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sınırsız Eğİtİm - Bildung ohne Grenzen

Interview mit dem Bürgermeister von Neukölln

HEİNZ BUSCHKOWSKİ

“Es kommt nicht darauf an, dass alle den gleichen Geschmack haben. Und es kommt auch nicht darauf an,
ob alle den gleichen Gott haben. Es kommt darauf an, dass jeder akzeptiert, dass jeder seinen eigenen Gott haben kann.”

Şair İle Çok Özel

İSMET ÖZEL
“Türk aydınlarının gerçek aydın olduğunu söylemek mümkün değildir. Siz hangi aydından
bahsediyorsunuz? Türkiye’de yaşayan aydınlarımız maalesef, biz bir bütünün parçalarıyız, diyemiyorlar.”

Interview mit der Predigerin von Berliner Dom

D r. P E T R A Z İ M M E R M A N N

“Christen und Moslems sind doch dadurch verbunden, dass wir sagen: Diese Welt, dieser Alltag mit seinen Herausforderungen,
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Başyazı
Allah;

DİNİ NİKAH
adıyla kıyılması gereken bir nikah emretmemiştir. Herhangi bir kamu otoritesinin
onayladığı/tanıdığı resmiyeti olan nikah aktini emretmiştir.

İ

slâm Allah’ın gönderdiği son İlahi dindir.
Bütün İlahi dinlerde olduğu gibi bu dinde de
kural koyucu Allah’tır; dinciler değil. Dinin
mensublarının üzerine düşen, bu kurallara uymaktır. Durum böyle olmasına rağmen nedense insanoğlu Allah’ın koyduğu kurallara uymak
yerine, kendi koydukları kuralları insanlara, Allah adına
dayatırlar, Allah’ın kurallarını görmezlikten gelirler. Allah’ın ve O’nun peygamberinin ne dediğinden çok, tarihe mal olmuş alimlerin dediklerine kulak verirler.
“Allah’ın buyruğu ile Peygamber’in sözü çakışırsa hangisini tercih edersiniz?” diye sorulan soruya; “tabiki Rasül’ün sözünü veya mezheb imamlarının sözünü tercih
ederiz: Çünkü, biz Kur’an’ı anlayamayız” diye cevap veririler.
Nikah konusu da bu konulardan biridir. İmam nikahı,
kadın konusunda zaafı olan insanların işine gelen bir nikahtır, iyi niyetli olmayan müslümanlar bu nikah sayesinde
yaptıkları
gayrimeşru
işlere
meşruiyyet
kazandırırlar.
Dergimizin dördüncü sayısında “nikahın dinlisi dinsizi olmaz” başlığı altında imam nikahına değindim.
Olumlu o kadar çok tepki aldım ki, gerçekten toplumun
kanayan yarasına parmak bastığımı daha iyi anladım.
Ancak bu olumlu tepkilerin yanında olumsuz tepkilerde
aldım. O tepkiler hiç hoş değildi. Din tahripçiliğimden,
mezhebsizliğime oradan modernistliğime kadar ne varsa
sayıp döktüler. Ben Allah’a şükrediyorum: Çünkü, bu
tepkileri Kur’an’ı hayata geçirelim dediğim için aldım.
Mekke müşrikleri de peygamberimize aynı şekilde tepki
göstermişlerdi. Ama ben tepkiyi Mekke müşriklerinden
almadım. Namazda aynı safta durduğum bazı insan-lardan aldım. Bu hoş olmayan tepkilerin din endişesiyle yapıldığına inanmıyorum. Menfaatlarına dokunulan bazı
insanların ve çıkar çevrelerinin çıkardığı çirkin sesler olarak görüyorum bu sesleri ve ben bu seslerin sahip-lerine Allah’tan hidayet diliyorum. Ve ıslahı mümkün
olmayanlar içinde yüce Yaratıcı’ya şu şekilde dua ediyorum: “Allah’ım içimizdeki beyinsizler yüzünden
bizleri de helak edecek misin?” 1
İmam nikah konusu ile ilgili son devrin din alimlerinden görüşler:

Prof. Dr. Saim Yeprem
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
“İslâm Dini’nde dini nikah yoktur, Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre kıyılan resmi nikah, İslam dininin de
geçerli saydığı nikahtır. Dini nikahın kıyılması için nikahı
kıyan din adamının Allah adına hüküm veren biri olması,

nikahın kıyıldığı yerin kutsal yer olması ve yapılan işin de
dini işlem olması lazım gibi anlayışlar yanlıştır. Dini nikah
için bu üç unsurun olması gerekir anlayışı Katoliklerde
olan bir nikah anlayışıdır. İslam’da, Allah adına söz
söyleyen bir din adamı ve kutsal bir mekan yoktur. Namaz kılınan her yere mescit, cami denir ve başka
amaçlarla da kullanılabilir. Buraların, kilise gibi kutsiyeti
yoktur. Medeni Kanunun hükümlerine göre kıyılan resmi
nikah geçerlidir.
Nikâh, icap ve kabulden ibaret bir akittir. Nikâh, tarafların evlendiklerinin şahitlerce saptanmasıdır ki bu
resmî nikâhla gayet güzel yapılmıştır. Yani dini nikâhın
bütün unsurları resmî nikâhta fazlasıyla vardır.”
Prof. Dr. Süleyman Ateş
Eski Diyanet İşleri Başkanı
“İslâm hukukunda nikâhın mutlaka cami gibi bir dinî
mekânda yapılması, nikâhın mutlaka bir din adamı tarafından kıyılması gerekmez. Esasen İslâm’da –Hıristiyanlık’ta olduğu gibi– din adamı sınıfı da yoktur. İslâm
hukukunun klasik doktrinine göre evlenmenin bir din
adamı huzurunda yapılması şart olmadığı gibi resmî bir
memur önünde yapılması da dinen gerekli değildir. Netice olarak devletin evlenecek kimseleri evlenme ehliyeti ve engelleri bakımından kontrol altında tutması ve
geçerli bir evliliği sağlayacak aleniyeti temin edip evliliğin dinî-hukukî geçerlilik şartlarını bilen bir görev-liye
nikâhları kıydırması İslâm’ın ruhuna daha uygun bulunmakta ve nikâh akdiyle eşlere sağlanan hukukî garantileri daha temin edici olmaktadir.”
Prof. Dr. Hayrettin Karaman
“İslam’da nikah (evlenme akdi), fıkıh konularının tasnifi içinde ibadetlere değil, dünya hayatını düzen-leyen
hükümler (muâmelât) bölümüne girer. Bir satım, bir kira
akdi, dinle ilişkisi bakımından ne ise bir nikah akdi de
odur. Resmî nikah ayrıca kayıt altına alındığı için evlilik
hukukunu koruması, güvence altına alması bakımından
dinin amacına daha da uygundur. İçinde yaşadığımız
şartlarda yalnızca dinî denilen nikah ile yetinmek, dinin
önem verdiği evlilik hukukunu korumak için yeterli olmadığından bununla yetinmemek gerekir.
Müslümanın bir nikâhı vardır; o nikâh, dünya hayatını
da düzenleyen dininin, meşru ve makbul gördüğü, ilgili
kaynaklarda tanımladığı, unsur ve şartlarını açıkladığı
nikâhtır. Bu şartlar ve unsurlar arasında imam yoktur.”
1-Araf 155

RÜŞTÜ KAM
Genel Yayın Yönetmeni
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“Şu andaki gidişatın
böyle devam etmesi
durumunda Türkiye’nin
geleceğinden söz edilemez: Yurt dışında yaşayan Türkleri Türkiye ne
kadar ilgilendiriyor ben
bunu bilemiyorum ama,
bütün farklılıklarına
rağmen bir Hollandalı
için Hollanda çok şey
ifade eder.
Bir memleket insanlarıyla memlekettir.
Bizim nereli olduğumuz
nereye ait olduğumuzu
hissetmemizle alakalıdır. Almanlar Almanya’da olmadıkları
zaman kafalarında Almanya vardır.
Biz şu anda soysuzlaşmayı, yozlaşmayı yaşıyoruz. Türkler bu
toprakları vatan haline
getirdikten sonra
İslam’ın yaşama alanı
haline getirdiler...”

Şair ve Yazar İsmet Özel ile, Türkiye’nin dünü bugünü ve yarını üzerine konuştuk.
Yılların birikimiyle dopdolu olan İsmet Özel; “Çoğumuz hakikatı aradığımızı sanırız, ama o gelip kapımızı çaldığında onu tanımayız, dedi.”
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“Türkiye şu andaki sınırları değişmeden Avrupa Birliği’ne girmeyi becerebilirse
varlığını sürdürebilir. Aksi halde...”

Şair İsmet Özel İle Çok Özel...

Türk aydınlarının gerçek
aydın olduğunu söylemek mümkün değildir.
Siz hangi aydından bahsediyorsunuz?
Türkiye’de yaşayan aydınlarımız maalesef,
biz bir bütünün parçalarıyız diyemiyorlar.
Türkiye önüne hedef
koymadı. Almanya 1945
yılında işgal edildiği
zaman veliler İşgal
kuvvetlerine karşı nümayiş yaptılar ve okulların derhal açılmasını
istediler.
Bunu söyledikleri zaman
yiyecek patatesleri bile
yoktu.
Biz karizmayı çizdirmeden köşeyi dönmek isteyen insanların
yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. İşte Türkiye
böyle bir ülke ve bizler
o ülkenin vatandaşlarıyız! Ama sadece vatandaşları.

Avrupa ikinci Rönesansını yaşıyor
endim için ne istiyorsam başkaları için de aynen onu istiyorum. Hayatımızın hayvan hayatına benzememesi için birbirlerimizin değerlerini tanımamız gerekiyor. İkinci dünya
savaşından sonra Avrupa ikinci rönesansını yaşıyor. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti işçileri Avrupa’ya gönderirken hiçbir özel
şart koşmadı, resmi bir tavır benimsemedi. Yugoslavya’dan gelenlere vasıflı işlerde çalışacaklar diye şart koşuldu.

K

Türkiye’nin durumu buradaki insanları gerçekten ilgilendirir
Türkiye’nin vatan olmaktan çıkması, Avrupa’ya itilen insanları ne kadar ilgilendirir ben bunu bilmiyorum. Türkiye’nin durumu buradaki insanları gerçekten ilgilendirir mi ben bunu da bilmiyorum. Mesele Türklerin fonksiyon
sahibi olmaları değil, Türkiye’nin fonksiyon olmasıdır.
Ve İstiklal Marşı orduya ithaf edildi
17. asırdan itibaren Avrupa medeniyeti yukarılara doğru tırmandı. Türk
gücü ise aşağılara doğru çekilmeye başladı. Avrupa medeniyeti Türk gücüne yetişebilmek için teçhizatlandı ve nihayet 1918 den sonra Türk gücü
sıfırlandı. İslam da siyasi organizasyon ve askeri güç olarak sıfırlandı.
Ancak İstiklal Harbi millet olarak sıfırı tüketmediğimizin işaretini verdi.
1946 seçimi şaibelidir
1924 Anayasası’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin dini din-i İslamdır, diye yazar.
1928’de latin harflariyle okuyup yazma mecburiyeti getirildi ve bu mecburiyetten sonra anayasadan “din-i İslamdır” ibaresi kaldırıldı.
1932 de ezanı Türkçe okumayanların cezalandırılacağına dair kanun çıktı.
Bu kanun 1950 yılına kadar yürürlükte kaldı.
1946 seçimi şaibelidir. DP 1950’de açık farkla CHP’yi geride bıraktı ve iktidar oldu. 1960’da ihtilal oldu. 70’li ve 80’li yıllar Türkler açısından fazla
parlak olmayan yıllardır.
Türkiye’nin durumu itikadımızla doğrudan alakalıdır
90’lı yıllarda İslâmi eğilimler gündeme geldi. Bugün öyle bir yere geldik ki
Türkiye canını kurtarabilir mi kurtaramaz mı onu bilemiyorum. Avrupa’da
yaşayanlar için Türkiye’nin tarihten silinmesi onları ne kadar ilgilendirir
onu da bilmiyorum.
İnsan olmak demek akibetin ne olacağı konusunda şuur sahibi olmak demektir. Türkiye’nin durumu itikadımızla doğrudan alakalıdır. Ancak Türkiye’nin mahvedilmesi konusunda görev almış birçok kuruluş var bugün
Türkiye’de.
İnsanlar bunu görüyor ve biliyor. Ne kazanırlarsa, o oranda meşhur oldukları için olaylar karşısında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Maalesef hayvanlar arasındaki dayanışma yok insanlar arasında. Tabiatıyla bu durumda
insanlar dünya şartlarının gereğini yerine getirmekten oldukça memnun
görünüyorlar.
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1944’de Söke’li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve
Ankara’da tamamlar. Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı olur. On sekiz yıl Devlet Konservatuarı’nda
Fransızca okutmanlığı yapar. İlk şiiri 1963’de Yelken Dergisi’nde
yayınlanır. Bu tarihle birlikte yazın, düşün ve sanat dünyasındaki
serüvenine başlamış olur. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet ,İsyan ise 1969
yılında yayınlanır. 1970’de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır. 1974 yılına geldiğinde ise
kendi ifadesiyle, hangi sebeplerden sosyalist olduysa, aynı sebeplerden müslüman olmuştur.

Büyük Ermenistan ve Büyük Yunanistan kurulacak
Türkiye’nin yönetimi bu şekilde devam ederse,
Büyük Ermenistan ve Büyük Yunanistan kurulacak,
bunlar bugün, o gün sahip oldukları destekten
daha çok desteğe sahipler. Bugün Türkiye’nin yağmalanması söz konusu. Sivil toplum örgütlerinin
önüne konan projeler Türkiye’nin yağmalanmasına
zemin hazırlayıcı projelerdir. Parayı onlar nereden
alıyor?
Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek istiyor, Kıbrıs
Cumhuriyeti Avrupa Birliği’nin içinde, Yunanistan
Ombudsman*.

Osman Özbahçe biyogrofi yazısında şu sözlerle onu anlatır: 1974
yılında Sezai Karakoç’un çıkardığı Diriliş dergisinde yayımladığı
“Amentü” adlı şiirle Müslümanlığını herkese ilân etti. İsmet Özel,
bütün şiiri boyunca, varoluşunu merkeze alarak giriştiği araştırıcı
tavırdan vazgeçmedi. Varlık sırrına erme çabası onu “Amentü”ye
kadar getirdi. Kendisini sosyalizme götüren sebepler neyse, o sebepler sayesinde Müslümanlığa ulaştığını beyan etti. Müslümanlık
seçimi bazı çevrelerde, “Oysa ona Nâzım’ın yerini hazırlamıştık,”
şeklinde değerlendirildi. Fakat o çevreler İsmet Özel’i, Müslüman
olduktan sonra da “Nâzım’dan sonraki süvari” olarak anmaktan
kendilerini alamadı. 1977’de Yeni Devir gazetesinde günlük fıkralar yazar. Aynı gazetede Abdullah Çıdamlı müstear ismi ile de çeviriler yapar. Pazar günleri için özel kültür sayfaları hazırlar.

Bizim topraklarımız iki kez vatanlaştırıldı
1918’de mal ve can emniyeti bakımından en kötü
yer Türk bayrağının altıydı, Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra bu durum tersine çevrildi. Bizim toprak-larımız iki kez vatanlaştırıldı. 13. asırda ve İstiklal Savaşı’ndan sonra. Osmanlı vatan diye Balkanlar’ı
biliyordu. Buralar gaza beyliklerinin alanıydı.
Bugün burası kimin vatanıdır sorusunun kesin bir
cevabı olmalıdır. Türk olmak ne manâya gelir Türkiye’dekiler bunu bilmiyorlar. Türkiye neyi kaybettiğini hatırlamak zorundadır.

1985 yılında Milli Gazete’de Cuma Mektupları’na, 1997 yılında Yeni
Şafak Gazetesi’ndeki günlük fıkralarına başlar. Bu yazıların içinde
ayrı bir yer tutan Cuma Mektupları’nda Türkiye’nin çıkış yolları üzerinde yoğunlaştı. Türkiye’nin yaşadığı kimlik krizine reel cevaplar
aradı. Dünya sistemi adını verdiği güç odaklarınca tedavüle sokulan küreselleşme, evrensellik, hümanizm, demokrasi, insan
hakları, çevrecilik… gibi kavramları ve böyle kavramlar karşısında
kendilerini edilgin bir konuma yerleştiren anlayışları sert eleştirilere
tâbi tuttu. Anti-kapitalist, anti-emperyalist bir çizgide ilerleyen
yazılarında Türkiye’nin çimentosunun İslâm olduğu fikrini savundu.

Biz hepimiz Türküz diyemiyoruz
Türk aydınlarının aydın olduğunu söylemek mümkün değildir. Siz hangi aydından bahsediyor-sunuz.
Türkiyede yaşayan aydınlarımız maalesef biz bir
bütünün parçalarıyız diyemiyorlar. Ama Hollandalılar biz bir bütünün parçalarıyız. Hollanda dört
sütun üstünde durur: Liberal, sosyalist, Katolik,
Protestan. İşte bizler bu farklılıklarımıza rağmen
hepimiz Hollandalıyız, diyebiliyorlar. Ama biz böyle
diyemiyoruz.

İsmet Özel Kimdir?

Taşları Yemek Yasak adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Deneme
Ödülünü (1985) ve 16-20 Eylül 1991 tarihleri arasında yapılan XII.
Dünya Şairler Kongresince verilen Uluslararası Yunus Emre Ödülünü kazandı. Şilili şair Gabriela Mistreal’ın Nobel Edebiyat Ödülünü alışı münasebetiyle her yıl bir ülkeden bir şaire verilen
“Gabriela Mistreal Nişanı” ödülüne, ödülün ellinci yılında Türkiye’den İsmet Özel lâyık görüldü (1996). 2005 yılında Türkiye Yazarlar Birliği “Üstün Hizmet Ödülü”nü aldı. Son yazılarında dünyayı
kurtaracak hareketin merkezine Türkiye’yi öneren İsmet Özel bugüne değin kamu nezdinde sergilediği tavırla, şiir ve yazılarında
sergilediği tavırla bu memleketin çocuklarını şahsi menfaati için
satmadığını gösterdi; cesaretin, adalet ve ahlâkın, dürüstlüğün
doğduğu kaynak oldu. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca bilen İsmet Özel, 1970’lerden itibaren Türk düşünce hayatının
merkezinde duran yazarlardan biri oldu. 1976 yılında evlenen
İsmet Özel’in bu evlilikten dört çocuğu vardır.
2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği’nin genel başkanıdır. İstanbul merkez olmak üzere yurt genelinde, derneğin düzenlediği
konferanslarda konuşmalar yapmakta, yapılan mücadeleyi İstiklal Harbi’ne bağlamaktadır.

İlk kez 8 Nisan 2005 tarihinde ismetozel.org’da
yayınlanan bir şiiri:

BEN TÜRK DEDİYSEM EĞER
Türkler dediğimde göndermelerim
Süprüntüleri şırfıntıları hamamoğlanlarını
Kapsadı kapsayacak
Sanıyorsan yanılırsın
Türklük şiir
Türkün eni Türkün boyu
Müslümanlığı kadar
Baksan bulacak mısın
Koskoca İstanbul’da
Nef’î diye bir semt
Ama Bayram Paşa var.
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Bir memleket insanlarıyla memlekettir
en 64 yaşındayım buraya kadar rüya
görerek gelmedim. Bir memleket insanlarıyla memlekettir. Biz hayvan değiliz. Bizim nereli olduğumuz nere-ye
aid olduğumuzu hissetmemizle alakalıdır. Almanlar Almanya’ da olmadıkları zaman kafalarında Almanya vardır.
Biz şu anda soysuzlaşmayı, yozlaşmayı yaşıyoruz.
Türkler bu toprakları vatan haline getirdikten sonra
aynı zamanda, İslam’ın yaşama alanı haline de
getirdiler. Önceleri İslam’ın yaşama alanı Şamdı,
Mekke’ydi, Mısır’dı. En seçkin alan Türklere aid
olan alandır. Bundan memnun olanlar vardır olmayanlar da vardır.
“Gezdim diyarı küfrü keşaneler gördüm
Gezdim diyarı İslamı viraneler gördüm” *

B

Neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerekiyor
Neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Sudan’da Barfur Şehrinin yarısı hafızdır. Orada başka
şehirler de var yarısı hafız olan. Hafız mı, mühendis mi? Türkiye daha bu konudaki düşün-cesini
netleştirememiştir. Bizim felaketimiz birbiri-mizi
farketmememizdeki yanlışımız değildir. Bizim felaketimiz yapmaya çalıştığımız şeyin ne olduğunu
bilmememizdir. Bizim yapmaya çalıştığımız birşeyimiz yok, asıl felaket burada.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tevhid-i Tedrisat
kanunu çıkarıldı. Bundan dolayı okullarda eğitimin
kalitesini yüksek tutmak zorundaydılar ilk on sene
bunu yaptılar. 1953 yılına kadar liseler dört sene
idi, liseden sonra olgunluk sınavları vardı, Abitur’a
denk sınavdı onlar. Ancak bu eğitim sistemi atılan
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Bamteli
her kazığı farkeden insan tipi yetiştirmeye başladığı için,
bu sistem 1930 da terkedildi.
Türkiye önüne hedef koymadı. Almanya 1945 yılında
işgal edildiği zaman veliler İşgal kuvvetlerine karşı nümayiş yaptılar ve okulların derhal açılmasını istediler.
Bunu söyledikleri zaman yiyecek patatesleri bile yoktu.
Biz “karizmayı çizdirmeden köşeyi dönmek isteyen “insanların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. İşte Türkiye
böyle bir ülke ve bizler o ülkenin vatandaşlarıyız! Ama
sadece vatandaşları..
Lailahe İllallah diyenlere kimse tahammül edemiyordu
ünyada nükleer silahların bulunmasını isteyenlere normal, nükleer silahların bulunmamasını isteyenlere de deli gözüyle
bakıyorlar.
Çarpıklık toplumun düzenindedir, düzenin
bozukluğuna tepki gösterenlere deli, düzenin bozukluğuna uyum sağlayanlara akıllı gözüyle bakıyorlar. İnsanlar yanlışı doğru anlamaya şartlanmışlarsa onlara
doğruyu gösteremezsiniz.
Mekke döneminde Lailehe İllallah diyenlere kimse tahammül edemiyordu oysa şimdi herkes söylüyor kimse
tınmıyor bile. Siyasetle din birbirinden ayrılmaz ve ayrılmamalıdır. İnsan çamurla şekillenme arasında iken
Muhammedi hakikat yaratılmıştır. Yaşamınızdaki nasırlarınızdan kurtulmanız lazımdır. Müslüman haram ve helal
ayırımı yapmakla çizgisini koruması gerekir.
Dünyada var olan bütün bozuklukları düzeltmek insan
olmanın gereğidir. Nasıl olsa Allah affeder mantığı küfür
olduğu gibi ümitsizlikte küfürdür.

