gebot deuten sollten, so
taten sie es nicht mit Verschärfung der
Gebote, sondern blieben der Quel-le
treu. Laut Omar und einigen anderen
großen Prophetengefährten beginnt die
Fastenzeit dann, wenn morgens die
Wege und Horizonte sichtbar werden.
Also die Zeit, wo man mit dem bloßen
Auge die Gegenstände klar voneinander unterscheiden kann. Laut Huzaifa
war auch die Praxis des Propheten diesem entsprechend. Huzaifa sagt: “Wir
haben bis zum Morgengrauen mit dem
Propheten zusammen gegessen und
getrunken. Die Sonne war noch nicht
aufgegangen.” So ist auch der Wortlaut
des Koranverses: “Esset und trinket bis
zur Zeit der Morgenröte, wo ihr den
weißen vom schwarzen Faden klar unterscheiden könnt. Danach vollendet
das Fasten, bis die Nacht anbricht.”

Und eben so sollte es der Muslim halten.

Die Weisheit des Gebotes
Das Fasten ist eines der Fünf Säulen
des Islam. Gott hat das Fasten für die
Muslime zur Pflicht erhoben. Das Fasten ist ein Gottesdienst, deren mate-rielle und seelische Nutzen vielfältig
sind. Die unten aufgeführten Hadithe
erläutern und erklären die Nutzen des
Fasten auf überzeugende Weise.
“Es öffnen sich die Pforten des Paradieses, die Pforten der Hölle werden
geschlossen und gefesselt werden die
Dämonen, wenn der Ramadan
kommt.”
“Keiner von euch soll, während er
fastet, etwas schlimmes sagen und in
Unwissenheit verfallen. So ihn jemand
angreift oder beschimpft, so soll er gleich sagen: “Ich faste! Ich faste!”
“Jede Tat, die der Mensch tut, tut er
stets für sich. Das Fasten ausgenommen. Das ist ein Gottesdienst in dem
keine Heuchelei ist. Die Belohnung
empfängt (der Fastende) direkt von

Gott. Der Mundgeruch des Fastenden
ist in der Instanz Gottes schöner und
reiner,als der Duft der Moschusblüte.”
“Das Fasten ist ein Schild.”
“Für jedes Ding wird eine Almosensteuer (Zekat) erhoben. Die Steuer des
Körpers ist das Fasten. Das Fasten ist
die Hälfte der Geduld.”
“Wer von euch in frommer Weise und
den Lohn von seinem Herrn erhoffend
fastet, ihm werden seine Sünden vergeben.”

Fasten als eine Pflicht
Das Fasten ist ein Gottesdienst, der,
ebenso wie für die früheren Völker, von
Gott für die Muslime zur Pflicht erhoben
wurde. Das Gebot lautet wie folgt: “O,
ihr Gläubigen! Das Fasten wurde für
euch zur Pflicht geheißen, ebenso, wie
es auch den Vorigen geheißen wurde.
Dadurch wird erhofft, dass ihr euch
schützt.”
“Es sind gezählte Tage. Wer von
krank ist oder sich auf Reisen befindet,
fastet an anderen Tagen für die Anzahl
der Tage, die er gemisst hat. Wer von
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Suat Mutlu

E i n A usrufe r de r Fast e nze i t
i m Ramadan

Das Fasten zu halten ist zwar die
Pflicht eines jedes Muslim, dennoch
haben wir gesehen, dass es, so wie in
allen Gottesdiensten, eine Ausnahmeregelung gibt für diejenigen, die es
nicht halten können. Entweder sie
holen es nach oder sie sättigen und
kümmern sich um Bedürftige. Mit dieser Regelung werden bestimmte
Zwecke verfolgt.
Zum Einen soll verhindert werden,
dass der Muslim in Bezug auf die Verrichtung seiner religiösen Pflichten in
Bedrängnis und Unmut verfällt. Zum
Anderen wird durch die Regelung Bedürftige zu versorgen die soziale Einbettung der religiösen Pflichten
betont. Nach der koranischen Lehre
ist der Gottesdienst, den ein Mensch
allein für sich verrichtet zwar geboten,
aber, dass man anderen Menschen
gutes tut ist besser.
Der Mensch muss, laut Koran, in
Bezug auf alle seine natürlichen

FRISEUR ÇAĞRI
Wir arbeiten für Sie!

elin Tanış Olalı m

Schluß

menschlichen Rechte wie z.B.: Religion, Arbeit, Denken etc. frei sein.
Nur ein Gebet, dass in dieser Freiheit, also frei von allem Zwang und
auch aller Eitelkeit verrichtet wird,
wird in der Instanz Gottes einen
Wert haben. Wenn jemand aus Gesellschaftlichen Zwängen heraus fastet, so hat es keinen Nutzen. Für
niemanden. Auch nicht, wenn jemand
aus Eitelkeit und falscher Frömmigkeit
heraus fastet. Ferner hat niemand das
Recht jemanden zum fasten zu zwingen. Leider Gottes finden sich jedoch
bei unseren Theologen mitunter religiöse Anweisungen, die besagen,
dass der, der nicht fastet und betet
eingesperrt, oder gar getötet werden
soll. Es lohnt sich nicht zu untersuchen, wann, wie und zu welchem
Zweck diese Sätze sich in die Bücher
eingeschlichen haben. Wollen aber
die Muslime heute diese Ansichten als
Grundlage nehmend den Menschen
den Islam erklären, so befinden sie
sich in einem großen Irrtum. Kein
Mensch, der über gesunden Menschenverstand verfügt, wird eine Religion annehmen wollen, die ihn
einsperrt oder gar tötet, nur weil er
seine privaten Gebete vernachlässigt
hat.
So tun wir also nicht Gutes, wenn
wir den Menschen die Erleichterungen versagen, die Gott ihnen, als eine
Gnade, erlassen hat. Nein, wir beschuldigen die Menschen, die so
etwas tun, mit Unehrlichkeit und Heuchelei. Gott hat seine Religion in vollkommener Weise ausgeführt und es
hat keinen Sinn, aus welchen Gründen auch immer, dieser Religion
etwas hinzuzufügen.