D

Darbeleri sermaye grupları yaptırır.
Adnan Menderes, „bizim ordumuz müstemleke ordusu
değildir darbe yapmaz” demişti.
Menderes’in Moskova’ya gitmesini CIA darbe yaptırarak
engelledi.
Sovyetler çökmeseydi Türkiye Fillandiyalılaşacaktı. Sov-

yetler çöktü, Türkiye Fillandiyalılaşmaktan kurtuldu.
Türkiye Sovyetlerin sınırı içerisindeydi. Kıbrıs harekatı
ile sovyetler bu sınırını Lefkoşa’ya kadar uzattı.
Siyasal İslam, İslami dönüşümü engelledi
Türkiye’deki İslami hareket siyasi İslam’ın bir parçası
olamadı. Türkiye’deki İslami hareket hep kontrol altında
tutuldu. Siyasal İslam, İslami dönüşümü engelledi.
Avrupa Birliği’ne girmeyi becerebilirse varlığını
sürdürebilir
Türkiye şu andaki sınırları değişmeden Avrupa Birliği’ne
girmeyi becerebilirse varlığını sürdürebilir. İmtiyazlı ortaklıkla da sınırlar belki korunabilir.
İkiz kuleler vurulmasaydı ABD Afganistan ve
Irak’a giremezdi
Müslümanlar için küfre rıza göstermiyorum demek yetecekken, herkes benim küfre rıza göstermediğim belli
olmasın diye uğraşıyor.
Aklı başında olan adam toplum içinde doğru davranır,
ancak toplum ona deli der.
Büluğ çağına erenler iki türlüdür; birincisi kendilerinin
kim olduğunu, ne olduğunu merak etmeyenler, ikincisi
merak edenler.
Çoğumuz hakikatı aradığımızı sanırız, ama o gelip
kapımızı çaldığında onu tanımayız.
* „Ombudsman, kelime kökeni
açısından
İsveç
dilinde
“aracı”
anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi”
anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden
oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Şikayetleri ve bir takım
teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve
bunlara her iki taraf içinde tatmin edici
çözümler bulan kişidir.“ Wikipedia
* Ziya Paşa’dan bir beyit.

Ahmet Yumuşak
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Edebiyat

Doğumunun 1000. yılında

Kaşgarlı Mahmut
XI. Yüzyıl (1008 - 1075)

K

“Türk
Dili’ni öğreniniz,
çünkü
onlar için
uzun sürecek egemenlik
vardır...”

aşgarlı Mahmud’un Türklerin yaşadığı şehirleri, köyleri, obaları bir
bir dolaşarak hazırladığı sözlük(Divan-ı Lügat-it Türk), İslâmiyet’ten önceki sözlü edebiyatımızı aydınlatan dev bir eserdir. Kâşgarlı Mahmut, dilimizi, ulusal kültürümüzü, yurt sevgisini her şeyin
üstünde gören ilk büyük dil bilginimizdir. Kitabının önsözünde şu
ilgi çekici cümleleri okumaktayız: “Türk’ün, Türkmen’in, Oğuz’un, Çigil’in, Yagma’
nın Kırgız’ın lisanlarını ve kafiyelerini tamamiyle zihnime nak-şettim. Bu hususta o kadar ileri gittim ki, her taifenin lehçesi bence en mükemmel surette
elde edilmiş oldu... Türk Dili ile Arab Dili’nin at başı beraber yürüdükleri bilinsin diye...”
“Türk Sözlüğünün Divanı” anlamına gelen Kaşgarlı’nın bu eseri, yalnız bir sözlük değil;
İslâm’dan öncesi Türk Edebiyatı’nı, tarihini, coğrafyasını, folklorunu, mitolojisini aydınlatan ansiklopedik bir eserdir. Bilindiği üzere, XI. Yüzyıl hemen bütün İslâm ülkelerinde Türkler’in egemen olduğu bir dönemdir.
Karahanlılar devletinin, özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun askerlikçe ve uygarlıkça en parlak zamanı bu dönem içerisindedir. O tarihlerde Türklerin egemenliğindeki uluslar Türk Dili’ni öğrenmek ihtiyacını duyuyor-lardı.
Divan-ı Lügat-it-Türk işte bu maksatla, yani yabancılara Türkçe’ yi öğretmek
amacıyla 1073 -1077 tarihleri arasında Bağdat’ta yazılmış bir sözlüktür. Türk
sözcüğünün kuvvet, güç, kudret anlamı taşıdığını bize ilk bildiren Kaşgarlı Mahmut’tur .
Divan-ı Lügat-it Türk’teki sözcüklerin anlamları Arapça olarak yazılmıştır. Türkçe 7500
sözcüğün Arapça karşılığı verilirken, sav denilen atasözleri, sagu denilen ağıtlar, koşuk
denilen şiirler, destan parçaları da kitapta yerini almıştır. Sözcüklerle ilgili bol bol, mesel,
hikmet, şiir, efsane; tarih, coğrafya; halk edebiyatı folklor bilgi ve örnekleri verilmiş;
dilbilgisi kuralları ortaya konulmuştur. Türkologların görüşüne göre: “Göktürk Yazıtları ile
Divan-ı Lügat-it-Türk’ün bulunuşu Türklük için tasavvur edilemeyecek kadar büyük kazanç olmuştur. Yine kendisinin verdiği bilgilerden Kaşgarlı Mahmud’un Karahanlı ailesinden olduğunu öğreniyoruz. Kaşgarlı Mahmud 11.yüzyılın içinde yaşamıştır.
İyi bir öğrenim görmüş olan Kaşgarlı Mahmud, İslâmiyet’le ilgili bilimsel çalışmaları yakından izlemiştir. Arapça ve Farsça’yı çok iyi öğrenmiştir. Türk-lerin
bulunduğu bölgeleri gezmiş, ana dili olan Türkçe’nin bütün diyalektlerini yerlerinden öğrenmiş, geleneklerini göreneklerini yakından izlemiştir. Bütün Siriderya (Seyhun) kıyılarını dolaştığını kitabında anlatmaktadır.
Kaşgarlı, Melikşah’ın (1072-1092) eşi Terken Hatun’un maiyetinde Irak’a göç eden
Kaşgarlı bir ailenin çocuğudur. O sıralarda Irak, İslâm Dünyası’nın en önemli kültür merkezlerinden biri idi. Bu nedenle ilimle uğraşmak isteyenler Irak’a geliyorlardı. Ayrıca Bağdat bu dönemde Türk nüfuzu altına girmişti.
Divân-ı Lügati’t Türk:
Ünlü kitabı Divân-ı Lügati’t-Türk’ü 25 Ocak 1072’de yazmaya başlamış ve 10 Şubat
1074’de bitirmiştir. Bu kitap, Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin de Arapça kadar
önemli bir dil olduğunu kanıtlamak amacı ile yazılmıştır.
Türkçe’nin neden öğrenilmesi gerektiğini o şöyle anlatır: “Ant içerek söylüyorum, ben
Buhara’nın, sözüne güvenilir imamlarından birinden ve başkaca Nişabur’lu bir imamdan
işittim. İkisi de senetleri ile bildiriyorlar ki, Yalvacımız (Peygamber), ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada “Türk Dili’ni öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır” buyurmuştu. Bu söz
(hadis) doğru ise sorguları kendilerinin üzerine olsun Türk Dili’ni öğrenmek
çok gerekli bir iş olur. Bu doğru değil ise akıl bunu emreder. Tanrı devlet güneşini Türk burçlarını yükseltmiş ve onların mülkleri üzerinde felekleri döndürmüştür. Tanrı onlara Türk adını vermiş ve yeryüzüne ilbay kılmış, hakanları
onlardan çıkartmıştır. Dünya uluslarının yularlarını onların eline vermiş, onları
herkese üstün kılmıştır.
Onlarla birlikte çalışanları aziz kılmış ve onları kötülerin şerrinden korumuştur.

9

5/2009

Edebiyat
Onlara hedef olmaktan korunabilmek için, aklı olana düşen şey,
onların yolunu tutmak, derdini dinletebilmek gönüllerini alabilmek için dilleriyle konuşmaktır.”1
Türk adı altında da şu bilgileri verir:
“Bir ad olarak Türk adını Tanrı vermiştir, dedik. Çünkü bize Kaşgarlı Halefoğlu Şeyh Hüseyin den gelen bir hadis ulaşmıştır. Ulu Yalvac’a (peygamber) tanık varan bu hadiste şöyle buyrulur: “ Yüce Tanrı’ Benim bir
ordum vardır. Ona Türk adını verdim. Onları doğuya yerleştirdim.
Bir ulusa kızarsam Türkleri o ulus üzerine musallat kılarım, diyor.
İşte bu, Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü,
Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerine yerleştirmiş
ve onlara ‘Kendi ordum demiştir. Bununla beraber Türkler güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine
getirmek, sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi öğülmeye
değer sayısız iyiliklerle görülmektedirler.”2
Görüldüğü gibi Kaşgarlı Mahmud, vatansever, Türklere hayran, yaptığı
işe yürekten inanan bir bilim adamıdır. Bu esere ilk önce Kilisli Rıfat, daha
sonra Konyalı Atıf Bey ve Besim Atalay tarafından Türkçe çevirileri ve
Türk bilim adamları tarafından açıklamaları yapılmıştır. Divân Batıda ilgi
uyandırmış, 1928 yılında C. Brochkelmann Kaşgarlı üzerinde araştırmalar yapmıştır. Dankoff ‘un Divânü Lugât-it Türk çevirisi ile James Kelly’nin
makaleleri de son çalışmalar olarak sözkonusu edilmesi gerekir.
Metin Türkçe, açıklamalar Arapçadır. Arapça gramer kuralları
örnek olarak hazırlanmış ve her bölümde kelimeler Arap alfabesine göre sıralanmıştır.
Kaşgarlı Mahmut, Türk dilinde onsekiz harf kullanıldığını, yazılışta yeri
olmayan, ancak söylenirken kullanılan yedi harf ile duraklama harfinin
de bunlara eklenmesi gerektiğini söylemiştir.
Kaşgarlı Mahmut’un çizdiği Dünya haritası:
Kaşgarlı Mahmud eserinde şöyle demektedir: “Rum ülkesinden Maçin’e dek Türk illerinin hepsinin boyu beşbin, eni sekizbin fersah
eder. İyice bilinmek için bunların hepsi, yeryüzü biçiminde daire
şeklinde gösterilmiştir.”
Kendisinin de belirttiği gibi, bu harita Türklerin bulunduğu bölgeleri
göstermek amacıyla çizilmiştir. Daire şeklinde olan haritanın çevresinde
doğu, batı, kuzey, güney yönleri belirtilmiş, bazı deniz ve ırmaklar gösterilmiştir. Batıda işaret edilen yerler İtil Boylarına, yani Kıpçakların ve
Frenklerin oturdukları bölgelere kadar uzanır. Güneybatıda Habeşistan’a,
güneyde Hint, Sint, doğuda Çin ve Japonya’ya işaret edilmiştir. Ortada
Yarkent, Kaşgar, Barsgan, Bala-sagun, Yifruç, İki öküz, Asbuâli, Kumri,
Talas v.s. gibi daha birçok Türk
kentleri yer almıştır.
Asya’nın batısı, kuzeyi ve güneyi çizilmeden bırakılmış, bir
plan olarak bile pekçok hatalarla
dolu olmasına karşılık, doğu bölgelerine ilişkin verdiği bilgiler
gerçeğe uymaktadır. Haritasında Çin Seddi’ni göstermiş, bu
seddin ayrıca yüksek dağların
ve denizin Yecüc ve Mecüc’lerin
dillerinin öğrenilmesini engellediğini bildirmiştir. Japonya’ya
gelince; onu haritasının doğusunda bir ada olarak göstermiş
Kaşgarlı Mahmut’un Xl. yüyzılda çizdiği
ve denizin onların dillerini öğreDünya Haritası
nilmesine olanak vermediğine
işaret etmiştir.
Yukarda görüldüğü gibi, ilk Japon haritası bir Japon tarafından
14.yüzyılda çizilmiş, bir Dünya haritasında yer alması ise, 15.yüzyılda olmuştur. Bütün bu bilgilerin ışığı altında, bir plan biçiminde
olsa, yanlışlarla dolu da olsa ilk Japon haritasının 11. yüzyılda
Kaşgarlı Mahmud tarafından çizildiği bir gerçektir.
Bu hadis ve Türklerle ilgili bundan sonra gelecek olan hadisler de uydurmadır, O günün kültürünü tanımak için bu hadisleri dikkatinize arzettik.
2
Bu hadis de uydurmadır.

1
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Ne Yapmalı

Foto: Hureyre Kam

EBRU

Geleneksel Türk Sanatlarından,

Ebru:

B

irbiri içine geçmiş, ancak karışmamış, bakışla ayırt edilebilecek biçimde duran renk ve şekillere ebru denir.
Yoğunlaştırılmış su üzerine resim
yapma sanatıdır. Geleneksel Türk
sanatlarındandır. Ebru sözcüğüne
köken olarak bulut anlamına gelen
ve Farsça bir kelime olan “ebr” sözcüğü gösterilmektedir. Batıda ebru,
“Türk Kağıdı” olarak adlandırılmaktadır.
Sanat olarak ebru nedir?
Sanat olarak ebru, su üzerine serpiştirilen sıvı boyanın rastgele bezendiği şekillerin ve bu şekillere
müdahele edilmesiyle meydana gelen figürlerin kağıda aktarılarak sergilenmesidir. Ebru sanatının ne
zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı
bilinmemekle beraber bu sanatın
doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatı olduğu düşünülmektedir. Bazı
İran kaynaklarında Hindistan’da ortaya çıktığı yazılıdır. Bazı kaynak-lara
göre de Türkistan’ daki Buhara kentinde doğmuş ve İran yoluyla Osmanlılar’ageçmiştir. Koyulaştırıcı bir
madde ile kıvamı arttırılmış suyun
üzerine, içine öd katılmış, suda eri-

meyen boyaların serpilmesi ve su
yüzeyinde meydana gelen şekillerin
bir kağıda geçirilmesi ile yapılır.
Türleri?
Ebru: “Akkase”, “yansıma” veya
“kalıp” manasidir. “Aks”, “negatif”
Arapca dilde asli ve şimdi Farsçadan
Türkce’ye geldi. Bir oyma kâğıtlı
kalıp veya Arap zamkı kullanılarak
ebrunun figür ya da yazı şeklinde
kapatılan yerlerinin ebru almaması
sağlanarak yapılan figüretif ebru türüdür.
Battal Ebru: Su üzerine serpilen
boyalara hiçbir müdahale olmaksızın
yapılan ebrudur.
Gelgit Ebru: Battal ebrudan sonra, önce enlemesine, boydan boya,
daha sonra yukarıdan aşağıya çizgiler çekildiğinde elde edilen ebrudur.
Şal Ebru : Gelgit ebrudan sonra
çapraz çizgiler çekilerek elde edilen
ebru. Bunlar; Somaki ebru, Taraklı
ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli ebru,
Hafif ebru ve Koltuk ebrusu.
Kumlu Ebru: Yüzey gerilimi düşük bir teknede, sürekli aynı noktaya boya damlatarak yapılan ebru
çeşididir.
Neftli Ebru: Battal ebru türünde
tekneye atılan son boyanın içine neft
katılarak yapılan ebru çeşididir. Bir-
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çok eski eserde süsleme amacıyla
kullanılan ebru, günümüzde daha
çok çerçevelenip duvar süsü olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca, ebru yapmak insan ruhunu ferahlatan ve pozitif düşünceye yönlendiren bir
eylemdir. Günümüzün stres dolu
dünyasından ebru yapılarak uzaklaşılabilir. Ebru, geleneksel el sanat-larımızdan olmasına rağmen yakın
zamana kadar unutulma tehlikesi ile
karşı karşıyaydı. Dünya çapında çeşitli milletler tarafından sahiplenmeye başlanmış, bazı ülkelerde
ebru yapımı sırasında kullanılan
malzemeleri üreten firmalar boy
göstermişti. Ebru sanatında son
devrin piri merhum Mustafa Düzgünman gerek yetiştirdiği öğrencilerle gerek bu sanata kazandırdığı
anlayışla manevi hazinelerimizden
ebru sanatının yaşatılmasında büyük
rol oynamıştır.
Haydi tekne başına:
Ebru yapımına başlamadan önce
tekne kitreli su ile doldurulur.
Ebru teknesi basitçe alüminyum bir
baklava tepsisi gibidir. Kitre ise bir
bitkinin öz sıvısı olup baharat-çılarda (attarlarda) satılır. Sinme bir
avuç veya tepeleme iki çorba kaşığı

Ne Yapmalı
kitre, iki litre kadar su içinde 2, 3
veya 4 gün bekletilerek kitrenin su
içinde iyice şişmesi sağlanır. Şişen
kitre su içinde el ile yoğurularak
suya yedirilir. Kitreli su boza kıvamında veya az seyreği olmalıdır. Hazırlanan sıvı ince bir tülbent ile
süzülerek temizlenir. Son haliyle
tekneye yavaşça (köpürtmeden)
boşaltılır.

düşünce odacıkları oluşturmaya başlayacaktır. Tabiatta var olan nes-neleri daha iyi incelemenin yollarını
öğretecek, aynı zamanda sosyal ilişkileri ve estetik bakış açısını geliştirip zaman kavramını durduracak,
teknenin başına geçip de çalışmaya
başlayınca gerginlik, stres ve yorgunluğu atıp, çalışma bittikten sonra
ruhunuzu tazeleyerek maddi aleme
mutlu dönmenizi sağlayacaktır.
Bu tedavi edici etkinin oluşumundaki
en önemli etken, zaman kavramının
ortadan kalkması olarak karşınıza çıkacak. Ebru uygulamasında geçmişle ilişkiler bilinç ötesini etkisiyle
donduracak ve yaşadığınız anın yani
şimdinin düşünsel niteliği açığa çıkacak. Hiç şüphesiz bu durumun yaratımında renklerin estetik uyumunun
var ettiği sonsuzluk duygusu bir
anahtar olarak sunulacak.
Ebrunun üzerinizde yarattığı bu
duygusal dönüşüm düşüncelerle detaylandırıldığında, ebrucu adayı, kemalat yolunda önemli bir adım
attığını anlayacaktır...

Ebru yapımında
toprak boya kullanılır.
Değişik renklerde toprak boyalar
ayrı ayrı iki cam yüzey (veya seramik, krom) arasında iyice ezilir. Ezilme esnasında hafif su katılır. Elde
edilen çamur kıvamındaki boyaya
sığır ödü katılarak 15 gün veya bir
ay kadar bekletilir.
Boyanın öd asidiyle pişmesi sağlanır.
Beklemeden sonra mamül sulandırılarak kullanılır. Boya açılmıyorsa öd
katılır. Rengi açmak için boya sulandırılır.

Ziynet Derbazlar

Bir ebru bir defa yapılabilir.
Hazırlanan boyalar fırça veya
metal çubuk yardımıyla daha önce
hazırlanmış olan kitreli suyun üst
yüzeyine damlatılır. Bir desen veya
figür yapılacaksa yine metal çubuk,
tarak v.b. aletler ile şekillendirilir.
Boyaların açılmasını ve şekillerin yuvarlaklığını kesin olarak belirleyemeyiz. Ancak fikir sahibi oluruz.
Yaptığımız ebrunun tam olarak nasıl
olacağını değil, neye benzeyeceğini
bilebiliriz. Bu yüzden iki defa aynı
ebruyu yapmak imkansızdır. Her
ebru, yapıldığı anın imzasını taşır
adeta...
Kağıt tekneye serilir.
Kağıt düzgünce tekne yüzeyine bırakılır, boyanın kağıda işlemesi sağlanır. Kağıt temiz ve rüzgarsız bir
ortamda kurumaya bırakılır.
“Ne yapabilirim?”
ünümüzde insanoğlu telaş, koşuşturma içinde günlerini
heba edip git-mekte,
geriye dönüp baktığında
bir arpa boyu yol ilerleyemediğini ve kendine
zaman ayırmadığını fark
etmektedir. Bu durumu muhasebe
edip kendisi için “ne yapabilirim?”
diye arayışa girerse bu an en şanslı
anı olur. Çünkü içindeki gizli kalan
sanatsal kıpırtı “beni keşfet” demiş,
maddi alemden manevi alemin durusuna ulaşmak için kapıları aralayarak ışığı yakalamıştır.

G

Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak

Reuterstr. 57 . 12047 Berlin
a.yumusak@aysa-berlin.de

Tel.:030-820 79 564
Fax: 030- 82079 565

Danışmanlık
Muhasebe

İşte bu kapılardan birinde, EBRU sanatı; sizi ışığa kavuşturacak, sabrı
öğretip mütevaziliği aşılayacak, içinizdeki sanatsal cevherleri keşfetmenize yardım edecek ve yeni
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ENTEGRASYON
TEK TARAFLI OLMAZ...!

T

ürk - Alman Merkezi ne zaman kuruldu, isminiz neden Türk - Alman Merkezi?
Adnan Gündoğdu: Kuruluş çalışmaları 1991 yılında başlayan merkezimiz, 1996 yılında resmen
kuruldu. Derneğin 1996’da ki ismi, Türk Azınlık Derneği olarak
kayıtlara geçti. 2003 yılı sonunda ismi Türk - Alman Merkezi
olarak değiştirildi.

Derneğin çalışması,
bulunduğu
çevredeki insanlara
sunduğu
hizmetlerle ölçülür.
Dernek, topluma
hizmeti esas almalıdır.
Ve dernek ekip işidir.
Türk Alman Merkezi
başarısını
ekip çalışmasına
borçludur.

Neden isminizi değiştirdiniz?
Adnan Gündoğdu: Azınlık haklarını alabilmek için Almanya
genelinde örgütlenmek lazımdı. Bu uzun ve meşakkatli bir yol.
Ayrıca azınlık hakkı Federal Parlamento onayı ile veriliyor. Bizim
Almanya’da yaşayan toplumumuzun henüz Alman vatan-daşlığına geçiş sürecinin tamamlanmamış olması önümüzdeki en
büyük engellerden biriydi. Azınlık statüsünün alınabilmesi
mümkün olarak görükseydi, bir çok haklarımız olabilecekti.
Bu hedefleri düşünerek derneğimize Türk Azınlık Derneği adını
koymuştuk. Fakat azınlık kelimesi toplumumuz tarafından destek görmedi. Kendi topumumuz tarafından istenmediği gibi,
Almanlar tarafından da negatif tepkiler aldık. Bizi başka azınlıklarla karıştırdılar. Bu sebeple ismimizi Türk - Alman Merkezi
olarak değiştirdik. İsmimizle beraber daha merkezi bir oluşum
halini aldık. İki toplumu da kucaklayan bir isim olmuş oldu.
Misyonunuz değiştimi?
Adnan Gündoğdu: 1990’lardan itibaren tüm dünya sosyalpolitik bir değişim sürecine girdi. Bizimde 1991 deki bakışımızla şimdiki bakışımız farklı. Kökten değişiklik oldu
misyonumuzda. Bizim insanımızın burada kalıcı olduğunu gördük. Sosyal boyutu ile insanımızın nerede olacağını tespit ettik.
Buradan Türkiye’ deki siyasetin bizi ve gelecek kuşakları ne
kadar ilgilendirdiği üzerinde düşündük. Ve Almanya’ da yasayan Türk toplumunun çığ gibi biriken sorunlarının çözümüne
yoğunluk verdik.

Foto: Hureyre Kam

Hedefleriniz nelerdir?
Adnan Gündoğdu: Uzun vadede kendi toplumumuzun eğitim düzeyini nasıl yükseltebileceğimizi tespit ettik. Orta vadede
çevreye sahip olma duygusunu insanlarımıza kazan-dırabilmek
amacı ile projeler başlattık. Yaşadığımız doğal çevrenin -bu
ağaç da bizimdir- inancını insanlara nasıl verebileceğimizi, yaşadığımız toplumla kaynaşabileceğimiz noktaları nasıl yakalayabileceğimizi, yabancı düşmanlığına karşı nasıl önlemler
alınabileceğini, düşündük. Ttoplumsal barışı sağlayabilecek ve
dışlanmanın kendimizden kaynaklanan acı gerekçelerini ortaya
çıkartarak toplumsal hatalarımızın giderilmesini hedefledik.

Adnan Gündoğdu
Başkan

Projeleriniz öncelikli olarak hangi alanlardadır?
Adnan Gündoğdu: Türk-Alman Merkezi için, en önde
gelen çalışmalarımız öncelikli olarak eğitimdir. Türk çocuklarının ve gençlerinin gelişimi, eğitimi, karşılaştığı sorunlar, aile
içi problemler, şiddet, dışlanmalar, çevre, okul - aile işbirliği
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ilişkileri, işsizlik ve iş piyasası, istihdam, çevreyi koruma bilincinin
yaygınlaştırılması en çok üzerinde
durduğumuz proje alanlarımızdır.
Örneğin; „Lesen und Verstehen“
projemiz Berlin genelinde eğitim
bazında 3.lük aldı. Çalışmalarımızdan önce Gymnasiumda deneme
sürecinde 40 çocuk okuldan ayrılmak zorunda kalırken, bizim çalışmalarımız sonunda bu sayı 7 ye
indi. Tüm eğitim problemlerini çözmek gibi bir amacımız yok. Amacımız, dernek olarak sorunların
çözümüne yönelik ne yapabilirsek
odur. Entegrasyon kurslarımız var.
Berlin‘de Volkshochschulelerden
sonra ikinci sıradayız. Göçmenlikten kaynajlanan sorunlarla ilgili Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa
yürütülen çalışmalarımız var. Kültür-Sanat Akademisi için çalışmalarımız sürüyor. Bilgisayar kurslarımız
var. Gençlere yönelik meslek eğitimlerimiz var. Yanı sıra yeni şubeler açılıyor. Kamu yararına çalışan
derneklere mali kaynak aktarılıyor.
Üniversiteli gençlerimiz için
yaptığınız çalışmalar var mı?
Adnan Gündoğdu: Belediyelerinin mahalli birimlerine ait hizmet
veren proje bazında çalışmalarımız
var. Gençler, mahalli projelere kurumumuz üzerinden başvurabiliyorlar. Projedeki gelirle rin tümünü
üniversitelerde ögre-nim gören öğrencilerimize veriyoruz. Katkımızın
amacı, gençlerimizin kendi geleceklerine destek olacak çalışmaları yapabilecek imkanları sağlamaktır.

Ümit Baba
Proje Koordinatörü

Foto: Hureyre Kam

Almanlarla ve diğer yaban-cılarla yaptığınız ortak çalış-malarınız var mı?
Adnan Gündoğdu: Toplam olarak 350 kişi bünyemizde söz-leşmeli olarak çalışmaktadır. Bu
sayının içinde Almanlar ve diğer
göçmenlerde yer almaktadır. Birlikte yaşıyoruz, ayırım yapama-yız.
Neukölln belediyesinin içeri-sinde
Türk Toplumunun sorunlarını yerinde çözmek ve vatandaşlarımıza

Foto: Hureyre Kam
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yardımcı olmak amacıyla bir çalışma ofisimiz bulunmaktadır. Şubemiz Almanca bilmeyenlere
sosyal yardım hizmeti veriyor.
DAUG (Arap derneği) ve NAVITAS
(Alman Derneği) Türk-Alman Merkezi (tdz) olarak üçlü grup oluşturduk. Bu üçlü, sosyal alanda
çalışıyor.
İki dilli eğitim hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Adnan Gündoğdu: İki dilli eğitim bir proje olarak uygulandı ve
daha sonrada yavaş yavaş kaldırıldı. Temel olarak çocukların yuvaya gitmeleri gerekiyor. Çocuk
okul öncesi eğitim aldığında sorun
çözülüyor. Çocuk, anne – babadan,
zaten çok önemli olduğuna inandığım ana dilini öğreniyor. Resmi dil
zaten Almanca. Okul öncesi eğitim
alan çocuk, okulda sıkıntıyı aşmış
oluyor. Yuvaya gitmediği zaman, iki
dilde eğitim ortaya çıkıyor. Yuvada
eğitim almayan çocuk, okula başladığında Almanca öğrense de, aradaki farkı kapatamıyor. Bu yüzden
okul öncesi eğitim çok önemli. Ayrıca İlkokul ve orta okul düzeyinde
Türkçe dersi almaları eğitimlerini
pozitif yönde etkileyecektir.
Seçmeli dil olarak Türkçe konusunda fikirleriniz neler?
Adnan Gündoğdu: Seçmeli dil
olarak Türkçe’ nin olmasını isterim.
Ama bu yetmiyor. Gençlerin üniversiteye başlayacağı zaman, seçmeli
dil olarak seçtiği dil bitiyor, Doğal
olarak İngilizce, Fransızca, Latince
vs. başlıyor. Üniversitelerde Türkçe
Dili’nin eğitim yolunun açılması
lazım. Aileler, gençlerin üniversitelerde karşılarına başka bir dil sorunu çıkması nedeniyle doğal
olarak Türkçe’yi seçmeyi istemiyorlar.
Entegrasyon nedir sizce?
Adnan Gündoğdu: Almanya’da
çok farklı kültürler var. Tüm kültürlerin iç içe yaşaması karşılıklı olarak
hoşgörü ortamının hazırlan-masıyla
mümkündür. Entegrasyon tek taraflı olmaz. Entegrasyon büyük
kitlelerin, küçük kitlelere kapısını açmasıyla mümkün olur.
Dışlanma kalkmalı. Kamu
kurum ve kuruluşları göçmen
toplumunun eğitimli kadrolarına kapılarını açmalıdırlar. Entegrasyona buradan
başlanmalı. Politikacılar göçmen toplumuna karşı politik
yaklaşımlarında daha dikkatli
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Mustafa Akçay ll.Başkan
tavırlar sergilemelidirler. Baskın
veya yerleşik kültürle göçmen toplumların bir arada yaşamasının olmazsa olmaz koşullarını göz ardı
etmemek gerekir. Sosyal yapının
veya çevrenin göçmen toplumuna
yüklediği görevler vardır. Bunların
başında iyi bir eğitim, Almanca
Dili’nin aileler tarafından yeterince
öğrenilmesi gelir. Kişinin kendi
kendini ifade edebilmesi gerekir.
Böylelikle sorunun önemli bir kısmı
kendiliğinden çözülmüş olur ve insanlar, karşılıklı konuşmaya başlarlar. Entegrasyon yapısal olarak
ortaya çıkar. İnsanlar birbirlerini tanırlar, önyargılar kırılır, hoşgörü ortamı tesis edilir. O zaman ancak
toplumlar, tasada, kıvançta, ortak
değerlere sahip çıkarlar. Dışlanma,
aşağılanma toplumlar için onur kırıcı bir olaydır. Yaşanılan toplum
değerleri içerisinde hareket ve davranışlarımızı mutlak suretle kontrol
etmeliyiz.
Türk ve diğer kültürler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Adnan Gündoğdu: Kültür olarak, kimse kimseden daha çok gelişmiştir, üstündür denilemez.
Herkesin kültürü kendine hastır,
özeldir, güzeldir. Evrensel değerler
öne çekildiğinde insanlık adına
ortak ve güzel şeyler ortaya çıkar.
Önemli ve doğru olan şudur ki;
diğer toplumlardan, kendi kültürel
değerlerimize saygılı ve hoşgörülü
davranmalarını istiyorsak; bu işin
öncülüğünü bizim yapmamız gerekir. Biz yaşadığımız toplumun değerlerini iyi tanımalı, farklı
kültürlere saygı göstermeli ve değerlerimizi bilinçli bir şekilde rafine
etmeliyiz.
Derneklerin birlik olamamalarını neye bağlıyorsunuz?
Adnan Gündoğdu: Türk toplumu maalesef, farklı zemin ve politik

kulvarlarda dernekler kurarak Türkiye‘deki siyasi partilere sosyal, siyasal ve maddi destek sağlamak
amacıyla kuruldular.
Dolayısıyla ideolojik kavgaların
önüne geçemediler. Bu siyasi kavgalar, uzun süre dernekler arasında
düşmanca rekabetin yaygınlaşmasını beraberinde getirdi ve mevcut
sorunların önüne geçti. Derneklerin
en güçlüleri de radikal olarak örgütlenenlerdi. Buna rağmen bu kuruluşlar Türk toplumunun %
10’unu temsil etmiyordu. Amaçları
toplumun sorunlarını çözmek değildi zaten. Bazı dernekler kapılarını
holdinglere açarak vatandaşların
madur olmasına vesile oldular. Bazıları da Türkiye üzerinden siyaset
yaparak kendilerine çıkar sağlamayı yeğlediler.
Velhasıl dernekler, asli görevlerinin ne olması gerektiğinin bilincinde olamadılar. Siyasetin
buradaki yasal partiler ka-nalıyla
olacağını anlayamadılar. Türkiye’deki siyasi ve politik tartışmaları
buraya taşıdılar. Toplumda tabana
dayalı sorunları çözen veya anlatan
öncü kuruluşlar oluşamadı. Biz siyaseti derneklere taşıdık, birlik olamadık. Hatta bir çok dernek
yöneticisinin, toplumun sorunlarının
neler olduğunu hala bilmediğini,
parmakla sayamayacak kadar bilgisiz olduğunu söyleyebiliriz. Bazı
sözde dernek-lerin de, dernek değil
kahvehane olduğunu söylersek, ne
demek istediğimizi herhalde anlarsınız? “Herhangi bir derneğin faali-

Foto: Hureyre Kam
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Derya Çağlar Proje Müdürü
yet alanı, bulunduğu çevredeki
insan-lara sunduğu hizmetlerle ölçülür. Dernekler; kamunun yetişemediği yerlerde, sorunların çözümü
için kamu yararına çalışmalar
yapan kuruluşlardır.“
Devlet büyüktür ama her boşluğa yetişemeyebilir. Dernekler, bu
boşlukları doldurmada çimento görevini görür, milleti birleştirir ve sosyal çalışmaları yaparlar.

mez. STK yöneticilerinin ortaklasa
sosyal çalışmalara daha aktif katılımları gerekiyor. Koltuk kavgasıyla,
siyasi çekişmelerle dernek veya kurumsallaşma olunamaz. Topluma
bir şeyler verilemez. Türk Toplumu
içerisinde kurulan derneklerin, değişen şartları göz önünde bulundurarark, vizyon ve üstlendiği
misyonlarını yeniden gözden geçirmeleri ve tanımlamaları gerekir.
Son olarak vermek istediğiniz
mesaj nedir?
Adnan Gündoğdu: En önemli ve
birinci sorunumuz eğitimdir. Aileler
yatırımlarını, çocukların eğitimine
yönelik yaparlarsa geleceğe yatırım
yapmış olurlar. Eğitimsizlik fakirliktir. mutlak suretle Alman vatandaşlığına geçmelerini ve siyasi
partilere üye olmalarını öneririm.

Bunu aşmak için ne yapmalı?
Adnan Gündoğdu: Türk Alman
Merkezi olarak, sivil toplum kuruluşları arasındaki dağınıklılığın giderilmesi için gereken çalışmalara
başladık ve uzun yol kat ettik. Derneklerin bir araya gelip ortak sorunların neler olduğunu ve bu
sorunları nasıl asabileceklerini görmeleri gerekir. Dernek temsilcileri
menfaatlerini bir kenara bırakmaları gerekir. Tutuculuk, bağnazlık ve
kendi içine kapanmak, karşısındakini aşağılamak, düzeysiz olmak
bizleri hiçbir zaman ileri götüre-
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İz Bırakanlar

“ Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için değil,
ona inanmak için okurum ve
bu yüzden de daima kârlı çıkarım”

Evliya’yı anlamak...
(1611-1682)
“Ben” der Ahmet Hamdi Tanpınar, “ Evliya Çelebi’yi
tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum ve
bu yüzden de daima kârlı çıkarım”.* Evet, bizim toprakların insanı Evliya’yı hep inanmak için okudu ve
hep kârlı çıktı. Anadolu toprakları “bizim” olduysa biraz
da onun sayesinde oldu denebilir. Malazgirt Destanı ve
diğerleri o olmadan hazırlanamazdı.
Evliya, seyahate çıkmasının sebebini ve kitabı yaz-masını da gördüğü bir rüyaya bağlar. İstanbul’da Yemiş
İskelesi denen yerdeki Ahî Çelebi Camii’nde bir güzel
rüya gördüğünü belirtir ve Efendimiz’e “Şefaat Yâ Resulullah” diyecek yerde, “ Seyahat Yâ Resulullah ”dediği rüyasının bütün ayrıntılarını, hangi sahabeleri
gördüğünü, o sahabelerin tek tek neler yaptıklarını
nasıl göründüklerini uzun uzun anlatır.
Sadece Evliya’nın İstanbul’unu öğrenmek için bile olsa
bugün bizim için Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ni okumak artık farz oldu. Çok şükür günümüz Türkçe-siyle
sadeleştirilmiş bir şekilde kitapçılarda bulabilmek de
mümkün.**

K
am

*Beş şehir ,1989 s.16
**Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi
seyahatnamesi: İst.1-2, İst. 2003,YKY
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Gördüklerini ve gözlemlerini Seyahatname eserinde
tarih ve yer belirterek yazdı. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru bir anlatım içinde, halkın
anlayacağı şekilde yazılmıştır.
Evliya Çelebi’nin on ciltlik Seyahatnâme‘si, bütün
görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Bu yönden, Türk
Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir
yere sahiptir. Eserde Anadolu’nun yanı sıra Kuzey Afrika, İran, Kafkaslar, Orta ve Kuzey Avrupa’dan da
bahsedilir. Eserin üç yazması bulunmaktadır. Evliya
Çelebi sadece gördüklerini değil değişik kaynaklardan edindiği bilgileri ve söylentileri de hikâye tekniğiyle dile getirir. Seyahatname yüzlerce hikâyeden
oluşan bir antoloji gibidir. Yazar eserinde çağının konuşma dilini kullanır. Eserde sade abartılı ve konuşur
gibi yazılan bir dil vardır.

Doğumunun 378. yılı münasebetiyle...
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vliya Çelebi
Evliya Çelebi, 25 Mart 1611’de İstanbul‘un
Unkapanı semtinde doğdu. Babası, saray
kuyumcubaşısı olan Mehmet Zılli Efendi‘dir.
Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul‘a yerleşmiştir.
Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şeyhülislam Hamit
Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan
sonra saraya özgü bir okul olan Enderun’a devam
etti.
Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur’an-ı
Kerim, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve
yabancı dil dersleri aldı. Kur’an-ı Kerim‘i ezberleyerek
hafız oldu.
Evliya Çelebi, öğrenimini bitirdikten sonra sarayda
görev aldı. Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin dikkatini çekti. Küçük yaşından itibaren
içinde müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek,
yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda
fazla kalamadı. Kendisinin anlattığına göre bir rüya
üzerine 19 yaşında iken meşhur gezilerine başladı.
İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yaptı. Daha sonra
İstanbul dışına çıktı. Artık, gezileri birbirini izliyordu.
Tam elli yıl boyunca durmadan gezdi. Gezdiği yerler
arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları
içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı.
Gezmek için gittiği son yer Mısır oldu. 1682 yılında
vefat etti.
Evliya Çelebi’nin bugün bile önemini taşıyan Seyahatnamesi işte bu gezilerin ürünüdür.
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Daha fazla kazanmak için,
kaliteyi bozmak ahlaki değildir.

H

asan Babur kimdir?
17.06.1963 yılında sekiz kardeşin ücüncüsü olarak Tuzluca / Iğdır’da
doğdum.
İlk
okulu
kö-yümde bitirdim. Her insanın
olduğu gibi benimde hayallerimde okumak vardı
ama olmadı. İlk okuldan sonra Iğdır’a geldim ve
bir lokantada işe girdim. 1975’te İzmir’e ablamın yanına taşındım ve orada dönercilik mesleğine ilk adımı attım.
Şampiyon
Bu arada tekvando yapmaya başladım. 68 kiloda üst üste beş defa Ege Bölgesi birincisi
oldum. Spor yapmak insanın özgüvenini artırıyor, atılımcı yapıyor. Sağlık açısından faydaları
zaten tartışılmaz. Benim bu noktaya gelişimin
altında birazda sporcu cesareti vardır.
Asker
1983 yılında vatanî görevini yapmak üzere İzmir’den ayrıldım. Askerliğimi İstanbul Ordu
Evi’nde yaptım. Askerlikten sonra 1985’te tekrar
İzmir’e döndüm, nişanlandım ve aynı yıl Berlin’e
işçi ailesi olarak geldim.
Eşimin işçilik hakkını üzerime aldım ve hemen lokantacılık mesleğinde
çalışmaya başladım.
İşadamı
Berlin’e gelişimden iki yıl
sonra arkadaşımla birlikte kendi iş yerimi kurdum ve böylece döner sektörüne iş adamı olarak merhaba dedim. Onbir sene ortaklığımız
devam etti. Büyük yatırım yaptık, ancak bir
noktaya geldi, ortaklık tıkandı. O güne kadarki
işyerimizi ortağıma devrederek yola yalnız
devam etmeye karar verdim.

“Gençlerimiz kendi kimliklerini korumak
zorundalardır. Dil, din, örf ve adetlerimizin
korunması gerekir. Bunların içinde öncelikli
olan dildir, dilini kaybeden dinini, örfünü
herşeyini kaybetmeye hazırdır.
Esen rüzgara göre her zaman yön değiştirebilir. Bu konuda ailelere, iş adamlarımıza ve
toplum önderlerine çok iş düşmektedir. Sadece para kazanarak değerler korunmaz,
Allah bulunmaz. Fedakar olmak lazımdır. “

Baha Döner
2002 yılında BAHA Döner imalathanesini kurdum. Yirmi Markla geldiğim Almanya’da Yaratıcım, Sahibim yardım etti. Şimdi Avrupa
standartlarında imalat yapıyorum ve yanımda
39 işçi çalıştırıyorum. Bu benim hedefime giderken attığım ilk adımdır. Dönerin başkenti
Berlin’dir. Otuz sene önce küçük işletmelerde
başlayan döner imalatı şimdi büyük fabrikalarda
yapılıyor. BAHA DÖNER bu sektörde olması gerektiği yerde olacaktır. Artık Avrupa’nın her yerinde döner vardır
ve insanlar bu ürünü
severek yemektedirler. Baha Döner’in kalite sıkıntısı yoktur. Bizim ürünlerimizi insanımız gözü
kapalı yiyebilirler.

Hasan Babur
Kaliteden kastettiğiniz nedir?
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Efendim, kaliteli etin döneri kaliteli olur. Dönerde süt danasının eti kullanılmalıdır. Dana etinin dışında, et ve et
cinsinden başka bir katkı maddesi kullanılmamalıdır. Temizliğe özen gösterilmelidir ve işçiliği iyi yapılmalıdır.
Hepsi bu kadar.
Tüketiciyi korumak?.
Bizlerin tüketiciyi korumak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Daha fazla kazanmak için kaliteyi bozmak ahlaki değildir. Bu dünyadan sonra başka bir dün-ya
daha vardır, orayı unutmamak gerekir. Bizim sattığımız döneri insanların yediğini unutmamak gerekir. İmalatçı şöyle düşünmelidir; bu eti ben
gönül rahatlığıyla yiyebilir miyim? Bu çok önemli
bir hesaplaşmadır. Kendisine saygısı olmayanın başkalarına saygısı olmaz.
Hobileriniz?
Sporun yanında, 12 yaşından beri fotoğrafçılıkla ilgilenirim, şiir yazarım. Yüzün üzerinde şiirim vardır.
Maşallah on parmağınızda on marifetiniz var,
bir örnek verebilir misiniz?