G

euch keine Kraft aufbringen kann, der
sättige einen Mitellosen als Ausgleich.
Wer jedoch aus sich selbst heraus ein
Heil tut, ohne es zu müssen, das ist
besser für ihn. Und das Fasten ist
besser für euch, so ihr wissend seid.”
“Der Ramadan ist der Monat, in
dem der Koran, als eine Rechtleitung
und Unterscheidung zwischen gut und
böse, herabgesandt wurde. So möge
der jenige, der von euch diesen Monat
erreicht, ihn fastend verbringen. Wer
von euch krank ist oder sich auf Reisen befindet, fastet an anderen Tagen
für die Anzahl der Tage, die er gemisst
hat. Gott will für euch das Leichte. Er
will nicht das Schwere für euch. Das
ihr die gemissten Tage nachholt und
Gott preist, dafür, dass er euch zum
Rechten Weg geleitet hat, das ist sein
Wunsch. Es wird gehofft, dass ihr
dankbar sein möget.”
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In Berlin leben z. Z. 400tausend Migranten. Bundesweit sind es ber 10 Mio.
› Aber d
stem ignoriert diese Menschen. Bl ttern sie nur einmal in. Schauen
den Schulb
siechern
sich die
Lehrpl ne an und sagen sie, ob man erkennt, dass Deutschland ein Migrationsland
›
is
schule, bis zur Universit
›in keinem
t
Stadium der Bildungslaufbahn werden die Probleme
›
un
d rfnisse der Migranten ber cksichtigt.

Während im Geschichtsunterricht
die Kreuzzüge weit und breit thematisiert werden,...
Mocca: Herr Mutlu, als der Landessprecher ihrer Partei für Bildungspolitik, beschäftigen Sie sich
intensiv mit dem Thema Bildung in
Berlin und Deutschland. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang
die Situation der Migranten?
Özcan Mutlu: Die internationale
PISA-Studie hat deutlich gezeigt, wie
schlimm es um die Bildung der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland bestellt ist. Das deutsche
Bildungssystem bietet vor allem Familien mit geringem Einkommen und Familien mit Migrationshintergrund nicht
genügend Unterstützung. Durch das
Aussonderungssystem werden die
Schüler schon sehr früh in Gymnasien,
Real- und Hauptschulen , also Schulen
mit differierender Bildunsqualität, zugewiesen. Während somit der Anteil der
deutschen Jugendlichen ohne einen
Abschluss bei 11% liegt, liegt dieser
Wert bei Migrantenschülern bei nahezu
30%. Somit werden diese Jugendliche
zur Arbeitslosigkeit verdammt. Leider
ist jeder zweite Türke in der Bundeshauptstadt Berlin arbeitslos.
Mocca: Worin liegt Ihrer Meinung
nach der Grund für die Erfolgslosigkeit der Migrantenkinder?
Özcan Mutlu: In diesem Land leben seit 1960 Migranten. Nichtsdestotrotz wird das Faktum, dass
Deutschland ein Migrationsland ist,
von manchen Bevölkerungsschichten immer noch ignoriert. Das gilt leider auch für manche Schulen. Der Unterricht der Muttersprache z.B. wird
verboten, anstatt gefördert zu werden.
Das Hauptproblem Deutschlands ist,
dass es mit seiner Politik, mit seinen

Institutionen und auch als Volk den
Pflichten nicht nachkommt, denen in
einem Migrationsland nachgekommen
werden muss.
Mocca: Wie stehen Sie zum Türkisch Muttersprachen- und zum
Zweisprachenunterricht?

drei Schulen kann man Türkisch als
zweite Fremdsprache belegen. Aber
gleichzei-tig wird der Unterricht der
Mutter-sprache überall bewusst verhindert. In Berlin arbeiten rund 28 tausend
Lehrer, davon haben nur 140 Lehrer
einen türkischen Hintergrund. Das ist
eine lächerliche Zahl. Wenn wir in unsere Kalkulation einbeziehen, dass in
Berlin rund 50 tausend Schüler Türken
sind, so sehen wir nur zu deutlich wie
unbe-friedigend diese Zahlen sind.
Mocca: Was für eine Aufgabe
haben in diesem Kontext die Eltern
zu erfüllen?

Özcan Mutlu wurde am 10.01.1968 in
Kelkit/ Türkei geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Mutlu, der 1990 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, begann im selben Jahr seine politische
Karriere, in dem er Mitglied der Bündnis 90 / Die Grünen wurde. Mutlu, der
ein studierter Elektroingenieur ist, ist
seit Oktober 1999 als Landesabgeordneter der Grünen in Berlin im Parlament tätig.