Yüreğim içime sığmır bu gece
Yıldızlara bakıp seni görmüşem
Sen bende nefessin cansın ay yüzlüm
Suda nefes kadar seni sevmişem.
Sabah güneşisin üstüme doğan
Sevgi bulutusun gönlüme yağan
Gözüme ışıksan damarıma gan
Damarda gan gibi seni sevmişem.
Sen kır çiçeğimsen ovamda benim
Huzur meleğimsin yuvamda benim
Kalbimin üstünden kalkmasın elin
Kalpte atış kadar seni sevmişem.
Gençlerimiz için neler söyleyeceksiniz?
Katıldığımız toplantılarda görüyoruz ki gençlerimizin
çoğu eğitimsiz ve sorumluluk taşımıyorlar. Gençlerimiz
yarının işsizleri olmak istemiyorlarsa iyi bir eğitim almak
zorundadırlar. İnsanımızın başaramayacağı hiç bir iş
yoktur, yeter ki istesinler azmetsinler, çıtayı nereye koymaları gerektiğini iyi hesaplasınlar. Bundan sonrası Yaratan’a kalmıştır.

Derginiz MOCCA’ya abone olunuz, abone bulunuz!

Murat Yıldız
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Mehmet Ali Yavuz
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Kerbela, iyi ile kötünün,
zalim ile mazlumun,
lanetli ile kutsalın,
karanlık ile aydınlığın hesaplaşmasıdır.
Hz. Hüseyin burada kutsallığı,
mazlumu, aydınlığı temsil etmektedir.
Emeviler ise karanlığı ve
zulmü.

Kerbela
Katlİamı
K
tir.

erbela Savaşı veya Kerbela Olayı, 10 Muharrem 961 tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde,
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin
bin Ali’ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi Halifesi I. Yezid’e bağlı 30.000 kişilik ordu arasında cereyan etmiş-

Olayların gelişimi
Hz. Muhammed‘in 632 yılında vefat etmesinden sonra Müslüman toplumunun başına kimin geçeceği kaygısı baş gös-terdi.
Müslümanların bir kısmı ilk olarak Ebu Bekir’in halifeliğini kabul
ettiler.
Daha sonra sırasıyla; Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali
bin Ebu Talib halife seçildiler. Bununla beraber bir kısım müslümanlar peygamberin kuzeni ve damadı olan, çocukluğundan itibaren peygamberin evinde büyümüş ve onu korumak için kendi
hayatını tehlikeye atmış olan Ali’nin ilk halifelik için daha doğru
bir seçim olduğunu düşünüyorlardı.
Hz.Ali’nin, kendi halifeliğine kadar hiçbir savaşa katılmayışı diğerlerini halife olarak kabul etmediğine yorulur.
Hz. Ali, Hz. Osman asiler tarafından öldürülünce ancak başa
geçebildi. Başa geçti ama; Osman’ı halife kabul edenler onun katilini bulana kadar Hz. Ali’yi halife olarak kabul etmeyeceklerini
söylediler ve İslam Devleti Ali ve Muaviye önderliğinde ikiye bölündü. Böylece Peygamberimizden sonra Müslüman toplumu ilk
kez iç savaşa sürüklendi. Hz.Ali 661 yılında Haricilerden Abdurrahman bin Mulcem tarafından gerçekleştirilen bir suikastte hayatını kaybetti ve iktidar 20 yıllığına I. Muaviye’nin eline geçti.
Muaviye, oğlu Yezid’in kendinden sonraki halife olarak kabul
edilmesini daha hayatteyken garantiye almaya çalıştı. Taraftarlarına Yezid’e bağlılık yemini ettirdi. Yezid başa geçince ilk iş olarak Medine valisine bir mektup yazarak Hüseyin bin Ali’ye değil,
kendine itaat etmesini, aksi takdirde bunu canıyla ödeye-ceğini
bildirdi. Bir mektup da Hz.Hüseyin’e göndererek kendisine itaat
etmesini istedi. Hüseyin bu teklifi reddetmesinin bir görev olduğuna inandığından, Medine’yi terkederek Mekke’ye doğru yola
çıktı.

Düştü Hüseyn atından sahrâ-yı Kerbelâ’ya
Cibrîl var haber ver sultân-ı enbiyâya

Zeynep, Hüseyin’in çadırına gitti ve
“Allah’ım, canımı alsaydın da böylesi
bir acıya tanıklık etmeseydim!” diye
yakararak, başını onun göğsüne yaslayıverdi. Ve Hüseyin; “güzel kardeşim sakin ve sabırlı ol, Allah şefkat
ve merhametini senden gidermesin.
Dedem Allah’ın habercisiydi, senden
benden üstündü, babam, annem ve
kardeşim benden öndeydi, değerliydi. Bak hepsi ahiret yurduna
göçtü. Ben de onların yanına gidiyorum, gerçek yurduma kavuşuyorum”dedi.

Kûfelilerden mektup aldı
Bu arada Küfe’den kendisini destekleyeceklerine dair mektup
aldı. Sancağını açtı ve yönünü Küfe’ye çevirdi. Yolun bir kısmını
aşmıştı ki Yezid’in Kûfe’ye, Ubeydullah bin Ziyad’ı vali olarak atadığını ve beraberinde bir ordu gönderdiğini, bu durumdan korkan Kûfe’lilerin savaşmaktansa itaat etmeyi yeğlediklerini
öğrendi. Buna rağmen yoluna devam etti. Öldürüleceğini biliyordu ancak ölümünün Yezid’in kötülüğünü dünyaya ispat edeceğini
düşünüyordu. Kûfe yakınlarındaki Kerbela’da konakladı.
Kuşatma ve Savaş
Yezid’in valisi b. Ziyad 30 bin kişilik bir orduyu Hüseyin’in üzerine gönderdi. Askerler çadırların etrafını sardılar ve Hüseyin ile
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gö-rüşmelere başladılar. Hüseyin,
ku-şatmanın kaldırılmasını, kendisi
ile birlikte ailesi ve taraftarlarının
Irak’ı terketmesine izin verilmesini
istedi. Ordunun komutanı Ömer bin
Sa’d bu teklifi makul buldu ve durumu üstlerine iletti. Bu teklif ibn Ziyad’ın da hoşuna gitti ancak
yönetimde söz sahibi olan Emevilerden Şimr bin Zi’l Cevşen, Bahteri bin
Rebia ve Şeys bin Rebia karşı çıktılar. Ömer bin Sa’d’a Hüseyin ve beraberindekileri öldürmesini, yoksa
kendi canından olacağını söylediler.
Muharrem ayının 7’sinde Ömer
bin Sa’d çemberi daralttı ve su
yollarını kesti. Muharrem ayının
9’unda, kampın su kaynakları
tükendi ve önlerinde sadece ölmek ya da teslim olmak seçeneği kaldı. Hüseyin, İbn Sa’d’a sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söyledi ve bu nedenle
mühleti uzatmasını istedi. İbn
Sa’d isteğini bir kez daha kabul
etti.
Hz.Hüseyin verilen müddet bitince
adamlarına, teslim olmayacağını,
savaşacağını söyledi. İsteyen herkesin geriye dönebileceğini söylemesine rağmen arkadaşları onunla kalmayı tercih ettiler. Sayıca çok yetersiz oldukları için, öldürülecekleri aşikardı.
Ertesi sabah Hüseyin’in adamları
düşman ordusundaki arkadaşları ve
akrabalarıyla teker teker konuştular.
Onlardan savaşmamalarını istediler.
Hüseyin düşman askerlerine uzun
bir nutuk çekti. Bu konuşma öylesine etkili oldu ki, Yezid’in generallerinden Hur, devasa düşman ordusunu terkedip, Hüseyin’in bir avuç ordusuna katıldı.
Bu olay üzerine İbn Sa’d diğer
adamlarının da saf değiştirmesinden
korkup, Hüseyin’e ilk oku atarak savaşı başlattı. Savaş önce düello şeklinde cereyan etti. Bu arada Yezid’in
ordusu çok fazla kayıp vermişti.
Kadınlar ve çocuklar çadırlarda
birbirlerine sarılmış, savaşın bit-mesini bekliyorlardı. Hüseyin’in oğlu
imam Zeynelabidin de, savaşamayacak kadar hasta olduğu için çadırdaydı. Hüseyin diğer oğlu Ali Asgar
henüz altı aylıktı ve susuzluktan
ölmek üzereydi.
Hüseyin oğlunu kucağına aldı
ve Yezid’in ordusunun karşısına
dikildi. Çocuğa bir yudum su
vermelerini istedi. Ama Hurmala
bin Kahil, Ömer bin Sa’d’ın emri
ile çocuğu okla vurdu ve bebek
oracıkta can verdi.
Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesi.
Hüseyin oğlunu gömdükten sonra
tekrar düşmanın karşısına çıktı ve
onları teslim olmaya davet etti. Birebir savaşta çok fazla kayıp veren
Ömer bin Sa’d’ın ordusu Şimr bin Zi’l

Cevşen’in emriyle toplu hücuma
geçti ve her taraftan ok ve mızraklar
Hüseyin’in üzerine yağmaya başladı. Sinan bin Enes en-Nehai veya
Şimr bin Zi’l Cevşen başını kılıçla keserek Hz.-Hüseyin’i öldürdü. Başı
mızrağa takıldı ve herkese gösterildi.
Hüseyin’in cesedi canice atlara
çiğnetildi.
Ubeydullah bin Ziyad’ın emri üzerine Hüseyin’in cesedi canice atlara
çiğnetildi. Daha sonra Yezid’in ordusu çadırlara girdiler ve yağmalamaya başladılar. Ertesi gün kadınlar ve
çocuklar yargılanmak üzere Kûfe
üzerinden Şam’a götürüldüler. Çok
kötü muamelelere tabi tutuldular.
Açlık ve susuzluğun üzerine Hüseyin
ve askerlerinin kaybının acısı da eklenmişti.
Tutuklular bir sene Şam’da tutuldular. Hüseyin’in 4 yaşındaki kızı Sakine
bin
Hüseyin
acıya
dayana-mayarak vefat etti. Yerel
halk tutuk-luları hapiste yalnız bırakmadı ve Zeynep bin Ali ile Ali bin
Hüseyin her gelen ziyaretçiye Hüseyin’in haklı davasını anlattılar. Günümüz Suriye ve Irak’ına denk gelen
topraklarda Yezid aleyhtarı oluşumlar başgöster-meye başladı. Durumdan endişele-nen Yezid tutukluları
serbest bıraka- rak Medine’ye gönderdi. Yaşananlar kulaktan kulağa
yayıldı ve Kerbela Olayı günümüze
kadar Aşurâ Günü’n de yad edile
geldi.
Ali bin Ebu Talib ile Muaviye
arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonrasında İslam Devleti
ikiye bölünmüştür. Ali yönetiminde başkenti Kûfe olan ve
Muaviye yönetiminde başkenti
Şam olan iki devlet kurulmuştur.
Ali’nin bir Harici tarafından öldürülmesi, sonrasında da Hüseyin
bin Ali ve Yezid arasında gerçekleşen Kerbela Savaşı ile bu
ayrım derinleşmiş ve İslam’da
mezhep ayrılığının temel nedenlerinden biri olmuştur.
Kerbela’nın Gölgelediği Bazı
Gerçekler.
* Kerbela olayı, her ne kadar Hz.
Hüseyin’in dini hassasiyetlerinin derin izlerini taşısa da, esas itibariyle
siyasi bir olaydır. Hz. Hüseyin, Yezid’e bey’atı reddettiği için, Emevi
iktidarı tarafından bir rakip olarak
görüldüğü, tehdit olarak algılandığı
için şehit edilmiştir.
* Hz. Ali’nin şehit edilmesini müteakip oğlu Hasan’ın etrafında toplanan Kûfeliler, karşılaştıkları ilk
çatışmada Hasan’ı yalnız bırak-mışlardır. Olayların akışını iyi okuyan
Hasan, o ortamda “hayatı” tercih
etmiş, Muaviye’nin cazip önerilerini
de reddetmeyerek siyasetten uzak
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bir hayat sürmüştür. Hasan’ın vefatından sonra gözler Hüseyin’e çevrilmiştir. Ancak, Muaviye’nin ve-fatına
kadar Hüseyin’in de herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadığı bilinmektedir. Kerbela travması, Hz.
Hüseyin’le ilgili Kerbela öncesi durumu perdelemektedir. Oysa bir olayın
öncesini, oluşum sürecini bilmeksizin, o olayı ve daha sonraki gelişmeleri anlamak pek mümkün olmaz.
* Yezid’e bey’at etmeyi reddeden Hz. Hüseyin, gizlice Mekke’
ye geçer. Onun bu durumunu
haber alan Kûfeliler’in çuvallar
dolusu davet mektupları gönderdikleri kaynaklarda yer almaktadır. Mekke’de her ne kadar kendi kabilesinin koruması
altında olsa da, gittikçe çemberin daraldığını farkeden Hüseyin
Kuûfeden gelen ısrarlı davetler
üzerine amcasının oğlu Muslim
b. Akil’i Kûfe’ye, olup bitenlerin
ne kadar gerçek olduğunu, davet mektupların ne kadar gerçeği yansıttığı tahkik etmesi için
gönderir. Muslim b. Akil, bir süre
sonra Hüseyin’e vaziyetin iyi olduğunu bildiren bir mektup yollar.
Ancak,
daha
sonra
Ubey-dullah b. Ziyad’ın göreve
gelme-siyle birlikte Hüseyin’e
destek vereceğini söyleyen Kûfelilerin önemli bir kısmı bu desteklerini çekerler.
Hüseyin’in bu son gelişmelerden haberi olmaz. Başta üvey
kardeşi olan Muhammed b. ElHanefiyye olmak üzere pek çok
kişinin “Kûfelilere güvenilemeyeceği” doğrultusundaki uyarılarına rağmen, Hüseyin çoğunluğunu çoluk çocuğun ve yakınlarının oluşturduğu yaklaşık yetmiş kişilik bir kafile ile Kûfe’ye
doğru yola koyulur. O yolda iken
Muslim b. Akil Kûfe’de öldürülür.
* Kerbela olayında Hüseyin’in acımasızca şehit edilmesine seyirci
kalan Kûfelilerin durumunu iyi tahlil
etmek gerekmektedir. Daha önce
destek vadeden Kûfelilerin bir kısmı
para karşılığında, bir kısmı korkudan, bir kısmı da muhtelif hesaplar
sebebiyle desteğini çekmiştir. Buradan çıkarabileceğimiz en önemli
sonuç; Hüseyin’i Kûfeye çağıran Kûfelilerin Şiilikle alakalarının olma-dığıdır. İlk Şii fikirler, belki Kerbela’ nın
da katkılarıyla, özellikle Mevali (Arap
asıllı olmayan Müslümanlar) arasında, birinci hicri sonlarına doğru
oluşmaya başlamıştır. 1
* Kerbela olayı olduğunda Şiilik olmadığı gibi, henüz Sün-nilik
de yoktur. Muaviye ve Yezid
Sünni değildir. Hz. Hüseyin’i şehit edenler de Sünniler değildir.
* Kerbela olayı olduğunda
Türkler henüz Müslüman olma-
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Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ank. 1993.
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und sonst erreichen Sie uns...

Nähmaschinen

KANZUKER

Çıkarılabilecek Bazı Dersler.
Kerbela’yı doğru okumak, yeni
Kerbelaların meydana gelmemesi
için gereken önlemleri almak demektir. Kerbela’da Hz. Hüseyin’i öldürenler, kendi egemenliklerinin
önünde engel tanımadıkları için onu
öldürmüşlerdir.Öyleyse, despotların
çanına ot tıkamak için, sorumluluk
bilinci ile desteklenen özgürlüklere
ve sağlıklı demokrasiye ihtiyaç vardır. Sağlıklı demokrasi, hukukun
üstünlüğü bilincinin toplumun tüm
kesimlerince benimsenmesi ve etkin kılınması; adaletin etkin olması
ve insan haklarına riayet yeni Kerbelaların oluşmasını engelleyebilir.
Tarih bilgisi ve bilinci, geçmişi
doğru anlamaya imkan sağlar. Türkiye’nin sorunlarının önemli bir kısmı, tarih bilgi ve bilincindeki
eksiklikten kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de özellikle son iki asırda
ortaya çıkan zihin yarılması, ya
geçmişin kutsallaştırılmasına, ya da
yok farzedilmesine sebep olmuştur.
Kutsallaştırmakla, yok farzetmek
arasında fazla bir fark yoktur. Her
iki durum da, geçmişin doğru anlaşılmasını güçleştirir. Geçmişi doğru anlayamayanlar, onunağırlığı
altında ezilmeye mahkum olurlar.
Kerbelayı doğru anlayabilirsek, ondan gerekli dersleri çıkartma imkanına kavuşabiliriz.
Kerbela olayı, Şiilik ve Sünnilik
farklılaşması için, birtakım çıkar
odakları tarafından malzeme olarak
kullanılmaktadır. Oysa, Kerbela olayı, Şii-Sünni ayrımı yapmadan bütün Müslümanları ağlatan bir
olaydır. Kerbela’yı, Müslümanları
birleştiren bir öge haline getirmek
mümkündür. Bunun yolu da öncelikle Kerbela’yı iyi okumaktan
geçer.
Mezhepler, din değil; dinin
anlaşılma biçimleridir. Hz. Muhammed’in sağlığında herhangi
bir mezhep ya da tarikat yoktur.Mezhepler,din anlayışındaki
farklılaşmaların kurumlaşması
sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Adı ne olursa ol-sun,
herhangi bir mezhebin İslam’la özdeşleştirilmesi müm-

kün değildir.
Bir insanın Müslüman olabilmesi
için, Kur’an’da belirtilen temel iman
esaslarına, yani Allah’a, ahiret gününe ve Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanması yeterlidir.
Bu temel esaslara inanan her insan, kim olursa olsun, hangi tarikata, ya da mezhebe mensup bulunursa bulunsun, Müslümandır ve
İslam dairesi içindedir. Türkiye ölçeğinde düşünecek olursak, Allah,
Ahiret ve Nübüvvet inancı, Şii, Alevi
Sünni bütün Müslümanların temel
ortak paydasını teşkil eder.
Türkiye, zaman geçirmeden bağışıklık sistemini güçlendirmek
zorun-dadır. Bunun için de, din ve
değerler alanında kaybolmaya yüz
tutan temel ortak paydanın yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
Türklerin geçmişlerinden getirdikleri travmaları vardır; bu
sebepten kendi travmalarına
ağlamak yerine başkalarının
travmalarının yasını tutmayı
daha çok severler. Oysa bu milletin yaşadığı son büyük travma,
“mağlup medeniyet travması” dır.
Bunun yası, ancak yeni bir medeniyet inşa etmekle mümkün olabilir.
İnsanlığın yeni bir medeniyete ihtiyacı olduğunu hatırlamakta fayda
vardır.
Hak ile batılın çarpıştığı savaş
alanında olmadıktan sonra; çağının
şahidi, toplumunun şehidi olmadıktan sonra nerede olursan ol! İster
namaza dur, ister içki sofrasına
otur; ne fark eder!
Onlar şehadetleriyle: Hüseyin’
den kölesine, çocuğundan kardeşine, öğrencisinden, öğretmenine,
soylusundan sade vatandaşına
kadar hepsi, gelecekte yaşayacak
bütün insanlığa; güç yetirdiklerinde
nasıl yaşamaları gerektiğini, yetiremediklerinde ise nasıl ölmeleri gerektiğini göstermişlerdir.
Onlar şehadetleriyle: Egemen
rejimlerin politika, din, sanat, felsefe, ahlak, duygu ve düşünceleri
kendi emelleri uğruna nasıl istismar
edebileceklerini ve bu uğurda
zulüm ve cinayetin her türlüsünü
yapabileceklerini tüm zamanlara
haykırmışlardır..

Hüseyin
Bozkurt

mışlardır. Bu olaydan 50-60
sene sonra Türkler Müslüman
olmaya başlamışlardır. Türklerin
İslam’ı benimsemeleri dört asra yayılan bir süreçler topluluğu sonucunda gerçekleşmiştir.
* Tarih boyunca pek çok şahıs
veya grup, kendi kişisel menfaatları
için Kerbela olayını kullanmaktan
hiç çekinmemişlerdir. Bunun en
erken örnekleri hicri 64 yılındaki
Tevvabun Hareketi ve hicri 67 yılındaki Muhtas es-Sakafi hareketleridir.
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Güncel

Ergenekondan
Çıkış…

...‘sizleri dinliyoruz ve
kim olursanız olun, rütbeniz,
ünvanınız her ne olursa
olsun farketmez, gerekirse dokunuruz!..’

T

utuklu 100 civarında sanık. Bunlardan bir kısmı
için hazırlanmış iki bin
beşyüz sahifelik bir iddianame.
Bitmedi, bu iddianame ile alakalı
dört yüz elli klasör belge…
Oku oku bitmez!..
Bir kısmı 11. dalgada içeri alınanlar olmak üzere, tutuklu sanıklardan bazıları için henüz
iddianame hazırlanmamış durumda. Bunun da önümüzdeki günlerde hazırlanıp mahkemeye
sunulması bekleniyor.
Dahası, gözaltı ve tutuklamaların
artık bitmiş olduğunu söylemek de
mümkün değil…
Tabii ki Ergenekon’dan bahsediyoruz.
Ergenekon derken, tabii ki Türklerin düşmanları tarafından yenilmeleri sonrası sığınıp, dört yüz yıl
boyunca çoğalıp güçlendikleri ve
tekrardan düşmanlarının üzerine
yürümek için dışarı çıktıklarını anlatan Destan’dan değil, 2007 senesinde İstanbul Ümraniye’deki bir
gecekonduda ele geçirilen bombalar sonrası başlatılan soruşturma ve
sonrasında açılan davadan bahsediyoruz…
İsminin Ergenekon olup olmadığı
halen tartışmalı olan bu dava,
gerek tutuklu sayısı, gerek tutukluların kişilikleri ve vaktiyle işgal
etmiş oldukları konum açısından, biraz mübalağalı olsa da- ‘asrın
davası’ olarak anılıyor.
Ancak asrın davası denilen bu davanın, tam olarak ne olduğu hususunda, şöyle birkaç kelime, hatta
cümleyle tanım yapabilmek pek
mümkün değil.
Bu sebeple olsa gerek, tutuklusu, sanıkları, müdahillleri, savcıları ve avukatları oldukça kabarık
sayıda olan Ergenekon’la alakalı
olarak sağlıklı bir yorum yapmak
da, pek kolay değil.
Ergenekon, vaktiyle devlet çarkının sivil ve askeri kesiminde
önemli görevlerde bulunmuş insanların, o zamanlarda yaptıkları
bazı şeyler ve emekli olduktan

sonra yapmaya çalıştıkları başka
bazı şeylerle alakalı bir dava, kısa
olarak…
‘Yapılanların ve yapılmasına niyet
edilen şeylerin’ne olduğu, uzun bir
mesele.
Temel olarak, mevcut hükümeti bir şekilde işbaşından göndermek kararı alındığı ve bunu
sağlamak için normal olmayan
usüller kullanılmak istendiği
söylenebilir.
Ancak yapılan ya da niyet edilen
şeylerin mevcut hukuki sistem açısından mahzurlu tarafları olduğu ve
sanıkların bu hususu pek kaale almadıkları anlaşılıyor.
Sözgelimi, bu niyetin tahakkuku
açısından bazı yerlere bomba
atmak, bazı kişilerin ortadan kal-dırılması için emir vermek ve baş-ka
bazı kişileri de ortadan kaldırmaya
niyet etmek, bu işler cümlesinden.
Dava sürerken ortaya çıkan yeni
yeni belgeler ve bu belgelerden
yola çıkılarak yapılan iddialar,
zaman zaman dudakları uçuklatıyor.
1980’den sonra yaşanan ve ses
getiren birçok eylemin, aslında bildiğimiz gibi olmadığı, işin arkasında başka sebepler ve niyetler
olduğunu duyan insanların çoğunun kafaları da, fena halde karışıyor.
‘Ya devlet başa ya kuzgun leşe’
sözünü kendileri ve niyetleri açısından yorumladıkları anlaşılan kişilerin, vaktiyle GLADIO ya da
başka isimlerle bu yapının temellerini atan ABD’yi ve NATO’yu yok
farz etmek hayaline kapıldıkları da
anlaşılıyor.
Belki de bu sebeple, yaşananların aslında çizgi dışına çıkanları
tasfiye amacıyla yapıldığı ve gözaltı, tutuklama ve mahkeme ile
devam eden sürecin ardında ABD
ve NATO’nun olduğu bile, iddialar
arasında.
100 tutuklu ve sanığın ilk bakışta
oldukça farklı yönlerinin olması ve
bunlardan bazılarının birbirleriyle
ciddi şekilde kavgalı olması kafaları
biraz karıştırıyor olsa da, bunların
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‘aynı hedefe doğru yürüyen düşman kardeşler olduğu’ şeklindeki
yorum meseleyi anlaşılabilir bir
hale getiriyor.
Meseleyi içinden çıkılmaz hale
getiren bir başka şey de, kendilerini sözkonusu meselenin avukatı
olarak lanse edenlerle, aslında bunlarla aynı çizgide olması beklenen
kurumların davranış farklılığı.
Kendilerini ‘Ergenekon Avukatı’
olarak ilan edenler, gözlerini dikip
imdat bekledikleri taraftan bekledikleri türden sesler yerine başka
sesler çıkınca biraz sarsılıyor ve
belki kendilerine de sıra geleceği
korkusuyla yine feryat etmeyi sürdürüyorlar.
Feryatların temel esprisi, yapılanların hukuk kurallarına aykırı olduğu şeklinde ve bu da, gözaltına
alınan, tutuklanan kişilerin ‘iyi ve
itibarlı kişiler oldukları’ temelinden, yani hukukla uzaktan yakından alakası olmayan bir temelden
hareketle ele alınıyor.
Hülasa: Hukuk işbaşında ve kendilerini ‘dokunulmaz’ görmeye alışmış oldukları anlaşılan birileri-ne de
dokunulmaya başlandı.
İki bin beş yüz sahfifelik ve dört
yüz elli klasör ekli ilk iddianame,
beklenen yeni iddianameler, yüz tanesi tutuklu çok sayıda sanık ve
devam etmekte olan bir dava…
Ne zaman ve nasıl biter, bilmiyoruz.
Ama bildiğimiz şu: Türkiye’de yaşayan ve bir şekilde suya-sabuna
dokunan hemen herkes dinleniyor…
Bu dinlenme işinin istisnası da
yok.
Ve kıssadan hisse ise şöyle ifade
edilebilir: Herkese deniliyor ki, ‘sizleri dinliyoruz ve –kim olursa-nız
olun, rütbeniz, ünvanınız her ne
olursa olsun farketmez- gerekirse,
dokunuruz!..’
Bütün bunlardan sonra, ‘iyi de,
kim bunlar?’ diye soruyor olabilirsiniz.
Elcevap: Bilmem!..

Ekrem Kızıltaş

Ne Yapmalı

Bizler Almanya’da yaşayan Türkiye’lileriz, çocuklarımız
burada doğdu, burada okula gidiyor, burada çalışıyoruz,
karnımızı burada doyuruyoruz. Gayrimenkul alanlarımız
var, hatta Türkiye’deki evlerini satarak burada ev alanlarımız dahi var. Türkiye ile olan münasebetimiz senede
bir ay. Sadece tatile gidiyoruz oraya. Tüm bunlara rağmen iki Türkiyeli bir araya geldiği zaman sohbet konuları
genellikle Türkiye üzerine oluyor. Almanya ve Almanya
siyeseti sohbetlerimizin ana konusu olmuyor, neden?
Bu soruyu NRW temsilcimiz Bahattin Omurcan sordu .
Aldığı cevapları siz sevgili okuyucularımızla paylaşmak
istedik. Evet, “Neden hep Türkiye’yi konuşuyoruz?”

Neden Türkiye’yi
Konuşuyoruz?!

U
Figen Yeşiltepe
(Hemşire 46. Hütte)

zun yıllar cemiyet başkanlğı görevinde bulundum. Türkiyenin
her şeyi beni ilgilendirir, çünkü orası benim memleketim. Bu
memlekette çok şeyler kazandık halen de kazanmaktayız. Ama
yatırımı Türkiye’ye yaptık. Rızkımız buradaymış onun için burada kaldık, bütün özlemlerim ülkemizde, Oralarda güzel şeyler olsun istiyoruz ve onun için iki kişi bir araya gelince Türkiye’yi konuşuyoruz.
Dünya çapında bir başarı elde edince göğsümüz kabarıyor. Milli Takımımız kazanınca sokaklara dökülüyoruz.

Zeki Yıldırım Mehmet Baykal- Lübbecke cemiyeti Din Görevlisi Muzaffer Özkesemen
ve Cemiyet üyeleri. (Lübecke)

H

er ne kadar burada yaşıyor olsak da ana vatanımızdan kopmuş değiliz, rüyalarımızı bile orda görüyoruz, Ben 16 yaşında buraya geldim
lise hayatım güzel geçti, Almanya iş memleketi, işten başka bir şey
yapamıyor ve başka bir şey düşünemiyorsun. Ancak ilk zamanlarda
fazla düşünemiyorduk ama neslimiz burada kalıcı oldu. Çocuklara hadi ülkemize gidelim desek olmuyor çünkü uyum sağlamakta zorluk çekeceğimiz anlaşılıyor. Türkiye’ye tatile giden Almanlar memnun olarak geriye dönüyorlar ve
bu memnuniyetlerini her fırsatta anlatıyorlar, bizlerde bu duruma seviniyoruz.
Bundan dolayıdır ki Türkiye beni her şeyiyle ilgilendiriyor.

L

übbeck’e iki yaşında işci ailesi olarak geldim. Tahsilimi burada tamamladım, işyerimi açtım ve şimdi sekiz personalle birlikte çalışmaktayım, Almanla evliyim buradan ev aldım şimdilik Türkiyeye
dönüş düşüncem yok. Ancak Türkiye beni niye ilgilendirsin diyemiyorum. Çünkü köklerim orada, kültürüm çekiyor, kan çekiyor, akrabalarım orada, iklimi ve doğal yapısı güzel, sanki yalancı cennet ve turizmi
celb ediyor.. Politikası ve ekonomisi beni çok ilgilendiriyor. İnşaallah bir
gün Türkiye layık olduğu yere gelecektir.

30

Dr.Ali Tümkaya ve Yardımcıs
(35-Lübecke)

senedir buradayım. Ben vatanımı bir tatil ülkesi olarak görmüyorum. Ancak yöneticilerimiz bizlere sahip çıkmıyor, şikayetim
onlardandır. Yani bir devlet vatandaşlarını bu kadar mı yalnız bırakır? Herşeyi devletten beklemiyoruz ama, herşeye sıra gelmedi
ki. Temel meselelerimizi de mi beklemeleyelim devletimizden? Dinimiz, dilimiz, çocuklarımızın eğitimi. Bunları da mı beklemeleyelim devletimizden? İşte
bunları konuşuyoruz kendi aramızda. Derdimiz bunlar bizim.
Adnan Alduman
(Espelkamp Cemiyet Bşk. 45)
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A

lmanya çocuklarımızın birinci vatanıdır. Onlar burada doğdular,
izin yeri bile onlar için Türkiye değildir. Onlara Türkiye’yi
anlatıyoruz. Burası da onlar için çok önemli. Biz iki arada bir derede kaldık.
Bahattin Omurcan (Gazeteci)

Ç

ocukluğumuz orada geçti. Akrabalarımız orada, annem ve babam
orada. Akşamları damın üzerinde yaptığımız çay sohbetlerini unutmak
mümkün mü? Sonra biz Türkiyeyi konuşurken oranın kalkınmasını konuşuyoruz. Geldik buraları gördük, Türkiye’de de bunlar olsun istiyoruz. Ülkemi seviyorum. Fakat , desen ki bana öyleyse orada yaşa burada ne
işin var? Derim ki hayır, çünkü sevgi başka, oraya gidip yaşamak başka. Yaşamak için güven vermiyor bugün Türkiye bana.
Buranın siyasetini niçin konuşmadığımıza gelince: Bizim toplum mühendislerimiz yok, var olanlarda ehliyetli insanlar değil, bizleri yanlış yönlenAbdurrahman Akgül (Boyacı)
diriyorlar. Kendileri neyin nasıl olacağını bimiyorlar ki, bizi doğru
yönlendirsinler. Bilhassa dini cematlar hurafelerle yaşamaktan memnun oldukları için düşünme konusunda fazla çaba sarfetmiyorlar. Evet biz dertliyiz, derdimize çareyi de bizim hükümetlerimiz bulacaktır diye düşünüyor, Türkiye’yi buradan daha fazla konuşuyoruz .

B

irkaç Türk biraraya geldi mi neden Türkiye üzerine konuşuyorlar? Elbette Türkiye’yi konuşacaklar, bundan daha doğal ne olabilir? 150 yıl
önce Amerika’ya göç etmiş Almanlar hala kendi kültürlerini korumaya
çalışıyorken, henüz 45 yıl önce buraya gelmiş olan Türklerden nasıl
farklı bir davranış beklenebilir?
İster birinci kuşak, ister üçüncü kuşak olsun, Almanya’da yaşayan hiç bir
Hüdai Ülker (Gazeteci-Yazar)
Türk’ün Türkiye ile ilişkisi kopmuş değil. Herkes senede bir veya iki kez Türkiye’ye gidiyor, oradaki akrabalarını, eş-dostunu ziyaret ediyor, ara sıra Türkiye’dekiler de buraya gelip ziyarette bulunuyorlar. Türkiye, buradaki Türkler’in insani boyutudur, ait olma
duygusunun ve yaşam gücünün temelidir. Anavatanla böylesine güçlü bağlar varken, buradaki vatandaşın konuşmak için başka alternatif araması da düşünülemez. Burada yaşayan Türkler elbette Almanya’yı da konuşuyorlar.
Ama kendi bilgi ve yorumlarıyla konuşuyorlar. Türklerin gerek Alman, gerekse Avrupa’nın diğer ülke insanlarıyla
entegrasyon yönünden hiç bir sorunları yoktur. Bunun aksi bir durumunda, bir Türk Almanya’da 45 yıl nasıl yaşayabilir? 40 yıldır AB’ye girmeye çalışan bir Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyon sorunu yoktur, ancak Türkiye’yi AB’ye
almamakta direnenler için aynı şeyi söyleyemeyiz.

T
Özgül Eroğlu(38-Kuyumcu)- Minden

V

abiki Türkiye’yi konuşacağız. Çünkü orayı özlüyoruz. İnsan özlediği
şeyler üzerine konuşur. Ancak biz bayanlar için çocuklarımızın eğitimi
ön planda gelir, bu yüzden yaşadığım yerde beni en çok ilgilendiren
konu sağlık ve eğitim konusudur, son zamanlarda yaşayarak görüyoruz ki Alman sağlık sisteminde büyük bir çöküş var, bu bir gerçektir. Oysa
Türkiye’de bu konularda biraz da olsa iyiye doğru gidiş var ve bu durum beni
sevindiriyor. Biz Türkiye’yi konuşurken burayı atlamıyoruz, burayı da konuşuyoruz ama, son zamanlarda olan olaylar bizleri açıkçası korkutuyor. Gazetelerde okuyoruz en az entegre olan Türkler diye, ben şahsen buna
inanmıyorum. Bilhassa Almanya Türklerden ne kötülük gördü ki. Biz kime
kötülük yaptık ki?. Ufak tefek ferdi olaylar her yerde olur.

atanım olduğu için, Orada doğduğum için. Türkiye’nin Her güzelliği
beni ilgilendirir, Oranın yemeklerini burada Almanlara tanıtıkca kendimi mutlu hissediyorum.
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B

en burada kendimi hâlâ misafir olarak görüyorum. Yarın bavulumu elime alıp gidecekmişim gibi geliyor
bana. Ben çocuklarımın da Türkiye’ye dönüp orada iş kurmalarını istiyorum.
Emekli oluncaya kadar dönemezsem geriye, emekli olunca mutlaka döneceğim. Bak işte diken üstünde duruyorum görüyor musun?. Bu halde olmamıza
birazda Almanlar sebep. Yanlışı Alman da yapsa, bu yanlışı ya Araplar ya da
Türkler yapmıştır, diyorlar. Kaç kez şahit oldum bu durumlara. Bizim Almanya’yı sevmemizi istemiyor Almanlar. Oysa Almanya’yı Almanya yapan bizleriz.
En ağır işlerde çalışanlar bizleriz. Yıkık dökük bir Almanya vardı, bak şimdi ne
hale geldi, bizlerin katkısı yok mu Almanya’nın bu hale gelişinde?. Doksan
dokuz işi iyi yap, bir tane işi de kötü yap, hemen o biri görüyorlar. Bu ve benYahya Tel (İnş.Yü.Müh.)
zer konuları konuşup moralimi bozacağıma, Türkiye üzerine konuşup en azından hatıralarımı yâd ediyorum. Vatan sevgisi de vazgeçilemez bir sevgidir.
Vatanı olmayan insanlar ne haldedir görüyoruz haberlerde. Biz inanırız ki vatan sevgisi imandandır.

T

ürkiye’yi yönetenler yanlış yapıyorlar, ben buradan o yanlışları görüyorum ve o yanlışın düzelmesi çin konuşuyoruz. Düzeliyor mu? Hayır!
Düzeltme imkanım var mı? O da hayır! Oy bile kullanamıyoruz ülkemizin yönetimine katkıda bulunmak için. İşte bu yanlışlar giderilsin
diye konuşuyoruz üç kişi bir araya gelince, seviyoruz memleketimizi. Türkiye’mizin köyleri de buradaki köyler gibi olsun istiyoruz ve bunları konuşuyoruz aramızda. Neden bizim siyasetçilerimizin çoğu tutarlı değildir, durmadan
saf değiştiriyorlar? Bazı şeylere tahammül edemiyorum, bunun için konuşuyorum. Türk siyasetçileri de Alman siyasetçileri gibi tutarlı olsun istiyorum,
Halil Doğan (Pazarlamacı)
ülke çıkarı söz konusu olunca birleşsinler istiyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar da, ah vatan ah vatan, demiş. Vatan gibisi var mı be.!
Ve işte ben o vatanım üzerine konuşuyorum. Bayrak deyince öpesim, toprak deyince yatasım geliyor.

B
İbrahim Yolcu (işçi)

ir insan geldiği yeri unutursa kendini de unutur. Kendi ülkemin insanları tarafından ne kadar Almancı olarak görülsem de o öyle görenlerin
ayıbıdır. O topraklar burnumda tütüyor, gel gör ki gidemiyoruz oralara,
ancak senede bir ay. Bizleri bu hallere düşürenler utansın halimizden.
Bizi biz yapan değerlerin başında dinimiz gelir arkasından da vatan sevgisi.
Sağken o toprakların kokusunu doya doya içimize çekmeyeceğiz ama öldükten sonra bu özlemimizi gidereceğiz inşallah. Ne yapalım üç Türk bir araya
gelince özlem gideriyoruz işte. Başka ne konuşalım ki?.

T

ürkiye vatanımızdır. Bizi orası çekiyor, çocuklar yaz tatilini iple çekiyorlar. Köyü çok seviyorlar. Orada eşekler, inekler, koyunlar, hayvanlar var. Burası büyük şehir. Sıkılıyor çocuklar buradan. Ancak biraz fazla Türkiye’de durursak bu sefer de burayı özlüyoruz. Alman politikacılar bizlere değer verseler ve bizleri buraya
ait olarak görseler işler değişir, daha farklı olur. Bizler buradaki siyasetle yakından ilgilenmeye başlarız. Taşıdığımız müşteriler, meslekdaşlarımız olan Almanlar her fırsatta bizlere yabancı olduğumuzu hissettiriyorlar. Buradaki
Türkiye kökenli milletvekilleri de bizlere gereken değeri vermiyorlar, daha ziyade kendileri için siyaset yapıyorlar. Ben o milletvekillerinin hiçbirini camide
görmedim, göreni de duymadım. Oysa ilk oyumu verirken listede Türk ismi
aradım, Evrim Baba’yı gördüm oyumu ona verdim. Ancak Evrim Baba benim
bağlı olduğum değerlere ne kadar bağlıdır onu da bilmiyorum. Üç Türk bir
araya gelince neden Türkiye’yi ve Türkiye siyasetini konuşuyoruz? İşte bunlardan dolayı.
Mustafa Mert (Taksi İşletmecisi)

T

ürkiye bizim vatanımızdır, vatanı olmayan hür sayılmaz ve İslam’da
hüriyet birçok ibadetin önşartı sayılmıştır, bu kadar önemlidir. Ayrıca
kendimize has milli ve manevi değerlerimizi bizler orada kazandık ve
neslimizinde bu hassasiyetlere sahip olmaları için mutlaka vatanımızla irtibatımız çok kuvvetli olmalı. Ancak bizler için yaşamış olduğumuz Avrupa ülkeleri de bir vatan olarak değerlendirilmelidir, çünkü bizler yarım asırdır
buralardayız ve çocuklarımız burda doğdular ve burda yetiştiler. Onlar için aslında birinci vatan burasıdır ve bizlerde artık misafir değil buraların yerlisiyiz,
İdris Kahraman
herşeyimizle burdayız. Allah korusun zaman nelere gebedir bilinmez. Her(Restoran sahibi)
hangi bir şekilde ilerde buralarda bir tehlike ile karşı karşıya kalacak olursak;
sığınabileceğimiz sıcak bir kucağa ihtiyacımız olmalıdır. Ve ben Türkiye’nin birgün silkinerek kendisine geleceğine
inanıyorum.
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AVUKAT
(RECHTSANWALT)

Bülent Göktekin
aAile Hukuku
aKira Hukuku
aTrafik Hukuku
aİş Hukuku
aSosyal Hukuk
Boppstr. 7 10967 Berlin
Nähe U-Bhf. Hermannplatz

Tel.: (030) 617 09 680
Fax: (030) 617 09 682
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Tarihinizi ve Anadilinizi
Unutmayınız!

Seval Tezcan

M

occa:“Bize kısaca hayatınızı anlatır mısınız?”
Adem Ceyhan: Ben 1964 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine
bağlı Harun köyünde doğdum. Köyümde başladığım İlkokulu
1965’te Almanya’ya işçi olarak gelen ailemin yanında Berlin’de
bitirdim. Sonra orta öğretim için tekrar Türkiye’ye döndüm.

Mocca:Türkiye’ye dönme istek ve ihtiyacı nasıl uyandı içinizde?
Adem Ceyhan: Berlin’de geçen çocukluk yıllarımda babam ve onun arkadaş çevresi, diyebilirim ki, kültür olarak bana çok şey kazandırdı. Rahmetli babam, iki yaşında yetim, 13-14 yaşlarında öksüz kalmış;
kimsesizliğin getirdiği maddî imkânsızlıktan dolayı maalesef okuyamamış;
düzgün bir resmî öğrenim görememişti. Bu sebeple biz çocuklarını daima
okumaya, cahil kalmamaya teşvik eder; elinden geldiği kadar bilgili, iyi
ahlâklı, ailesine, milletine ve bütün insanlara faydalı kişiler olarak yetiştirmeye çalışırdı. Türkiye’den Berlin’e gezi, konferans, ihtisas gibi maksatlarla gelen büyüklerimden dinlediklerim, bende İstanbul’a gitme ve
öğrenimime orada devam etme isteği uyandırdı. 1977’de elbette babamın
da uygun bulması üzerine İstanbul’a gittim. Ve adını duyduğum, bazı Türk
gazetelerinde reklâmlarını gördüğüm özel bir lisenin ortaokul kısmına kaydedildim. Lise 2. sınıfa kadar bu okulda okudum.

Prof.Dr. Adem Ceyhan

Mocca’nın bu sayısında
Berlin’de okumuş, ailesi
35 yıldır şehrimizde yaşayan bir Türk işçi çocuğu, Prof. Dr. Âdem
Ceyhan’la yaptığımız röportajı sunacağız size.
Ceyhan’ın 45 yıllık hayatı, ilk, orta ve yüksek
öğrenimi, sonra lisans
üstü çalışmaları ve mesleğinde yükselişi üzerine
yaptığımız sohbet, umuyoruz ki, hem kültür,
edebiyat ve eğitim konularına ilgi duyan yetişkin
okuyucularımız, hem de
öğrenim çağındaki gençlerimize örnek olacaktır.