Özcan Mutlu: Vor Jahren wurde in
15 Grundschulen der Duolinguale Unterricht auf Türkisch und Deutsch eingeführt. Heute sind es mit der
Aziz-Nesin-Europa-Schule nur noch 6
Schu-len, die in zwei Sprachen unterrichten. Davon abgesehen werden in
einigen Schulen Türkischunterricht für
Mutter-sprachler angeboten. Aber leider sinkt mit jedem Tag die Nachfrage
nach Muttersprachenunterricht. Nur in

Özcan Mutlu: Richtig. Der Grund für
die Erfolgslosigkeit liegt nicht allein am
Bildungssystem, sondern auch die
Rolle der Eltern ist hier von großer Bedeutung. Ich will nicht verallgemeinern, aber es gibt Eltern, die Ihre
Auf-gabe als erledigt ansehen, sobald
sie ihre Kinder in die Schule eingeschrie-ben haben. Manche Eltern denken
sogar es sei nicht so wichtig, ob das
Kind nun Deutsch lernt oder nicht.
Diese Eltern tun ihren Kindern damit
nur Leides an und zerstören ihre Zukunft. Obwohl die Vorschulen wichtige
Bildungsinstitutionen sind, finden sie
keinen Zuspruch. Wenn sie in Deutschland leben, so ist es von größter Priorität, dass sie neben der Muttersprache
die deutsche Sprache sehr gut kennen.
Ansonsten werden sie sowohl in der
Bildung, als auch in der Gesellschaft
nie erfolgreich werden können. Das
sind große Probleme und können nur
bewältigt werden, wenn die Familie,
Schule und Politik zusammenarbeiten.
Mocca: Wie bewerten Sie den Zustand der Bildungsinstitutionen?
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Während im Geschichtsunterricht die
Kreuzzüge weit und
breit thematisiert werden,
warum wird nicht
über das Osmanische
Reich und
die osmanische Toleranz gesprochen?
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Özcan Mutlu: In Berlin leben z. Z.
400tausend Migranten. Bundesweit
sind es über 10 Mio. Aber das Bidungssystem ignoriert diese Menschen. Blättern sie nur einmal in den
Schulbüc- hern. Schauen sie sich die
Lehrpläne an und sagen sie, ob man
erkennt, dass Deutschland ein Migrationsland ist? Von der Vorschule, bis zur
Universität - in keinem Stadium der Bildungslaufbahn werden die Probleme
und Bedürfnisse der Migranten berücksichtigt. Die zukünftigen Lehrer werden, bis auf einige Ausnahmen, in den
Universitäten nicht auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, wie
z.B. Multikulturalität, -lingualität und –
religiösität vorbereitet. Diese Lehrer
haben natürlicherweise Schwierigkeiten im Umgang mit Migrantenkindern,
die noch kaum deutsch sprechen können.
Mocca: Wollen Sie damit sagen,
dass die Lehrer keine Bindung mit
ihren Schülern haben?

Mehmet Ali Yavuz

Özcan Mutlu: Ja, ein Großteil der
Lehrer tut sich schwer damit, sich mit
den Schülern zu verständigen. Dass
die deutschen Lehrer im allgemeinen nicht besonders begabt in
Analyse und Förderung der Schüler
sind, das haben die PISA-Studien
gezeigt. Was soll ein Schüler von
einem Lehrer lernen, der ihn nicht

versteht? Warum werden keine Lehrer für Muttersprachenunterricht eingestellt?
Die
Quelle
der
Erfolgslo-sigkeit liegt in diesem Bereich.
Mocca: Die Zahlen zeigen, das
Migrantenschüler die Schulen verlassen.
Özcan Mutlu: Der Anzahl der türkischen Schüler, die das Gymnasium besuchen, die ja die Voraussetzung für
die Höhere Bildung ist, liegt bei 10%.
Hingegen liegt dieser Wert in den Hauptschulen, die keinerlei Perspekti-ven
für die Zukunft bieten, bei 60%. Natürlich repräsentieren diese Zahlen nicht
die intellektuellen Fähigkeiten der
Schüler. Diese Zahlen lassen sich allein aus den Lücken der Schulen, des
Bildungssystems und teilweise auch
der Ausgrenzungspolitik heraus erklären.
Mocca: Wo genau sind diese Lücken?
Özcan Mutlu: Zu allererst müssen
in den Schulen Entfaltungsräume für
Schüler mit verschiedenen Kulturen,
Religionen und Sprachen eingerichtet
werden, wo sie ihre eigene Kultur frei
ausleben können. Es müssen ferner
zweisprachige Lehrer mit Migrationshintergrund eingestellt werden und die
Schulbücher und Lehrpläne müssen