Mocca: Lise ikiye kadar İstanbul’da okuduğunuzu söylediniz..
Lise son sınıfı nerede okudunuz?
Adem Ceyhan: Devam ettiğim özel okulun öğretim kalitesi git gide düştüğünden, tahsilimi burada artık boşuna para ödeyerek sürdürmek istemedim... Zaten çok varlıklı bir ailenin mensubu değil, orta hâlli bir işçi
çocuğu olduğum için, özel okul masrafları da babama fazladan bir malî külfet getiriyordu… Bundan dolayı 1983’te memleketime, Sivas’a gittim ve
lise son sınıf öğrencisi olarak Sivas Gazi Lisesi’ne devam ettim. Daha önceki Türkçe ve edebiyat öğretmenlerim gibi, bu lisedeki edebiyat hocam da
hoşlandığım, bağlandığım bilgi ve sanata sevgimin artmasında rol oynadı:
Hüseyin (Akkaya) Bey, branşıyla ilgili bir hayli eser okuyarak kendisini iyi
yetiştirmiş; mesleğini severek, zevk ve heyecanla icra eden, üstelik hafızasından pek çok şiir okuyan değerli bir öğretmendi… (Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanıdır şimdi).
Ve üniversite hayatı, 1984’te yeni bir yol ayrımına daha gelmiştim: Üniversite imtihanında hangi fakülte ve bölümleri seçmeliydim? Başka bir ifadeyle, ömür boyu sıkılmadan, severek yapabileceğim iş, ne olabilirdi?
Esasen bu sırada meslek seçimi konusunda fikir danışabileceğim, bana yol
gösterecek, tecrübeli kimse de pek yoktu çevremde... Fazla tereddüt geçirmeden, ilk tercihimi yazdım: Evet, kendi zevkime, kabiliyet ve ilgi sahama en uygun gördüğüm meslek, Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmen-liğiydi...
Mocca: Peki, sizi lisans üstü öğrenim görmeye ve branşınızda uzmanlık yoluna girmeye sevk eden faktörler neydi?
Adem ceyhan: Fakülteden mezun olacağım yıl, yani “okuldan memlekete” dönüş zamanı geldiğinde buruktum: İşin başında o kadar iyi niyet ve
idealistçe düşüncelerle ulaşmak istediğim hedef, gerçekten bu mu, bir Anadolu köyü veya kasabasında Türkçe öğretmenliği miydi?!. Evet, lisans eğitiminin başında orta dereceli okullarda öğretmenlik yapmayı düşündü-ğüm
hâlde, son yıllarında bu işle yetinemeyeceğimi anlamış ve kararımı vermiştim: İhtisas yaparak üniversitede öğretim üyesi olacağım..
Mocca:Hayat hikâyenizi dinledik: Bir Anadolu köyünde doğmuş;
ilkokulu Berlin’de bitirmiş, küçük yaşta yurdunuza dönerek orada
okuyup bilim dalınızda profesörlüğe kadar yükselmişsiniz… 20-25
yıldır ilim, edebiyat, kültür ve eğitim işleriyle meşgulsünüz…
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Genelde Avrupa ülkelerinde, özelde Almanya’da işçi olarak çalışan vatandaşlarımıza veya çeşitli derecelerdeki okullara devam
eden öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Adem Ceyhan: Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkenin dilini, şartlarını, imkân ve problemlerini iyi öğrenmeli; ama kendi
dillerini, dinlerini, ülkelerini, tarih ve kültürlerini de unutma-malıdır. Bilinen bir şeyi bildirmek gibi olacak ama, gerçek bu: Almanca’yı iyi öğrenemezlerse, çalışma ve bilhassa öğrenim hayatında güçlüklerle, hatta
engellerle karşılaşacak; pek fazla ilerleyemeyeceklerdir. Kendi ana dillerini unuturlarsa, çok zengin olan Türkçe ilim, edebiyat ve kültür mirasından,
maalesef,
gerektiği
gibi
faydalanamayacak,
pay
alamaya-caklar; böylece ülkeleri ve millî kültürleriyle bağları zayıflayacak, hatta kopabilecektir. Hafıza bir insan için ne kadar büyük bir nimet
ve kişinin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartsa, tarih de milletler için o
kadar önemli bir kaynaktır. Bugünü ihmal ederek hep geçmişi araştırmak veya hayal vasıtasıyla daima geçmişte yaşamak, sağlıklı bir davranış tarzı değildir elbette... Ancak millî tarihi veya insanlık tarihini
bilmemek de yüzlerce, binlerce yıllık tecrübeden, bilgi birikiminden habersiz kalmak, habersiz yaşamak manasına gelecektir.
Almanya’da yaşayan Türklerin konuşma diline Almanca’dan çok sayıda kelime girdiğini görmekteyiz. Bu, uluslar ve kültürlerarası münasebetin sonuçlarından biridir ve âdeta kaçınılmaz bir şey gibidir. Çünkü
resmî dilin, çoğunluk dilinin, öğretim dilinin azınlık durumunda olan insanların dilinde önemli izler bıraktığı, bilinen bir gerçektir.
Ayrıca, dikkatimizi çeken başka bir şey: Türk işçi ve öğrencilerde okuma alışkanlığı, ne yazık ki, istenen seviyede olmadığın-dan, onların Türkçe kelime dağarcıkları, dolayısıyla duygu,
düşünce, istek ve hayallerini doğru, düzgün, güzel ve tesirli bir
şekilde anlatma imkânları çok sınırlı ve kıt durumdadır. Unutmamak gerekir ki, dil, sadece bugün aramızda anlaşmayı sağlayan bir
vasıta değil, aynı zamanda geçmişimizle bağımızı kuran bir köprüdür.
Eğer dilimizi iyi öğrenmezsek, ne kendimizi iyi ifade edebiliriz, ne de taşınarak bize geçen büyük ilim, kültür ve edebiyat mirasından fayda-lanabiliriz. Yetişmekte olan yeni nesillere millî kültür değerlerimizi
aktar-makta başarılı olduğumuzu, anne babalar ve eğitimciler olarak
söylememiz, maalesef zordur.
Mocca: Sizce neler yapılabilir bu konuda?
Adem Ceyhan: Günümüzde televizyon, internet ve bilgisayar oyunları, çocukları ve gençleri çok fazla meşgul ediyor; onların değerli zaman sermayelerini boşa harcamalarına sebep oluyor. Ayrıca, ergenlik
çağından itibaren ahlâk dışı film, reklam veya internet siteleri de onların yüksek insanî duygularını, ideallerini zayıflatıcı ve köreltici roller oynuyor; çalışma isteklerini azaltıyor veya yok ediyor. Eğer anne ve
babalar çocuklarının bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı gelişmesini, başarılı ve mutlu olmasını istiyorlarsa, uyanık olmalı; mutlaka onları bu
gibi zararlı tesirlerden koruyucu tedbirler almalıdırlar. Çocukların sadece yiyecek, giyecek ve barınak ihtiyacıyla okul, ulaşım ve eğlence
masraflarını karşılamak, yeterli değildir... Çünkü insan sadece bedenden, fizikî yapıdan ibaret değil, onun akıl, kalp, vicdan gibi başka yönleri de var.
Mocca: Bu yönleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için neler
yapılabilir?
Adem Ceyhan: Bir anne babanın çocuklarına bırakacağı en iyi miras,
güzel bir terbiye değil midir? Bu konuda özlü sözlerini araştırıp incelediğim Hz. Ali’nin güzel bir cümlesi geldi şimdi hatırıma: “Çoluk çocuğunu terbiye et... Böylece onlara (büyük) fayda vermiş
olursun..” Bu sözü, Alman şarkıyatçı, yani doğu ülkelerinin dillerini,
tarihlerini ve edebiyatını araştıran ilim adamı M. Heinrich Leberecht Fleischer (1801-1888), Almanca’ya şöyle tercüme etmiş: “Züchtige
deine Kinder: So schaffst du ihnen Nutzen.”
Bir milletin mensubu olarak şunu da unutmamalı ki, bizim iyi veya
kötü bütün hal, tavır ve davranışlarımız, başkaları tarafından milletimize mal edilebilecektir. Eğer biz çalışkanlığımızla, dürüstlüğümüzle, diğergâmlık, misafirseverlik, cömertlik gibi diğer güzel ve insanî
sıfatla-rımızla milletimizi, kendi kültürümüzü iyi temsil edersek, kabalık, tembellik, hile, aldatma, haksız kazanç gibi kötü tavır ve fiillerden
kaçınırsak, tahmin ediyorum ki, çevremizdeki kişilerin de nefret ve düşmanlığını değil, sevgi, dostluk ve sempatisini kazanacağız…
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Tarih ve Toplum

FATİH’İN BAĞRINDAN KOPAN FIRTINA
AKİF / ÇANAKKALE DESTANI / İSTİKLÂL MARŞI
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Bu yurdu şu garip
köylü mü, şu imanı
gevremiş çiftçi mi,
bütün oğullarını
vatan için kurban
vermiş Fatmaana
mı, dağlardaki eşkiyalar mı, çeteler mi,
kim kurtaracak?
Kim, kime güvenecek?
Vatan mı kalmış ki?
Her şey hercümerç
olmuş.
Her şey iflas etmiş.

’de, İstanbul’un Fethi’nden adını alan, II.Murad
oğlu Mehmed sulbünden, Eyyup Sultan nefesli
bir cihattan, Kostantiniyye’nin ‘Sırtına Türk tarihi vurulan’ beldede.. ‘Dinle: şehit sesleridir
rüzgârı’ gibi cengaver şarkılarıyla.. çınarların gölgesinde, şadırvanların şakırdayan su sesinde, güvercinlerin kû kû, der-vişlerin ve komşuların hû hû sesinde, henüz son nefesini verme-miş
Fatma’na Hatca’na Ayşa’na Gülbahar analarımızın kucağında, en hakiki İslam ocağında, henüz ölmemiş akıncı pazusunda.. mü’min, mütevekkil, yoksul Fatih’de doğdu Akif.
Doğar doğmaz her cihetten çağıran, en kuytu köşelerden bile duyulan, ‘Ebediyyen yurdunun üstünde inleyecek, şehadetleri dinin temeli’ ezanları duydu
Akif.
Şah damarına en yakın sesleri işitti, o seslerle semalara yükseldi. Emine Şerife ananın, ninnileriyle, cenk şarkılarıyla, dualarıyla büyüdü. Babası müderris
Mehmet Tahir Efendi’nin ellerini tuta tuta hayata, dış dünyaya ilk adımlarını
attı. Ondan edep, erkan, ilim ve irfan aldı. Onun yanında kimbilir, hangi yüksek edebiyat ve musiki sohbetlerine şahit oldu.
O Fatihlilerle birlikte, onlarla iç içe bu iklimde nefes alıp yaşarken henüz çok
şeyden habersizdi.
Sahneyi bir süredir Frenk hayranlığından türeyen Yeni Osmanlılar almışdı.
Onlar devleti ve milleti maceralardan maceralara sürüklüyorlardı. Böylece Batılılaşma zeminini buluyor.. üst katlardan çatırdılar geliyordu bile.. Alıcı kuşlar
devletin tepesinde dolanıyordu... Uzun zamandan beri Batı rüyaları gören bu
maceraperestler, kendi öz değerlerinden gittikçe kopuyorlardı. Devir ise Abdülaziz devriydi. Sendeliyor, düşüyor fakat yine de kalkıyordu dev adam. ‘Hasta
Adam’ direnmeye yine de devam ediyordu. Koca devleti paylaşmaya, yutmaya
çoktan hazırdı Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya... Önce devrimin
ayak sesleri duyuldu: Rap rap rap... Mithat Paşa ve avanesi padişahı tahttan indirtiyordu. Yerine Batılıların gönlünü fetheden V.Murad’ı getirti-yorlardı. Üç ay
gibi bir süre sonra şu seslerle yankılanıyordu sokaklar: Padişahı öldürdüler, padişahın damarını kestiler!.
Acı bir sonla Hakk’a yürüyordu pehlivan Sultan Abdülaziz. Varisi mason Sultan V.Murad ise çıkan olaylara dayanamayıp deliriyordu. Korkunç seslerle çınlıyordu sokaklar. Yıkılıyordu Devlet-i Âl-i Osman. Yıkılıyordu asırlarca yaşayan...
İşte bütün bunlar, Akif-denizinin derinliklerinde çalkalanıyor...
Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm,
Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.
Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum;
Yâ Rab beni evvel getireydin ne olurdu?..
1876: Yıkılmıyordu yine de Âl-i Osman. Hiç hesapta olmayan bir sultan II.Abdülhamid Han tahta çıkıyordu. Cinlerin cirit attığı dünya siyaset meydanında
devletini yıktırmıyordu. Yeni kadrolar yetiştirmek için yurdun dört bir yanında
eğitim seferberliği başlatıyordu. Okullar, üniversiteler, kurumlar, kuruluşlar ve
yurtta yeniden sülh ve sükun...
İşte bu ortamda, en siyasî padişahın zamanında yetişecekti Akif.
Akif geleneğe uyarak 4 yıl 4 ay ve 4 günlük olunca mektebin yolunu tuttu
minik ayaklarıyla.
Elifle başlamak için okumaya, yazmaya, yaşamaya, ölmeye ve yine dirilmeye... Bir’den gelmek, bir olmak, birlik olmak, çoğalmak ve sonunda yine
Bir’e varmak... Allah, Peygamber, din, iman, İslam, devlet, millet ve vatan ilk
kelimeleridir mekteplinin.
1882 yılında orta okuldadır o. Arapça hocası babasıdır. Farscasını, Fatih camiinde Gülistan ve Mesnevi okutan Esad Dede’yi takip ederek ilerletmekdedir.
Leyla ve Mecnun ilk okuduğu manzum eserdir.
‘Benim hem babam, hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim’
dediği babasını, on dört yaşında kaybeder Akif. 1889 evleri yanar. Babasızken
bir de evsiz kalır. Bunun üzerine babasının talebelerinden biri arsa üzerine
küçük bir ev yaptırır.
Maddi sıkıntı içinde olan aileyi geçindirmek için Akif, mezunlarına hemen iş
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imkanı sunan Veterinerlik mektebine girer. Durmak,
oturmak yoktur ona. Ya derste, ya mesciddedir. Ya da
spor yapmaktadır. Köylerde güreş tutmaktadır. Gülle
atar. Boğazı yüzerek geçer. Uzun yürüyüşler yapar. Her
zaman sabahtan akşama kadar yürüyecek zindelikdedir.
Derslerde olduğu gibi sporun her dalında da birincidir
genç Akif. Zihni de, bedeni de; maddesi de, manası da
sapasağlamdır. İstiklal Marşı gibi maddesi de, manası da
sapasağlam olacak bir eserin temel şartları oluşmaktadır.
1893: Veterinerlik okulunu birincilikle bitirir. Hemen
vazifeye (çalışmaya) başlar. Vazifesi dolayısıyla Anadoluyu, Rumeliyi, Arabistanı, Şamı.. bir uçtan bir uca Osmanlı coğrafyasını dolaşır. Âlem-i İslam’a yakından şahit
olur. Geceleri Fransızca çalışır. Kuran’ı elinden hiç bırakmayan Akif, bu arada hafız da olur.
1898: Yirmi beş yaşında iken evlenir. Bu evlilikten üç
kızı, iki oğlan evladı olur. Çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlanır. Tercümeler yapar.
1908 yıllarına gelindiğinde Akifimiz artık yetişmiş, derinleşmiş, gençlikten gelen yüzeysellikten de uzak-laşmışdır. Artık bir dava adamıdır. Büyük derdi vardır.
Pehlivan omuzlarından çok ruhu, vicdanı ağır yükler altındadır.
Derin gözleri her köşeyi, her bucağı, öteyi de, beriyi
de taramaktadır. Halkına, toplumuna, vatanına kendini
adamış bir fedaidir artık. Sözlerinin ne pahasına olursa
olsun arkasındadır. Söyleyip de yapmayanlardan, yapamayanlardan değildir.
O varsa eğer samimiyyetiyle vardır. O yoksa, yoktur.
Sırât-ıMüstakîm’in baş yazarıdır. Dini de her şeyinin
önündedir.
1909: Yetişmeleri için türlü gayreti gösterdiği ve
yurdu, ellerine teslim etmeyi umduğu yeni kadrolar iş
başına geçmeden II.Abdülhamit tahttan indirilir.
31 Mart (Rumi takvim) Ayaklanması olur. Dümenin
her türlüsü sultanı tahtan indirmek, Osmanlıya son darbeyi vurmak içindir. Fazla tahammülleri kalmamıştır dümeni çevirenlerin. Çekirdeği Selanik olan Rumeli’nden
gelen Hareket Ordusu asileri temizlese de, devlet artık
üç beş aceminin ellerinde kiyâmetine yaklaşmaktadır.
Devlet yönetiminden çok uzak bu hayalperestler yüce
devleti darma duman ederler.

Her tarafı işgal etmiş düşman.
İngiliz, Fransız, Rusya, İtalya, Yunanistan ve içimizdeki düşmanlar... Bir masalmış sanki her şey! Asırlardır
buralar sanki hiç İslam yurdu olmamış..! İslam Tarihi
sayfasını kapayacakmış demek. Hayır!!! Kapamayacak!!
İslam öksüz kalmayacak!!
Gökler, 1918 yılında Akif’in dilinden Çanakkale destanı
için konuşmamış mıydı:

Üç beyinsiz kafanın derdine üç milyon halk,
Bak nasıl doğranıyor kalk baba kabrinde kalk!
Hürriyeti aldık! dediler, gaybe inandık;
Eyvah, bu bâzîçede bizler yine yandık!
Cem’iyyete bir fırka dedik, tefrika çıktı;
Sapsağlam iken milletin erkânını yıktı.
“Turan İli” nâmıyla bir efsane edindik;
Efsane, fakat, gâye! deyip az mı didindik?
Kaç yurda vedâ etmedik artık bu uğurda?
Elverdi gidenler, acıyın eldeki yurda!

Ve Akifin serüveni devam ediyor. Şüphesiz edecek de.
Bitmemiş, bitemiyecek bir destan onunkisi.. Onun sözleri, en keskin kılıçtan keskin şiirleri hakikat düşmanlarının boyunlarını uçuracak..
Dirisi konuştu.. Ölüsü de devamlı konuşacak onun.
Konuştukça dirilecek ölüler. Dirilecekler ve her biri Hakikat erleri olacaklar. Ne mutlu onlara!.

Osmanlı bitmiştir artık. Parça parça koparılacak bir kadavradır ortada duran İslam toprakları. Trablusgarp, ana
vatan Rumeli yoktur artık. Varsa yoksa ilk göz ağrısı
Anadolu kalmıştır. O da I.Dünya Harbi’nde bitmiştir.
Gökleri tutmamış mıdır vaveyla? Tutmuştur!.. Leş kargaları yaklaşmaktadır. Sirenler çalmaktadır. İslam diyarının her yanını alevler sarmıştır. Şimdi kim,
nasıl kurtaracak bu yurdu? Sultan oyuncak olmuş.
Asker savaşa savaşa bitmiş. Cepheler düşmüş.
Eyvah ki eyvah!!!
Bu yurdu şu garip köylü mü, şu imanı gevremiş
çiftçi mi, bütün oğullarını vatan için kurban vermiş Fatmaana mı, dağlardaki eşkiyalar mı, çeteler
mi, kim kurtaracak?. Kim, kime güvenecek? Vatan
mı kalmış ki?. Her şey hercümerç olmuş. Her şey
iflas etmiş.
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Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
Şimdi yine gökten bu topraklar için indi Mehmetçik!
Ölmüşken, bitmişken dirildi yine Mehmetçik!
Sarıklı mücahitler, iman dolu göğüsler, onbaşı Seyyitler, Sütçü İmamlar, Kara Yılanlar, Urfalar, Antepler, Maraşlar, Kürtler, Çerkesler, Efeler, Kuvayı Milliyeler..
göklerdeki hilal ve yıldız konuşacak Akif’in dilinden.
Yurdu vaazlarıyla olduğu gibi şiiriyle de yediden yetmişe
ayağa kaldıran Akif, milletinin ruhuna tercüman olan o
muhteşem şiiri yazacak.
12 Mart 1921. Meclis’de İstiklal Marşı kabul edilecek.
Kabül edilemeyecek bir pürüz olsa belki oradan girecek
parazitler çıkacak, fakat öyle bir kükremiş ki arslan Haydar, karşı koymak ne mümkün. Güneşine yaklaşıl-maz,
alimallah yakar adamı.
Çünkü Merhamet Sahibi öyle bir ilham üflemiş ki
şairin kalbine, milletinin şah damarından girmiş
de, korkmamanın, küffâra boyun eğmemenin,
düşmanın hesaplarını paçavra etmenin destanını
yazmış. O, göklerde al sancağın var, KORKMA!
KORKMA! KORKMA! demiş.
Korma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!
Dalganan sende şafaklar gibi ey şanlı Hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin İstiklâl.

Şiirle yetişir bu topraklarda her yiğit!
Ve vardır her yiğitte Safahat’tan bir beyit.
Er kulağa ezanlarla İstiklâl okunur.
O okunan şah damarda şah şiir bulunur.
Ve ne bedbaht onlar ki, güneşi yok(!) etmek için, başka değil, ancak kör(!) olabilecekler. Yazıyı yine bu toprakların en dindar, vatanperver şairine, ahlak adamına,
dosdoğru olana, Akif’e, Fatih’den yükselen feryâda bırakalım:

Ey benim her taşı bir ma’bed-i îman yurdum,
Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um

Bünyamin Özdemir
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lemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (s),
eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan
Yarımadası’nın batısındaki Hicaz Bölgesi’nde
Mekke Şehri’nde dünyaya gelmiştir.

Allah Rasulü biz
müslümanlar için
çok değerlidir.
Bunu söylemek
kolaydır. Fakat
O’nun kadr ü
kıymetini bilmek,
söylemek kadar
kolay değildir.
Hele onu üretmek, taşımak ve
yaşamak daha da
zordur.