von Fachkräften erarbeitet werden, die
sich über das Phänomen “Migrationsland” bewusst sind. Warum werden
z.B. im Literaturunterricht nicht solche
Namen wie Yunus Emre, Nazim Hikmet, Sebahhatin Ali, Yaşar Kemal, oder
Orhan Pamuk, um einen lebenden
Schriftsteller zu nennen, bearbeitet?
Während im Geschichtsunterricht
die Kreuzzüge weit und breit the-matisiert werden, warum wird nicht
über das Osmanische Reich und die
osmanische Toleranz gesprochen?
Warum werden die Lehrer in den Universitäten nicht daraufhin ausgebildet
in einer Klasse mit mehrheitlichem Migrationsanteil zu unterrichten? Warum
wird die Zahl der zweisprachigen
Schulen, wie die Aziz Nesin-Europaschule, nicht erhöht? Warum wird
der Muttersprachenunterricht nicht
gefördert?
In Deutschland wird die Muttersprache immer noch als gefährlich bewertet.
Dabei
wird
der
Mutter-sprachenunterricht in allen erfolgreic-hen Ländern gefördert. Es darf
nicht vergessen werden, dass man
einen Bau immer auf den Grundstein
aufbaut. Die Muttersprache ist ein
Grundstein. Um eine Fremdsprache
lernen zu kön-nen, müssen sie einen
festen Grundstein haben.
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T rkischer Volksweiser. Er war der Vorbereiter der epischen Gettung Schwan
worin er die Gef hle und Feinheitheiten in der Volksprache wiederga

Nasreddin Hodja
Er kam
im Vorort
Hortu von
Sivrihisar
zur Welt
und starb
in Aksehir.
Sein Vater
Abdullah Efendi war der Geistliche des
Dorfes Hortu. Seine Mutter Sidika
(Hatun) war aus dem selben Dorf. Er
besuchte die Medresse (Hochschule
für Theologie) in Sivrihisar.
Nach dem Tod seines Vater ging er
in sein Dorf zurück und wurde so der
Geistliche des Dorfes Hortu. 1237 ging
er nach Aksehir. Dort besuchte er die
Vorlesungen von Seyyid Mahmud Hayrani und Seyyid Haci Ibrahim und
brachte seine Untersuchungen im Bereich des Islams fort.
Nach einer Überlieferung soll er in
der Medrese unterrichtet und im Landrat gearbeitet haben. Aufgrund diesen
Dienstleistungen hat man ihn mit den
Namen Nasuriddin Hâce beehrt. Später nahm dieser Name die Form von
Nasreddin Hodja an.
Durch die Zuneigung des Volkes
wurde die Information über sein leben
von Munde zu Munde übertragen und
gewann somit eine außergewöhnliche
Besonderheit.
Innerhalb dieser Überlieferungen
kommt es sogar vor, dass er mit dem
seldschukischen Sultan, mit Mevlânâ
Celâleddin Rumi und sogar mit Timur,
der 70 Jahre später als er zur Welt
kam, Bekanntschaft gemacht habe.
Der Wert Nasreddin Hodjas kann
nicht an seinen Erlebnissen selbst,
sondern mit den Feinheiten der Bedeutung seines Humors und der Ironie der
Schwanke, die aus der Überlieferung
des Volksmundes übermittelt worden
ist, gemessen werden. Bei der Analyse
seier Schwanken, sieht man bei der
Wortfelduntersuchung, daß er nicht nur
eine bestimmte Epoche oder Zeitspanne umfasst, sondern die Lebensweiße, den Humor und die Ironie und
Unterhaltungweiße des anatolischen
Volkes beinhaltet. Der Inhalt seiner
Schwanke beinhalteten Liebe, Ironie,

Lob und Humor.
Das jemand sich in eine lächerliche
Situation bringt oder sich selbst kritisiert wurde ohne Umschweifungen direkt zu Worte gebracht. Während er
erzählte schlüpfte er mal in die Rolle
eines Weisen, mal eines Nichtwis-senden. Dann wieder in die eines Gerissenen, Gleichgültigen, Beschäm-ten,
Erstaunten, Ängstlichen und in viele
andere Persönlichkeiten.
Die eigentliche Besonderheiten seiner Schwanke lag in seiner widersprüchlichen Betrachtungweise des
anatolischen Volkes in den verschiedenen Situationen.
Nasreddin Hodja zeigte mit seinen
Schwanken die Gefühle des Volkes.
Der Erzähler erzählt aus dem Munde
von Nasreddin Hodja. Somit ist er das
Sprachrohr für die Stimme des ganzen
Volkes. Nasreddin Hodja kommt nicht
mit fiktionalen oder abstrakten Dingen
in Zusammenhang, sondern erscheint

in erlebten und realen Erzählungen.
Die negative oder positive Reaktion
auf ein bestimmtes Ereignis wurde
durch diese Schwanke dargestellt. Meistens ist die Bühne der Ereignisse das
Volk selber. In dem Umkreis der
Herrscher und Sultane sieht man ihn
sehr selten. In der Überlieferung gibt es
eigentlich kein Schwank mit dem Sultan der Seldschuken. Die Schwanke
mit Timur “Badchaus, Timur und Badesuchurz” wurden viel später erfunden.
In dem das Volk den Hodja einem
Tyranen wie Timür im Badehaus entgegestellt, versucht sie mit einer Art Satire ihre Stimme zu erhöhen. Ganz
nach dem türkischen Sprichwort:
“Meine Tochter, dir ich sage ich es,
aber Sch-wiegertochter, an dich ist es

gerichtet”. Hier werden auf eine indirekte Weise die Herrschaften im Palast,
die sich für etwas besseres halten, kritisiert. Eine besondere Rolle in den
Schwanken, in seinem Leben und den
Erzählungen des Volkes spielt sein
Esel. Der Hodja ist ohne seinen Esel,
auf dem er rückwärts reitet, nicht denkbar. Eigent-lich ist der Esel ein Mittel
der Satire und Ironie. Das Pferd hat in
den Schwan-ken des Volkes von Anatolien keinen Platz. Der Esel ist ein
Symbol für das Erdulden von Leiden,
Sorgen, Strafen und Hunger. Im Ureis
der höheren Gesellschaft hat der Esel
keinen Platz. Vielmehr spielt hier das
Pferd eine große Rolle.
Ein weiterer Widerspruch in diesem
Zusammenhang ist, daß die Eigenschaften von Schwank und Satire gemeinsam gegeben werden. Ein
Beispiel hierfür ist folgendes: Als der
Hodja zu seinem Nachbarn, der von
ihm den Esel ausleihen will, erwiedert,
dass der Esel nicht zuhause sei, hört
der Nachbar plötzlich die Schreie des
Esels aus dem Stall. Auf die Empörung
des Nachbarn, dass der Esel ja doch
im Stall sei, antwortet der Hoca: “willst
du den Worten eines Esels Glauben
schenken, oder den Meinen?” Eine
wichtige Rolle spielt auch der “Jenseitsgedanke” in seinen Schwanken. In
“Die Maulesel der Tassenherrsteller”
und “Als ich noch am Leben war, ging
ich immer hier vorbei” z.B. werden die
Gefühle der Strengen und Frommen
wiederge-geben. Andererseits zeigt der
sehr weltliche Schwank: “Iss, was du
bekommen kannst mein Fell”, deutlich
auf, auf was in der Gesellschaft der
größte Wert gelegt wird. Dieser zeigt
aus dem Munde des Hodjas die Reaktion des Volkes.
Es steht außer Frage, dass der
Hodja sowohl zu seiner, als auch in
unserer Zeit großen Einfluß auf die
Bevölkerung ausübt. Es ermöglichte
die Verbreitung der Gedanken und
Gefühle der Menschen aus verschiedensten Landesregionen.

WER IST DER STRASSENVERKÄUFER?

3/2008

45

Focus
Einer von seinen Freunden empfiehlt
dem Hodja Essiggemüse zu verkaufen.
Der Hodja kam zu der Überzeugung,
dass ein solches Geschäft zu Stande
kommen könne und entschloß sich das
zu tun. Er kaufte Fässer, einen Esel
und viele Werkzeuge bei einem ehemaligen Essiggemüseverkäufer. Am
nächsten Tag füllte er das Essiggemüse in die Fässer ein und lud sie auf
den Esel und fing mit seinem Geschäft
an. Wie zu seiner Zeit üblich, sollte er
von Straße zu Straße laufen und “Essiggemüse!” rufen. Als er in eine Gasse
kam, setzte er gerade an um zu rufen,
da schrie im gleichen Moment sein
Esel laut auf. Er ging eine Weile und erreichte eine andere Straße und wollte
wieder “Essiggemüse!” ausrufen. Wieder schrie der Esel laut.
Er schluckte seine Worte herunter. Er
lief weiter bis zum Marktplatz und
dachte, daß das der richtige Platz sei,
die Aufmerksamkeit der Leute auf sein
Essiggemüse zu lenken. Ehe er ausrufen konnte, schrie sein Esel nochmal.
Jetzt ist es aber genug sagte er und
schrie den Esel an: “Wer soll hier eigentlich das Essiggemüse verkaufen?
Du oder ich?!

AKSEHIRSEE WIRD ZUM
JOGHURTSEE
Wissen Sie, wie man Joghurt herstellt?
Eine kurze Anweisung: Erst wird die
Milch gekocht. Die gut gekochte Milch
lässt man lauwarm erkalten. Danach
gibt man Joghurtferment oder sogar
nur Joghurt dazu. Man macht den Topf
richtig zu. Nach mehreren Stunden

wird daraus Joghurt. Jetzt unsere
Geschichte. Kurz aber sinnvoll: Der
Hodja ging zum See, der in der Nähe
von Aksehir liegt und setzte sich am
Rande hin. Er hatte eine große Tasse
auf dem Schoß und einen Löffel in der
Hand. Einer von seinen Bekannten sah
ihn zufällig, als er mit dem Löffel aus
der Tasse in den See irgendetwas hineinwarf. Er kam neugierig hinzu und
fragte: “Nanu! Was machst du denn da
Hodja?” Er antwortete ungerührt: “Ich
lasse den Joghurtferment in den See
laufen.” Der Mann guckte erstaunt:
“Bring mich nicht zum Lachen, Hodja!
Der See besteht ja nicht aus Milch.
Wirkt überhaupt das Ferment beim

Als der Hodja eines Tages auf seinem Esel von der Moschee nach
Hause zurückkehrte und einige Leute
ihm folgten, blieb er plötzlich stehen
und setzte sich mit dem Gesicht nach
hinten auf den Esel. Er setze sich also
auf dem Sattel verkehrtherum. Die
Leute, die das sahen fragten den
Hodscha nach dem Grund.
Dieser antwortete: Ich habe lange
darüber nachgedacht und habe beschlossen mich so auf mein Esel zu setzen, denn ich mag keine Grobheiten.
Wenn ihr vor mir gehen würdet, dann
würdet ihr eure Rücken zu mir drehen.
Das wäre nicht höflich! Und wenn ich
vor euch gehen würde, so würde ich
euch meinen Rücken zudrehen. Auch
das wäre nicht angepaßt. Wenn ich so
umgekehrt auf dem Esel sitze, bin ich
weder vor euch, noch ihr hinter mir und
wir stehen uns doch gegenüber!