Mekke’de, Arabistan Yarımadası’nın genelinde olduğu gibi
putperestlik hâkimdi. Kâbe ve çevresinde sayıları 360’a
ulaşan putların en büyüğü Hübel, Kureyş’in en önemli putu
idi.
Böylece Mekkeliler sadece Allah’a kulluğu öngören tevhid
inancından sapmışlar, Allah’a ulaşabilmek için putları aracı
olarak kullanıyorlardı.
İşte Hz.Muhammed böyle bir coğrafyada, böyle bir ortamda Miladi 571 yılında dünyaya gözlerini açtı. Şair bu
durumu şu şekilde nazma döker:
“Çevre yanuma gelüp oturdular
Mustafa’yı birbirine muştular
Didiler oğlun gibi hiçbir oğul
Yaradılalı cihân gelmiş değil
Bu senin oğlun gibi kadri cemîl
Bir anaya virmemişdir ol Celîl.”
Mekke’de, kutlu doğumun gerçekleştiği bu dönemde, Bizans İmparatorluğu, İran ve Habeşistan bölgenin önemli
devletlerindendi.
Güçlü olanın haklı görüldüğü böyle bir dünyanın kaderini
değiştirecek olan Peygamber Hz. Muhammed, ferdî plânda,
şirkten uzak, “Bir olan Allah’a“ iman etmek öğretisiyle
geldi. O’nun öğretisinde; aşırılıklardan uzak, mutedil, yaşadığı dünyanın imtihan yeri olduğunun bilincinde, her iyiliği öven ve yücelten, her çirkinliği yeren ve reddeden bir
anlayış vardı. İnsan haklarına saygılı olan duyarlı bir toplum oluşturmak vardı.
Programında yeryüzünde adaleti tesis etmek için mücadele
eden bu son peygamberi tanımak; onu kabullenmek, yakınlık hissetmek, örnek almak ve sevmek dinin vazgeçilmez bir esasıdır. Tanımadan ne iman etmek, ne sevmek ne
de örnek almak asla söz konusu olamaz.
Tanımaktan maksat; O’nun beşer üstü niteliğini değil, beşeri kimliğini bilmek ve anlamaktır: Çünkü, O’nun beşerî
kimliği; kavramak, öğrenmek ve örnek almak zorunda olduğumuz, ilahi vahyin somutlaştığı formattır.
Buyruk şöyledir;
“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
İçinde yaşadığımız yüzyıl, Hz. Muhammed’e yabancı bir
yüzyıl olarak karşımızda duruyor.
Ne yazık ki bu durum sadece batı ülkelerinde böyle değil,
İslam ülkelerinde de aynen böyledir.
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Tüm bu çelişkileri bir yana bırakarak, önder, örnek ve rehber
olarak gönderilen peygamberin
nasıl bir Resul olduğunu, yeniden öğrenip, O’nu Kur`an`ın
tanıttığı gibi tanımaya ve anlamaya çalışmak zorundayız.
Yüce Rabbimiz, Hz.Muhammed
(s.a.v)’i bir şahit, müjdeleyici, uyarıcı, kısacası rehber ve örnek olarak
gönderdiğini bildiriyor, ve gönderdiği bu elçinin, nasıl bir rasul olduğunu yine Kur’an-ı Kerim’de haber
veriyor bizlere: “Ve sen elbette
yüce bir ahlak üzeresin.”, “Andolsun
ki, Rasulullah, sizin için, Allah’a ve
ahiret gününe kavuşmayı umanlar
ve Allah’ı çok zikredenler için güzel
bir örnektir ”.
Ben müslümanım deyip de, Kur’an’ı
ve Rasulü tanımak için olumlu en
ufak bir çaba sarf etmeyen kişiler,
kurtuluşları için Allah’tan birşeyler
bekleyemezler. Çünkü dünya ve
ahiret kurtuluşunun rehberi rasuldür... Bunun içindir ki, Kur’an’ı
peygamberden, peygamberi de
Kur’an’dan tanımak zorundayız…
Bir peygambere iki tür saldırı yapılabilir. Birincisi fiziki varlığına yönelik saldırı, ikincisi misyonuna
yönelik saldırı. Misyonuna yönelik
saldırı, fiziki varlığına yönelik saldırıdan bin kat daha beterdir:
Çünkü, peygamberi peygamber
yapan O’nun misyonudur.
Siz de takdir edersiniz ki, O’nun
fiziki varlığına yönelik saldırı
artık mümkün değildir. Çünkü O
görevini yapmış olmanın huzur
ve mutluluğuyla ahirete intikal
etmiş ve sevgilisine kavuşmuştur. Fakat aynı şeyi onun misyonu için söylemek mümkün
değildir. “Onun misyonuna yönelik saldırı kıyamet sabahına
kadar devam edecektir.
Bu tehlike ve tehdit dün vardı,
bugün var ve yarın da var olacaktır.
Hz. Muhammed’in misyonuna
yönelik saldırılar, hep onu sevmeyenlerden değil, bilakis bunların çoğu onu sevenlerden,
daha doğrusu onu sevdiğini
iddia edenlerden gelecektir.
Böyle bir sevginin zehirli bir
sevgi olduğunu dile getirmeme
sanırım gerek yoktur.
Peygamberlerin gönderiliş amacı,
insanlığın tevhidi doğru anlamasını
temin içindir. Zira insanlığın en
kadim sorunu “anlama sorunu”dur.
İnsan, bilgiyi elde edecek, üretecek

ve iletecek bir donanımla yaratılmıştır. Bunu doğru yapması, ancak
doğru anlamasına bağlıdır. Yanlış
anlaması halinde bütün bu bilgi
elde etme, üretme ve iletme süreçlerini bir yanlışa alet eder. Sonuçta
Allah’ı yanlış anlar, varlığı yanlış
anlar, kendisini yanlış anlar, tabiatı
yanlış anlar…
İşin kötüsü, gönderiliş amacı
insanlığın doğru anlamasını
temin olan peygamberi de yanlış anlar. İşte bu anlayış tehlikeli bir anlayıştır.
İşte meselenin püf noktası da burasıdır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bu probleme daha baştan
dikkat çekmiş, yanlış anlamaya
meyilli olanlara karşı sözlü ve fiili
tedbirler almıştır.
Onun bu hassasiyeti, onu tarihte
kalmış “tatlı bir anı” gibi, sadece
anma programlarıyla anmaya kalkan kimseler tarafından asla anlaşılamaz ve anlaşılamayacaktır.
Allah, Müslümanların anıları
arasına girmesin diye, onu
“örnek” göstermiştir. Bir insanı
örnek göstermek, onun yeniden
üretilebilir, yaşatılabilir ve yaşanabilir olduğunu söylemektir.
Bunun anlamı onu çağa taşımak, onunla çağdaş olmak demektir.
Her değerin arısı da olur sineği
de. Bir değerin arısı onu üretendir, sineği onu tüketendir.
Değer ne kadar büyükse, arısı
ve sineği de o kadar büyük
olur. Allah Rasulü biz müslümanlar için çok çok değerlidir.
Bunu söylemek kolaydır. Fakat
o değerin kadri kıymetini bilmek, söylemek kadar kolay değildir. Hele onu üretmek,
taşımak ve yaşamak daha da
zordur.
Son Peygamber Hz.Muhammed
(s.a.v)’in öne çıkan bazı özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür; O; âlemlere rahmettir, bir
zorba değildir, en üstün ahlaka sahiptir, ıslahatçıdır, keyfine göre konuşmaz, tebliğ görevini adaletle
yapmıştır ve ümmetine düşkündür.
O, çok sade bir hayat sürmüştür.
O, zengin-fakir, büyükküçük ayırt
etmez herkesle ilgilenirdi. Kendine
gelenleri geri çevirmez, hakka
uygun olmak kaydıyla meşru istekleri yerine getirmeye çalışırdı. Kimseyi üzmez, kırmaz, küçük görmez,
insanları sever onların iyiliğini isterdi. Cömert ve iyilikseverdi. Cesaretli, sabırlı azimli ve ümitli idi.
O’nun sevgi ve merhameti, sadece
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kendisine tabi olanlara yönelik değildi; inancı, rengi ırkı, makam
veya cinsiyeti ne olursa olsun
Allah’ın yarattığı tüm mahlukatı
kapsamaktaydı. Düşünen varlıkların
dışındaki diğer canlıları da ihmal etmeyen Son Peygamber, hayvanları
severdi, ashabına da hayvanlara
kötü davranmamaları konusunda
uyarılarda bulunurdu.
O, Sorumluluğunun bilincinde, insana değer veren, çevresinde bulunan herkesin acısını içinde
hisseden, kendisine inanmayanların
bile mahvolup gitmesine olan üzüntüsünden dolayı kendisini kahreden, özgüven sahibi, başkalarının
kimliğine saygılı, içinde yaşadığı
toplumun tabii ve beşerî kültür mozaiğine sıcak, geçmişe ve peygamberler ailesine vefalı, müslüman
olan ve olmayan herkesle iyi diyalog kurup onlara güzel davranan,
barışın en doğru yol olduğunu,
barış ve esenlik içinde yaşamanın
savaştan daha güzel sonuçlar verdiğini, hiç kimsenin inanç ve kanaatlerini değiştirmeye
zorlanamayacağını düstur edinmiş
bir sosyal münasebet çizgisi olan
bir peygamberdir.
Kısacası O, savaş değil barış
peygamberidir.
O Allah’a kul olmayı kendi için en
büyük şeref kabul etmiştir. Bu yüzden O, kul rasüldür. Yani insanlara, insan olarak gönderilen
bir rasüldür: Çünkü, örnek alacak
insansa, ki insandır; öyleyse örnek
olan da insan olmalıdır, melek
değil.
Durumun böyle olmasına rağmen ne yazık ki O, günümüzde
çok iyi anlaşılamamıştır, kimileri için O, arkasından gözyaşı
dökülen tatlı bir anı olmuştur.
Onlar onun hatırasıyla yaşamayı, misyonuyla yaşamaya
tercih ederler. Onlar onun arkasından ağlamayı, onu önlerinde
görmeye tercih ederler. Onlar
onun sakalını ve hırkasını, misyonundan daha fazla severler.
Ondan bir efsane gibi söz etmeyi, birlikte yaşanılan bir
“dost” olmaya yeğ tutarlar.
Daha başka kimileri için ise, o
tarihin konusudur. O, “bir iletişim aracı“ gibi ilahi mesajı iletmiş ve misyonunu
tamamlamıştır. O, bugüne taşınamaz. Biz onunla, tarihi bir
değer olarak ancak ilişki kurabiliriz.
Kur’an içinse o, hayatın aktif,
kurucu ve inşa edici bir öznesi-

İz Bırakanlar
dir.
Misyonu ölümsüz olandır.
Kur’an, onu çağa taşımak için
çırpınır.
O’nun tarihe hapsolmasını önlemek için onunla ilgili tarihsel
olayları müminin yüreğine, imanına, ibadetine taşır.
Kur’an müminin hayatında onu
güncel kılmak için ne gerekiyorsa yapar.
Kur’an’ın bak dediği yerden bakanlar ise O’nu “üretmek” için
çaba harcarlar.
Kur’an’da O’nu, O’nda Kur’an’ı
görürler.
O’nu Kur’an’la, Kur’an’ı onunla
tanırlar. Kur’an’a O’nun aynası,
O’na Kur’an’ın aynası gibi bakarlar.
Çünkü onlar, O’nun risalet mirasına ihanet etmekten korkarlar.
Öyleyse, Rasülün nasıl bir insan olduğunun cevabı, Kur’an’dır. Kur’an
ve Rasül’e nasıl inandığımızın cevabı ise hayatımızdır.
Hz.Muhammed, o çağda insan olarak bile kabul edilmeyen kadına
insan olduğunu hatırlatmış ve misyonuna sahip çıktığı sürece Cennet’in onun ayağının altında
olacağının müjdesini vermiş, tüm
dünyaya yüksek sesle bu müjdeyi
haykırmıştır. Kadın kimliğine bütün
zorluk ve güçlüklere rağmen sahip
çıkan ve hikâyesi Kurân’ı Kerim’de
anılmaya lâyık, Hz. Meryem’i kadınlara örnek kadın olarak takdim etmiştir.
Ayrıca O, cemiyetin çok önemli bir
üyesi olan kadınla, daha önce benzeri görülmemiş bir sosyal sözleşme yapmıştır ve elinden alınan
haklarını ona geri vermiştir. Ve ona,
o olmadan kusursuz bir cemiyetin
olamayacağını öğretmiştir. Çok
daha önemlisi, varlık-yokluk arasında gidip gelen kadına, yaratıcının verdiği değeri ve kendini
önemsemeyi öğretmiştir.
Kur’an’ın Ehli Kitaba yaklaşımını O, şu şekilde hayata geçirmiştir: O, Yahudilere ve
Hıristiyanlara karşı her zaman son
derece adil ve merhametli davranmış, İlahi dinlerin mensupları ile
Müslümanlar arasında sevgi ve uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını emretmiştir.
Peygamberimiz, Hıristiyan ve Yahudilerin kendi dinlerini diledikleri şe-

kilde yaşamalarına izin verecek ve
özerk cemaatler olarak varlıklarını
devam ettirebilmelerini sağlayacak
anlaşmalar yapmış ve güvenceler
vermiştir. Bu güvenceyi tarihe not
düşülen şu cümleleriyle dile getirmiştir:

hatırlatarak bitirelim.

„Şarkta ve Garpta yaşayan tüm Hıristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah’ın,
Peygamber’in ve tüm müminlerin
himayesindedir. Hıristiyanlık dini
üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam’ı kabule zorlanmayacaktır. Hıristiyanlardan birisi
herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona
yardım edecektir“.

Allah cümlemize Kur’an ve Sünnete uygun bir hayat sürmeyi
nasip etsin.

‘’Hiçbir piskopos ya da keşiş kilisesinden ya da manastırından edilmeyecektir ve hiçbir papaz,
papazlık hayatını terk etmeye zorlanmayacaktır. Onlara hiçbir eza ya
da aşağılama yapılmayacaktır ve
toprakları ordumuz tarafından işgal
edilmeyecektir. Adalet isteyen adalet bulacaktır, ne zalim ne de zulüm
bulunacaktır.’’

‘’Size bir emânet bırakıyorum.

O“na sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu
emânet, Allah’ın kitabı
Kur’ândır.’’

1

Bakara 62, Maide 69

İlahiyatçılar Derneği

Tüm bunların yanı sıra Resulullah
Kitap Ehli’nin düğün yemeklerine
katılmış, hastalarını ziyaret etmiş
ve onlara ikramda bulunmuştur.
Hatta Necran Hıristiyanları onu ziyaretlerinde Hz. Muhammed (sav)
hırkasını yere sermiş ve üzerine
oturmalarını söylemiştir.
Dilerseniz sözü burada, sözün
sahibine bırakalım.
“... Kitap Ehli’yle en güzel olan bir
tarzın dışında mücadele etmeyin.
Ve deyin ki: “Bize ve size indirilene
iman ettik; bizim İlahımız da, sizin
İlahınız da birdir ve biz O’na teslim
olmuşuz.”
Ve hüküm, Kendisi’ne ve ahiret gününe iman ederek salih amellerde
bulunan Yahudiler ve Hıristiyanları
onurlandırıcı bir edayla şöyle
konur:
„Şüphesiz, iman edenlerle,
Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiilerden kim; Allah’a ve ahiret
gününe iman eder ve salih
amellerde bulunursa, artık
onların Allah Katında ecirleri
vardır. Onlara korku yoktur ve
onlar mahzun da
olmayacaklardır.“ 1
Yazımızı, ümmeti olmakla şeref
duyduğumuz sevgili Peygember’imizin, Veda Hutbesi’nde bize
emanet olarak bıraktığı mirasını, bu
vesileyle sizlere önemine binaen
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Çocuk Odası

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle,
Mustafa Kemal Atatürk

M

ustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te Ali Rıza Bey ve Zübeyde
Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Atatürk’ün dört kardeşi küçükken
vefat etti. Sadece bir kız kardeşi, Makbule 1956 senesine kadar yaşadı.
Annesinin isteği üzerine Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi’ne başladı. Sonra bu okulu beğenmeyerek babasının da isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne devam etti. Bu sırada babasını, 1888 senesinde kaybetti. Babasının
vefatından sonra dayısının Rapla Çiftliği’ne yerleştiler. Burada kız kardeşi ile tarlaya
zarar veren kargaları kovalarlardı. Tarla hayatının kendisine göre olmadığını fark
eden Mustafa, Selanik’e geri dönüp eğitimini sürdürdü.
On iki yaşında Askeri Lise’ye kaydoldu. Burada matematik hocası ona ‘Kemal’ ismini vermiştir.
Katıldığı büyük savaşlardan birisi Çanakkale savaşıdır(1914) ve burada Osmanlı’nın
düşmanlarına ‘Çanakkale geçilmez’ dedirterek bir destan yazmıştır. Bu savaşta
253.000 şehit veren Türk Ordusunun şerefini korumuştur. Mustafa Kemal’in askerlerine ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!’ emri cephenin
kaderini değiştirmiştir.
4 ile 11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Sivas Kongresi ,Türkiye’nin kurtuluşu
için atılan en önemli adımlardan biridir. 23 Nisan 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş hazırlıkları yapıldı. 29 Ekim
1923 senesinde ise Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
Atatürk 29 Ocak 1923 senesinde Latife Hanım’la evlendi. Evlilikleri fazla uzun sürmedi. 5 Ağustos 1925 senesinde boşandılar. Çocukları çok seven Atatürk, yedi kız
çocuğunu (Afet, Fikriye, Sabiha, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra) manevi evlat edindi.
Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı ve onlara iyi bir gelecek hazırladı. 10 Kasım 1938 senesinde Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti. Cenazesi 21
Kasım 1938’de Ankara Etnografya Müzesi’ne defnedildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra
10 Kasım 1953 senesinde orada toprağa verildi.

-...............

Dünyada kaç kıta vardır ?

-..............

Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar
arasında yapılmıştır ?

-..............

İstiklal Marşı’nı kim yazmıştır ?

-..............

Amerika’yı kim keşfetti ?

-..............

Kaç tane duyu organımız var,
hangileridir ?
Ampulü kim buldu ?

-...............
-...............

Kâğıdın ham maddesi nedir ?

-...............

Fatma Çomak

Hatice Güner

Dilruba Kam

Hazırlayanlar

Bir insanın toplam kaç tane dişi vardır ? -.............
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Şulenur Oto

Türkiye Cumhuriyetinin bugün ki başbakanı kimdir ?

llah’ın yarattığı en
güzel hayvanlardan
birisidir. Genelde
beyaz renklidir,
gözlerinin rengi farklıdır
bir gözü mavi, diğeri
yeşildir, ama her iki
gözü ayni renkte olan
Van kedileri de vardır.
Nesli tükenmek üzeredir. İnanılmaz hayvanlardır. Ancak kendisi
istediği zaman sevebilirsiniz. Taranmaktan ve
fırçalanmaktan çok hoşlanırlar. Sabahları uyanır
uyanmaz yemeklerini verirken size sadakatini
göstermek için ellerinize ayaklarınıza dolanır,
kendini biraz sevdirir sonra yemeklerini yerler.
Yemek konusunda inanılmaz seçicidirler. Gerçekten sadıktırlar, sevilesi hayvanlardır. Tüyleri kısa
olduğundan suda rahatlıkla yüzebilirler. Van kedileri sevilmekten çok hoşlanırlar ve kendilerine
gösterilen sevgiye karşılık verirler. Kedilerin miyavlamaları, isteklerine göre çeşitlilik gösterir.

VAN KEDİSİ

G

enel Bilgi Soruları
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Havvagül Metin

Bamteli

Bulmaca sorularııi

Sevgili

1-İlk Peygamber kimdir?
2-Hiristiyanların kutsal kitabının adı
nedir?
3-Günde beş vakit yaptığımız ibadetin
adı nedir?
4-Hiristiyanlık Dini’nin peygamberi kimdir?
5-Allah dünyayı kaç günde yaratmıştır?
6-Hac’dan getirilen suyun adı nedir?
7-Tevrat hangi peygambere indirilmiştir?
8-Son peygamberin adı nedir?
9-İyi ameller işleyen insanların ahirette
gidecekleri yerin adı nedir?
10-Hac’da vakfe yapılan dağın adı nedir?

1
a
7
8

b
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c
9

6
3
2
d
10

e
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Anneciğim

D

aha karnındayken benimle konuştuğun ve bana
arkadaşlık ettiğin için,
“Doğduğun gün hayatımın en güzel günüydü”
dediğin için,
Pişiklerimi pudralayarak beni rahatlattığın için,
Kocaman sarılmaların ve öpücüklerin için,
Ben öğreninceye kadar sonsuz kere ”anne.! anne.!
anne..!”yi tekrarladığın için,
Kazağımın kollarını kullanmayayım diye burnumu silmek
için elinde bir mendille peşimde koştuğun için,
Harika gülümsemelerin için,
Benim en iyi arkadaşım olduğun için,
Bana güvendiğin için,uzaktan seven bir anne olmadığın
için,
Hasta olduğumda sabahlara kadar başımda beklediğin
için,
Benimle güldüğün, benimle ağladığın için,
Seni seviyorum dediğin için,
“Ben sana söylemiştim”lerini dilinin ucuna gelse bile
yuttuğun için,
Üniversiteyi kazanıp uzaklara gittiğimde, gözyaşlarını
gizlemeden beni özleyeceğini söylediğin için,
Eğitimin bütün kilitli kapılarını açacağını öğrettiğin için,
İhtiyacım olduğunda daima yanımda olduğun için,
Hayatının en güzel yıllarını bana adadığın için,
Benim biricik annem sen olduğun için teşekkürler..
Ve hepsinden çok evrendeki “en iyi anne olduğun için”
teşekkürler...

5

T

emel, boğazda tekneyle bir
Amerikalı’yı alır, başlarlar
gezmeye...
Turist falanca sarayı görür.
“Bu ne kadar zamanda
yapılmış” der.
Temel’de:
5 yılda diye cevap
verir...
Turist: -Yazık bizde
olsa 1 yıl...
Biraz sonra filan camiyi
görür. “‘Bu ne kadar zamanda
yapılmış”diye sorar...Temelde:
“2 yılda ,der.
Turist:
- Yazık,bizde olsa 3 ay da biter der.
Temel çok sinirlenir bu duruma... Biraz sonra bir
tarihi yapı daha görürler.Yine sorar turist...
Temel:
-2 ay der.
Adam yine:
-Yazık, bizde olsa 1 haftada biter,der.
Temel iyice sinirlenir. Tam o sırada boğaz köprüsünün altına gelirler...
Adam yukarıyı göstererek:”Bu köprü ne kadar zamanda yapıldı”diye sorar...
Temel şaşkın şaşkın bakışlarla kafayı kaldırıp...
-Hangisi ? Bu mu? Dün burda yoktu yaaa! der...
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asrettin Hoca yolda bir leylek bulur,alır
onu evine götürür. Daha önce hiç leylek
görmemiş olan Hoca, leyleğin uzun gagası ve bacaklarını görünce çok şaşırır. Tutup bir
güzel kesiverir onları. Sonra da yüksekçe bir
yere koyup, karşısına geçer. Yaptığı işten memnun, seslenir:
- Bak şimdi kuşa benzedin işte!der...