DIR DOCH EGAL

Wasser?” Hodja schüttelte den Kopf:
“Ja, das weiß ich auch. Aber überleg
mal! Wenn es doch einmal gelingt, wird
der ganze See zum Joghurt. Iß, trink,
leb in Saus und Braus wie ein Bey...!”

Ein Schwätzer kam zu Hodja: “Hodja,
Hodja! Ich sah eben jemandem mit
einer Tablett Baklava vorbeigehen!”.
“Mir doch egal” sagte der Hodja. Aber
der Mann fuhr mit seinem aufdringlichen Geschwätz fort: ”Aber ich glaube
das Tablett ging zu euch nach Hause!”.
Da sagte der Hodja: ”Dir doch egal!”
und brachte den Schwätzer zum
schweigen.

WARUM ER AUF DEM ESEL
VERKEHRTHERUM SAß

Seval TEZCANStudent an der T.U
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Et Çeşitleri
Kıyma
Kuşbaşı
Pirzola
Biftek
Bonfile
Kanat-But

Kesimlerimiz
Kuzu
Koyun
Sığır
Süt Danası
Tavuk
Hindi

Et Ürünleri
Sucuk
Sosis
Salam
Pastırma
Kavurma
Köfte

Focus

Politische Philosophie

I

n diesem Artikel, den ich zum ersten Mal für eine Zeitschrift verfasst habe, möchte ich den
interessierten Leser in ein Thema
einführen, das für unsere heutige
Zeit und für unsere jetzige Gesellschaft durchaus von Wichtigkeit ist und an Relevanz nichts verloren
hat. Das Interesse an der Politik ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, um sich mit
unserem Thema, der Politischen Philosophie auseinanderzusetzen, und dass die
Politik auch heute noch großer Interesse
erfreut, lässt hoffen, dass auch diese Disziplin der Philosophie auf breiteres Interesse stößt.
Es ist eine Disziplin der Philosophie, der
Liebe zur Weisheit, die unser (politisches)
Denken geformt, gelenkt und unser Leben
überhaupt geformt und gestaltet hat, auch
wenn wir uns dessen nicht sehr gewahr
sind. Es ist eine Disziplin der Philosophie,
der Liebe zur Weisheit, die sich weniger

Antike:
Platon (427- 337 v. Chr.)
Aristoteles (384- 322 v. Chr.)
Marcus Tullius Cicero (106- 43 v.
Chr.)
Augustinus (354- 430 n. Chr.)
Konfuzius (551- 479 v. Chr.)

Mittelalter:
Farabi (870- 950)
Ibn Rüsd (1126- 1198)
Thomas von Acquin (1226- 1274)
Marsilius von Padua (c.a. 12751342)
Ibn Khaldun (1332 - 1406)

mit dem Menschen als Individuum denn
vielmehr mit dem Menschen als Gemeinschaftswesen (Aristoteles nannte es so
schön „zoon politikon“) beschäftigt. Allerdings heisst das nicht, dass der Mensch
als Individuum in der Politischen Philosophie völlig außen vor ist. Wir werden zu genüge erfahren, wie die Politik-Philosophen
den Menschen in seiner Natur betrachten,
ob er für sie von Natur aus egoistisch, oder
gutmütig ist, ob er immer vernunftgeleitet
ist oder nicht, etc.
In dieser Reihe des Politischen Denkens
beschäftigen wir uns mit den großen Denkern, die ihre langen Schatten bis in unsere Zeit werfen, dazu lernen wir die
Epochen kennen, in denen unsere Philosophen gelebt und diese mitgestaltet
haben, bzw. von ihnen gestaltet wurden.
Im Mittelpunkt unserer Betrachtungen sol-

len jedoch die Denker stehen, erklärend zu
ihnen sollen die Epochen „eingeblendet“ werden. Dem aufmerksamen
und geduldigen Leser wird sich
eine Spannweite und Fülle
des Politischen Denkens
entfalten, die sich über
Jahrhunderte und Jahrtausende erstrecken und
deren Entwicklungen im
Grunde genommen bis
heute nicht zum Stillstand
gekommen sind, auch
wenn dies so zu sein scheint.
Die politischen Denker, die
hier in Betrachtung gezogen werden, kommen vornehmlich aus dem
europäisch-westlichen Kulturkreis und aus
dem Orient, aber auch Denker aus Fernost sollen in unserer Reihe nicht unerwähnt
bleiben.
Unter diesen Philosophen befinden sich
auch welche, die man in der heutigen Literatur relativ selten antrifft, so Ahmed
Cevdet Pasa. Diesen Denker habe ich bewusst ausgewählt, um zu zeigen, dass das
Denken, das Philosophieren nicht, wie
weithin angenommen, nach dem 13. Jahrhundert (bekanntlich soll Al Ghazali oder

Neuzeit:
Niccolò Macchiavelli (14691527)
René Descartes (1596- 1650)
Thomas Hobbes (1588- 1679)
John Locke (1632- 1704)
Jean-Jacques Rousseau
(1712- 1778)
Immanuel Kant (1724- 1804)
Karl Marx (1818- 1883)
Ahmed Cevdet Paşa (1822 1895)
Friedrich Nietzsche (18441900)
Karl Popper (1902- 1994)

Algazel durch seine Kritik an den Philosophen das freiheitliche Denken in der islamischen Welt zerstört haben.) zum
Erliegen gekommen sein. Nein, sie hat
auch nach Algazels Kritik weiterhin bestand gehabt, und eine Persönlichkeit wie
Cevdet Pasa ist der beste Beweis dafür.
Nach dieser Anmerkung hoffe ich auf
reges Interesse für dieses Thema. In diesem Artikel lernen wir den ersten Philosophen kennen, der sich mit
der Politik philosophisch
auseinandergestzt
hat:

Muhsin ERGÜN
Student an der F. U

Platon – Leben und Werk
Im Jahre 427 v. Chr. kam Platon als Sohn des Ariston und
Periktone in Athen (oder Aigina) zur Welt. Als Knabe
und Jüngling wurde er in
Grammatik, Musik und
Gymnastik unterrichtet
und versuchte sich in seinen jungen Jahren auch
am Verfassen von Dramen, was er später jedoch
aufgab. Mit ungefähr zwanzig Jahren lernte er seinen
größten Lehrer Sokrates kennen,
von dem er die meisten Eindrücke
empfing und dessen Schüler er viele
Jahre war. Nachdem Sokrates durch
die Polis Athen wegen Verachtung
der Polisgötter, Einführung neuer Götter und Verderben der Jugend angeklagt, verurteilt und hingerichtet
wurde zog sich Platon endgültig aus
der Politik zurück, und schrieb wahrscheinlich zu jener Zeit die Apologie
(die Verteidigungsrede Sokrates’) auf.
Er hielt sich einige Zeit bei Euklid
von Megara auf und bereiste mehrmals Unteritalien, wo er durch Archytas von Tarent und durch Timaios von
Lokri den Pythagoreismus in dessen
theoretisch-praktischer Gestalt kennen lernte. 389 unternahm er seine
erste Reise nach Sizilien an den Hof
des Dionysios I. und pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Dionysios’ Schwager Dion. Misstrauisch
geworden gegenüber dem Philosophen, verbannte Dionysios ihn von
der Insel als Sklave. Später wurde er
durch Annikeris freigekauft.
387 gründete Platon seine Philosophenschule, die Akademie. (benannt
nach dem Hain des Akademos, indem
es gegründet wurde). In den folgenden Jahren, verfasste Platon seine
beiden großen Werke, die Politeia
(372?) und Politikos (368?). Im letztgenannten Jahr trat wahrscheinlich
Platons berühmtester Schüler, Aristoteles, in die Akademie ein. Zweimal noch reiste Platon nach Syrakus
um den jüngeren Dionysios zur Einführung einer Verfassung zu überzeugen, was ihm nicht gelang, das
andere mal, um Dionysios mit Dion zu
versöhnen. Platon starb hochbetagt in
Athen 347 oder 348.
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Was tun?

Ab dem 1. September werden in Deutschland bundesweit f r Ausl nder, die eingeb rgert wer
Einb rgerungstests stattfinden.

DİE EİNBÜRGERUNGSTESTS STARTEN
AM 1. SEPTEMBER!
Nach dem Bundesinnenministerium werden beim Einbürgerungstest aus den Bereichen“ Politik in der Demokratie“, „Geschichte und Verantwortung“, „sowie Mensch und Gesellschaft“ den Teilnehmenden Einbürgerungskandidaten 33 Fragen aus einem Fragenkatalog von 310 Fragen gestellt. Das IQB- Institut hat diesen Fragenkatalog an
der HU- Berlin entwickelt und die Kandidaten müssen mindestens 17 der ihnen gestellten 33 Fragen korrekt beantworten, um den Test erfolgreich zu bestehen.
Türkische Einbürgerungswillige Bürger sind skeptisch. MOCCA hat verschiedene Türkischstämmige Bürger aus
diversen Berufszweigen nach ihrer Meinung zum Einbürgerungstest befragt.

“ Was ist Ihre Meinung über die Einbürgerungstest?

ieser Test ist keine angemessene Maßnahme. Es gibt 2 Gruppen
von Ausländern. Erstens die Gastarbeiter, die fast seit 50 Jahren
hier leben und zweitens die hier geborenen und aufgewachsenen,
die hier ihre Schul- bzw. Berufsbildung absolviert haben. Die erste
Gruppe lebt bereits seit 50 Jahren hier, wird aber jetzt erst bemerkt
und es wird ihr gesagt: „ Komm wir unterziehen dich einem Test“.
Der Baum hat längst Wurzeln geschlagen, man hat bereits von seinen Schatten profitiert, doch jetzt wird man erst auf ihn aufmerksam. Das kann nicht
richtig sein. Das ist Deutschland.Die zweite Gruppe ist in Deutschland geboren, hat keinen anderen Lebensraum kennengelernt, ihr einziger Unterschied zu den deutschen
Mitbürgern ist ihre schwarze Haarfarbe. Einige von ihnen wollen die deutsche StaatsMahmut Gökmen
bürgerschaft, aber die Regierung sagt. „ Halt das geht nicht, erst müssen wir dich teDip.Betr.Wirt.
sten“ Seit 20 oder 30 Jahren ist er bereits in diesem System aufgewachsen und soll
plötzlich ein Fremder sein? Du hast es nicht geschafft durch die Bildung das Bewusstsein eines Staatsbürgers einzuflößen und das soll nun mit 310 Fragen geschehen? Falls Deutschland aufrichtig ist bezüglich einbürgerung und Integration, soll es zunächst einmal das Wahlrecht für Einwanderer einführen. Wir sind zuerst mit
Kirchen statt mit Moscheen aufgewachsen und haben “Mutter” gesagt, bevor wir “Anne” sagten. Vor dem “Bilmiyorum” haben wir „Ick wies nicht“ gelernt. Trotzdem bleiben wir Ausländer. Warum?
Kurz gesagt : Dieser Test ist eine Zumutung. Ich hoffe die Verantwortlichen besinnen sich schnellstmöglich und dieser Test
wird aufgehoben.

D

ieser Test dient der Erschwerung der Einbürgerung und im
Fokus sind die Türken. Die Zeit in der die Migranten für politische Zwecke benutzt wurden sind vorbei. Diese Unterscheidung und Abgrenzung zwischen In- und Ausländern
hemmt die Integration und den Austausch. Nur einseitige
Anpassung und erzwungene Tests können nicht der richtige Weg sein. Warum werden nicht die Deutschen zu
Tests zum richtigen Umgang mit Migranten gezwungen? Warum wird ihnen
nicht das Bewusstsein beigebracht, dass die Migranten fester Bestandteil der
Gesellschaft und Mitbürger sind? “Du bist Inländer und Du bist Ausländer!”
Diese Unterscheidung darf es im Sinne der Integration nicht geben.

D

Sabri Adak
Dip.İng
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an kann Wohlwollen nicht erzwingen. Wenn sie mich zwingen
zu essen, was mir nicht schmeckt, ernten sie bloß meine Abneigung und auf Abneigung kann man keine Freundschaft aufbauen. Kann das Auswendiglernen von Fragen tatsächlich
ausschlaggebend sein, um die Identität zu bestimmen? In
Bezug auf Familienzusammenführung hat man doch ebenfalls
vergeblich Regeln aufgestellt. Es sollten andere Wege einge
schlagen werden, um die Einbürgerung attraktiver zu gestalten.
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Was tun?
an kann nichts erzwingen. Um sich als Deutscher niederlassen zu
können, sollte eine andere Lösung gefunden werden. In den Integrationskursen wird Sprachunterricht erteilt. Trotz der Vorteile ist auch allein durch die Sprache noch keine zufrieden stellende Integration
gewährleistet. Dafür bedarf es mehr. Die Kultur ist ebenso entscheidend, auch in diesem Bereich sollte ein Austausch stattfinden. Einseitige Integration ist nicht möglich und hat etwas von
Verlogenheit. „Du sollst so sein wie Ich!“ Diese Herangehensweise schürt nur den Hass
und das sehen wir heutzutage leider immer öfter.

M

Serhat Dogan
Akademiker

Einige Fragen aus Einbürgerungstest
Frage 1
İn Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil...
hier Religionsfreiheit gilt.
die Menschen Steuern zahlen.
die Menschen das Wahlrecht haben.
hier Meinungsfreiheit gilt.
Frage 2
İn Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres
Kindes entscheiden, ob es in der Schule am ...
Geschichtsunterricht teilnimmt.
Religionsunterricht teilnimmt.
Politikunterricht teilnimmt.
Sprachunterricht teilnimmt.
Frage 3
Deutschland ist ein Rechtsstaat.Was ist damit gemeint?
Alle Einvvohner/ Einwohnerinnen und der Staat müssen

sich an die Gesetze halten.
Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.
Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.
Die Gerichte machen die Gesetze.
Frage 4
Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?
Waffenbesitz
Faustrecht
Meinungsfreiheit
Selbstjustiz
Frage 5
Wen müssen Sie in Deutschland auf Verlangen in Ihre Wohnung lassen?
den Postboten / die Postbotin
den Vermieter / die Vermieterin
den Nachbarn / die Nachbarin
den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin

ieser Test ist ungerecht. Mit Fragen kann man nicht Einheimisch werden. Der Test basiert auf Vorurteilen und beabsichtigt die Ausgrenzung von Ausländern. Mit dieser
Ausgrenzung wachsen leider viele Kinder und Jugendliche
auf beiden Seiten auf. So wird die dritte Generation von Migranten im Kindesalter mit dieser Ausgrenzung seitens
ihrer deutschen Altersgenossen konfrontiert, obwohl gerade diese Gruppe Ziel von erfolgsversprechender Integrationsarbeit sein sollte.
Mir scheint, dass sich Deutschland damit ein Eigentor einfängt.
Wird der deutschsprechende Ausländer, der auch die Fragen richtig beSoner Sezen
antwortet mit anderen Augen betrachtet?
Er wird weiterhin diskriminiert und findet weiterhin keinen Ausbildungsplatz usw.
Vorsitzender d. Mariendorff Moschee
Ohne aufrichtige Absicht und Liebe geht es nicht. Die gegenseitige Liebe und
Achtung beruht auf Kompromissen. Bei uns gibt es das Sprichwort “Einseitige Liebe bringt den Liebenden zur Verzweiflung“
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