Karelerdeki 9 rengi bulunuz!
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Die Religiöse Trauung
Deutsche Seiten

(Imam-Trauung) ist eine Art der Heirat

D

er İslam ist die letzte von Gott
herabgesandte monotheistische
Religion. So wie bei allen monotheistischen Religionen ist
auch hier nicht der Mensch, sondern Gott die einzige Gesetzgebende Instanz. Was den Gläubigen obliegt, ist diesen
Geboten zu folgen. Dennoch verhält es sich
leider so, dass der Mensch sich den göttlichen Geboten nicht fügen wil. In dem Bestreben
ihre
eigenen
Vorteile
und
Ordnungen zu wahren schieben sie ihre eigenen Gebote
Gott zu und anstatt Gottt und seinem Propheten gehör
zu schenken, hören sie lieber anderen, wenn auch großen, Gelehrten zu. Wenn man sie fragt: “Wenn das Wort
Gottes dem Wort des Propheten widerspricht, welches
würdest du bevorzugen”, so antworten sie: “Natürlich
dem des Propheten. Oder wir nehmen die Meinung der
Konfessionsführer an.” Denn, so behaupten sie, würden
sie den Koran nicht verstehen können.
Die Ehe ist eines solches Themen. Die Religiöse Trauung (Imam-Trauung) ist eine Art der Heirat, die besonders solche Menschen bevorzugen, die eine
übermäßige Schwäche für das andere Geschlecht empfinden. Die boswilligen Muslime versuchen auf diese
Weise ihre ungesetzlichen Handlungen zu rechtfertigen.
In der vierten Ausgabe unserer Zeitschrift habe ich
dieses hema angesprochen. Wir haben soviel positives
Feedback bekommen, dass ich verstanden habe, dass
ich auf einen wunden Punkt unserer Gesellschaft gedrückt habe. Ich habe natürlich auch negative Kritik erhalten. Diese waren jedoch geschmacklos. Mir wurde
Ketzerei, Areligiosität und Modernismus vorgeworfen.
Und dies, weil ich forderte, dass wir uns wieder dem
Koran zuwenden sollten. Ich bin Gott dankbar, dass ich
Kritik erfahren habe, weil ich forderte den Koran ins
Leben zu rufen. Die Heiden in Mekka haben in eben derselben Weise gegen den Propheten protestiert. Jedoch
waren es keine Heiden, die gegen mich protestierten,
sondern Menschen mit denen ich vielleicht zusammen
gebetet habe. Ich bete und frage den Urheber der Religion: “Mein Herr, wirst du uns wegen diesen hirnlosen
Menschen auch zugrunde richten?”
İch glaube jedoch nicht, dass diese Verleumdungen
aus religiösem Feingefühl hervorgegangen sind. Es war
die Stimme der Menschen, die dadurch ihre Interessen
bedroht sahen. Solchen Menschen schenke ich kein
Gehör.
Einige Ansichten moderner Gelehrter in Bezug
auf die Imam-Trauung:
Prof. Dr. Saim Yeprem
Mitglied des Komitees für religiöse Angelegenheiten des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten der Türkei:
“Es gibt keine religiöse Trauung im Islam. Eine Trauung, die gemäß den gesetzlichen Rechtslinien des türkischen
Zivilrechts
vollzogen
wird,
ist
eine
Islamkon-forme Trauung. Alle Ansichten, die besagen,
dass die Trauung von einer religiösen Autorität in einer
heiligen Stätte unter Durchführung religiöser Akte statt-
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finden muss, sind falsch und nichtig. Diese Aufassung
ist die Auffassung der Katholiken. Im Islam gibt es
keine stellvertreter Gottes und auch keine geheiligte Ortschaft. Jede Stätte, in dem der Gebet verrichtet wird, wird Mescid oder Moschee genannt und
kann auch für andere Zwecke genutzt werden. Diese
Stätten aber sind keine Heiligtümer, wie es die Kirche
ist. Jede Ehe, die gemäß dem Zivilrecht geschlossen
wird, ist gültig.
Die Trauung ist ein Bündnis, welches auf Angebot und
Zustimmung beruht. Offiziell ist eine Trauung dann,
wenn diese in Anwesenheit von Zeugen geschieht. Dieses ist jedoch ohnehin vom Staat sehr wohl gewährleistet. Alle Forderungen der religiösen Trauung werden
also bei der staatlichen Trauung zur Gänze gewährleistet.”
Prof. Dr. Süleyman Ateş
Ehemaliger Präsident des Präsidiums für Religiösen Angelegenheiten
“Nach dem islamischen Recht ist es nicht notwendig,
dass die Trauung in einer vollzogen wird oder dass es
von einem Imam durchgeführt wird. Im Grunde genomen gibt es im Islam auch keine Klasse der religiösen
Oberhäupter, wie es sie im Christentum gibt. Nach der
klassischen Doktrin der islamischen Rechtsgelehr-samkeit ist es weder notwendig, dass die Ehe in Anwe-senheit einer religiösen oder staatlichen Autorität
geschieht. Schließlich ist entspricht es dem islamischen
Geist eher, dass der Staat eine Person mit de Trauung
beauftragt, der sowohl die rechtlichen und religiösen
Bedingungen einer Ehe kennt und die Ehe unter Berücksichtigung der finanziellen Absicherung der Ehepartner
genehmigen kann, wodurch die rechtliche Absicherung
der Ehepartner besser gewährleistet wird.“1
Prof. Dr. Hayrettin Karaman
“Die Eheschließung gehört nach islamischer Rechtstheorie nicht unter die Kategorie des Gottesdienstes,
sondern unter die Kategorie der privaten Handlungen
zur Odnung des diesseitigen Lebens. Der Ehevertrag ist
in Hinsicht der Religiosität gleich dem Kauf- oder Mietvertrag. Ferner ist die offizielle staatliche Trauung dem
Zweck der Religion insofern förderlicher, als es schriftlich fixiert ist und dadurch die gegenseitigen Rechte
schützt und unter Gewähr nimmt.
Es reicht nicht aus, dass man die Ehe allein durch eine
religiöse Trauung schließt, da unter den gegebenen
Umständen unserer Zeit die religiöse Trauung die Rechte
der Ehepartner nicht schützen kann. Das ist es jedoch,
worauf es der Religion vor allem ankommt.
Es gibt eine Art der Trauung für den Moslem, deren
Regeln und Bedingungen in den Schriften seiner Religion, welcher auch sein diesseitiges Leben ordnet, fixiert sind.
Unter diesen Richtlinien ist ein
Imam nicht zu finden.

Rüştü Kam Chefredakteur
5/2009
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Paskalya;

mü’min Hristiyanlar için ne anlama gelir?

Foto:Dompredigerin

“Dilerim ki karşılıklı olarak
bilgi hazinemizi ve zenginliklerimizi paylaşalım.
Öyle bir diyalog kuralım
ki Hristiyan ve Müslüman
olmamızdan dolayı birbirimize bağlı olduğumuzu
anlıyalım:
Baskılarıyla ve meydan
okumalarıyla dolu dünya
herşey değil.
Bunların üstünde olan
birşey var.
Bir kudret var. Öyle bir
ilah ki O hepimizden
büyük.
Bunu içimize sindirirsek
belki biraz daha mütevazi
olabiliriz.
Herzaman derim: Hiçbir
insan ilmin son mertebisine ulaştığını söyleyemez.
Öyleyse gelin doğrularımızı paylaşalım ve birbirmizden öğreneceklerimizi
öğrenelim. “

Dr.Petra Zimmermann
Berliner Dom vaizesi

Röportaj: Hureyre Kam
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Focus
Berliner Dom
vaizesi
Dr. Petra
Zimmermann
ile Paskalya’nın anlam
ve tarihi hakkında konuştuk.

Mocca: Paskalya’yı düşündüğüm düğüne inanırız. Yani o, bizim için, bizim adımıza birzaman hep aklıma çocukluğumda şeyler yüklenmiştir. İnsan Kıyamet Günü’nde yaratıcısıarkadaşlarımla beraber parklarda nın karşısına çıktığında İsa bizim yanımızda yer alır.
yumurta aradığımız günler aklıma Çünkü hiçbir insan Tanrı’nın kendinden beklediği şeyleri
gelir. Güzel anılardı onlar. Ama Pas- tamamıyla yerine getiremez. Aslında hepimiz günahkakalya’yı Paskalya yapan şeyler, yu- rız. Allah bizi kendi suretinde yaratmıştır, ama biz bunu
murta toplamayla sınırlı kalmaz tam idrak edemiyoruz. Hayatımızı nasıl sürdürdüğümüz
sanırım.. Sayın Zimmermann Pas- ile nasıl sürdürmemiz gerektiği arasında büyük bir fark
kalya nedir ve Paskalya dindar vardır. Yani hiçbir insan kendiliğinden Cennet’e giden
Hristiyanlar için ne anlama gelmek- yolu bulamaz. Biz şuna inanırız: İsa bizim yanımızda
tedir?
durur ve Allah’a şöyle der: „Ben bu insanın cürmünü
immermann: Paskalya ristiyanlıkta yıl Hiçinde üzerime aldım, bunun için çarmıha gittim. Öyleyse onun
kutlanan en büyük bayramlardan biridir. günahlarını bağışla.“ Bizim merhamet anlayışımız budur.
Bugün-lerde biz, Tanrı’nın oğlu olduğuna inanHayata karşı her ne sebepden olursa olsun yenik düşdığımız İsa Mesih’in ölümünden sonra yeniden müş bir insan bu merhamete dahildir. Böylelikle onun da
dirilişini kutlarız. Bunu anlamak için tabii biraz ışığa giden yolda yürümesi mümkün olur.
ön bilgi şarttır. Paskalya’dan bir kaç hafta önce Çile Zamanı dediğimiz dönem başlar. Bu dönemde Nasıralı
Mocca: Diriliş gününde tam olarak ne oldu? Bu vaİsa’nın Kudüs’e gidişini, orada hıyanete uğrayışını ve kıayı nasıl anlamamız gerekir?
Roma’ lılar tarafından ölüme mahkum edilişini ve GolZM: Çarmıhta canını verdikten sonra o zamanlardaki
gota’da çarmıha gerilişini hatırlarız .
adetlere göre bir taş mezarın içine defnedildi ve kabrin
Golgota Kudüs’ün yakınların daki bir tepenin adıdır. önüne bir büyük taş sürüldü. Üç gün sonra İsa’nın haOrası mücrimlerin idam edildiği yerdir. Nasıra’lı İsa orada varileri O’na tekrar merhem sürmek için kabre geldiler
çarmıha gerilmiştir. O masum insan bir suçlu olarak öl- ve fakat kabrin boş olduğunu görünce cesedin çalındıdürüldü. İnanırız ki o, üç gün ölüler ile berbaberdi. Yani ğını düşünerek üzüldüler ve telaşa düştüler. Tam bu sıkabrinde ölüydü ve üçüncü gün tekrar dirildi.
rada İsa Mesih’i gördüler. O onlara dedi: „Diri olanı
İsa’nın havarileri bu günlerde kendilerini, onun Nası- ölülerin arasında aramak da nedir?“ Onun ruhani bir şera’lı İsa’nın vücudunda Tanrının varlığını hissettiler O kilde mi, yoksa bedenen mi görün-düğü, sorusu önemli
zaman anladılar ki, Tanrı onlarla beradeğildir. Önemli olan havarilerin şunu
berdir. O, İsa’nın bünyesinde insalara
anlamış olmalarıdır: İsa yaşıyor!
yüzünü, aslını gösterdi. O’na bakarak
Tanrı hakkında ne bilebilece-ğimizi ve
Mocca: Paskalya kutlamaları bunu
nasıl yaşamamız gerektiğini öğrendik.
anlamak için midir?
Hristiyanlığın temel anlayışı budur.
ZM: Evet. Tamamen öyle.
Fakat şunu görmek gerekir ki, bu
bizim için sadece eskilerden kalma bir
Mocca:
Paskalya’nın
kutlanışı
hikaye değildir. Bütün bu olaylar buzaman içinde değişti mi?
günümüzü de anlamdırır. Çünkü NasıZM: Bugünkü geleneksel Paskalya
ra’lı
İsa’nın
bünyesinde
Tanrı,
adetlerimizi herkes bilir. Mesela
ölümden dirilmeyi insanlara gösteryumur-taların saklanması vs.
miştir. Ölümden sonra, ne var, soruBütün bunlar saf hristiyan adetleri
sunu biz Hristiyanlar işte böyle İncil’de geçen olaya göre; ihanet değildir. Büyük sosyal önem taşıyan
cevaplarız: Eğer o insan ölümden eden havari Yehuda, Hz. İsa’ya, bütün bayram ve kutlamalarda Hristisonra dirildiyse, elbet biz de dirilece- Romalı askerlerin tutuklamaları için yanlık toplumun adetleri ve yerel dinğiz. Yani sadece madde olduğumuz ve selamlama bûsesi verirken.
lerin uygulamarıyla karışa gelmiştir.
öldükten sonra toz olup gideceğimiz
Din tarihinde farklı din kitlelerinin birdoğru değildir. İsa dirildiyse biz de dirileceğiz. Eğer o biriyle karışması ve kaynaşması gayet bilinen bir olaydır.
ölümü yendiyse, o halde biz de ölümümüzden sonra di- Ve bu kaynaşımın çok iyi gerçekleştiği yerlerde bayrileceğimizi biliriz.
ramların havası da aynı ölçüde güzelleşmiştir.

Z

Mocca: Müslümanların inancında da ölümden sonra
diriliş vardır. Yani insan ölümünden sonra dirilir ve nasıl
yaşamışsa, ya Cennet’e ya da Cehennem’e gider. Hristiyanlıktaki diriliş anlayışı da böyle midir, yoksa başka
bir boyutu daha var mı?
ZM: Cennet ve Cehennem sorusu bizde de tabii temel
sorulardandır. Orta Çağ’dan kalma Cennet ve Cehennem
konusunu işleyen bir çok resim ve tablolar vardır ki o
zamanın insanlarının Cennet ve Cehennem anlayışlarının
ne olup olmadığını da gösterir. insanlar iki yoldan giderler. Birisi zulmete götürür ki orada ateşler yanar ve
insanlar değişik değişik ateşlerle cezalarını çekerler.
Öteki yol ise Cennet’e gider. Meleklerle kuşatılmış yerlerdir. Orası ışık ve rengarenk meskenlerle doludur.
Bizde böyle inanılır. Sanırım Müslüman ve Hristiyanlar
arasında ki tek fark şu: Biz İsa’nın günahlarımız için öl-
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Mocca: Peki ilk zamanlarda, Hristiyanlığın bir dış etkinin altına olmadığı zamanlarda Paskalya nasıl kutlanırdı?
ZM: Bildiğmiz kadarıyla Paskalya asıl itibariyle bir vaftiz bayramı idi ve bu vaftiz geceleyin yapılırdı. Çünkü havariler kabri sabaha doğru ziyaret etmişler ve dolayısıyla
diriliş daha önce gerçekleşmiş olmalıdır. Buradan gece
kutlamaları fikri doğdu ve bu kutlamanın merkezinde
vaftiz vardı. Bu gelenek bugünde hala varlığını korumaktadır.
Mocca: Paskalya’nın manevi içeriği nedir?
ZM: Bugün Paskalya olarak kutlanan şeyler aslında
toplumsal geleneklerdir. Paskalya’nın maneviyatı ise
bugün ölümün yenildiği fikrinin içinde saklıdır.
Böylece İsa Mesih’i anarak Paskalya’yı kutlarız.

5/2009

Focus

Mocca: Katolik ve Protestan kili-seleri arasında bu konuda farklılıklar var mı?
ZM: Yok. İki kilisede de Paskalya aynı şekilde kutlanır.
Mocca: Daha önce İsa Mesih’in Tanrı ile insanın arasında bir aracı olduğunu söylemiştiniz. Öyleyse İsa ile
Tanrı nasıl eşanlamlıdır?
ZM: Bunun ardına Teslis inancı yatmaktadır. Farklı
dine mensub insanların bunu anlaması zordur. Teslis üç
kişi demek değildir. Bu tâbir Tanrı’nın üç farklı yüzü demektir. Bir yüzü Baba dediğimiz Tanrı’nın yüzüdür ki o
kudreti olan yaratıcı Tanrı’dır. O İsa’nın suretinde bize
nasıllığını göstermek için dünyaya inmiştir. Ve son olarak
Tanrı RuhulKudstür. O, Tanrı’nın her zamandaki varlığıdır. İsa aynı zamanda tarihi bir şahsiyet idi. Zamana
bağlı idi. Yine inanırız ki O, Ruhu’l-Kudüs suretinde zamana bağlı da değildir. Ama hep tek bir ilahtır. Yani bu
bir monoteist düşüncedir. Bu ise hiç bir ihtilaf içermez.
Mocca: Paskalya’nın zaman içinde başka dinlerin etkisi altına girmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu
bir zenginlik midir?
Yoksa geleneksel kutlamalardan bir sapma mıdır?
ZM: Hristiyanlıkta bu konu hakkında da uzun tartışmalar vardır. Sinkretizm dediğimiz tartışmadır ki bu
farklı dinlerin birbirine karışması hakkındadır. Başka dinlerden bizim dinize birşeyler girmesi doğru mudur, yoksa
dinimizi her türlü dış etkenlerden korumalı mıyız? Bence
her dinin bir sinkretik boyutu vardır. Zaruri olarak.
Çünkü dinler her zaman insanla birlikte gelişir. Ve insanlar dine farklı farklı şeylerle beraber gelirler.
Bu Latinamerika’da çok ilgi görür. Hristiyanlık oraya
geldiğinde yerel halkın diniyle kaynaştı ve birden Latin
bir tanrıçaya benzeyen bir Meryem Ana’yla tanıştık.
Orada, oraya has bir Hristiyan kültürü gelişmiştir. Dinin
zamanla değiştiğine inanıyorum. Fakat dinin aslı olan
çekirdek değişmez ve bizim görevimiz de işte bu çekirdeği muhafaza etmektir.
Mocca: Bu değişmez çekirdek nedir?
ZM: Bununla Hristiyanlığın temelinde yatan inanç
esaslarını kastediyorum ki bu İsa’nın bizim günahlarımız
için öldüğüdür. Bu değişmez. Ama bunu nasıl kutladığımız, hangi resimlerle canlandırdığımız değişebilir ve burada
birçok
yenilikler
ve
farklılıklar
görülür.
Hristiyan-lığın hangi ortamda geliştiğini göz ardı etmemek lazım.
Afrika’daki Hristiyanlık Avrupa’dakinden farklıdır. Sonuçta Hristiyanlık kültürsüz bir yere girmiyor. Din hiç bir
zaman kültürden ayrı değildir. İncil’i başka bir dile tercüme ettiğim an o bambaşka birşey olmuştur, ona yeni
birşey girmiştir. Bunu engelleyemezsiniz.
Mocca: Sayın Zimmermann, bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Son olarak Müslüman okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
ZM: Mesaj değil ama bir dilek. Daha fazla diyalog ha-
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line girmek dileği. “Dilerim ki, karşılıklı olarak bilgi hazinemizi ve zenginliklerimizi paylaşalım. Öyle bir diyalog kuralım ki, Hristiyan ve Müslüman olmamızdan
dolayı birbirimize bağlı olduğumuzu anlıyalım: Baskı-larıyla ve meydan okumalarıyla dolu, bu dünya herşey değildir. Bunların üstünde olan bir şey var. Bir kudret var.
Öyle bir İlah ki, O hepimizden büyük.
Bunu içimize sindirirsek belki daha mütevazi olabiliriz. Her zaman derim: Hiçbir insan ilmin son mertebesine ulaştığını söyleyemez. Öyleyse gelin doğrularımızı
paylaşalım ve birbirmizden öğreneceklerimizi öğrenelim.

MEIN KUMMERVOLLER FREUND
Hör mal gut zu mein Freund
Hör mal zu und vergiß nie
Ich weiß, dass lange Jahre vergingen
Ich weiß, das’s Leben nicht einfach war
Ich weiß, der Regenbogen hat keine Farben mehr
Deine Geliebte war meine Geliebte
Deine Tränen waren meine Tränen
Deine war Meine
Ich weiß nun jetzt
Du bist 40 Jahre alt
Du bist kein Kind mehr
Du weißt alles über das Leben
Du weißt schmutzig ist die Welt
Du weißt, was das Großwerden heißt
Alles zu verstehen, so großes Leid
Und Besitzen, um wieder zu verlieren
Und ganze Lügen über die Wahrheit
Alles tut mir weh mein Freund
In meinem Herzen sitzt unendlicher Schmerz
Unendliches Herz sitzt in meinem Schmerz
Nur Einsamkeit gibt’s unter den Menschen
Die Wahrheit, nur Dornen ohne Rosen
Die Wahrheit, nur zerbrochener Spiegel
Die Wahrheit, wie ein kleines Mädchen ohne Mutter
Ein letztes Abendmahl mit Marias Sohn
Ein Judaskuss vor dem Tod
Fleisch und Blut
Hör mal zu mein Freund hör mal zu
Du musst alles vergessen
Was ich dir verraten habe
Wenn du noch leben willst
Wenn du noch lachen willst
Du musst alles vergessen
Mein einziger Freund -ich
Schweige nun ewig
Kein Wort mehr
Bleibe In Ruhe
In Ruhe.
Bünyamin Özdemir

e-Mail: info@fensterberlin.de
aMassivhoztreppen
aFenster, Türen
aZaunaanlagen
aGaragentor
aBeratung
aPlanung
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aMontage
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Was bedeutet das Osterfest
für die gläubigen Christen?

I

nterview mit der Dompredigerin,
Frau Dr. Petra Zimmermann, über
Sinn und Geschichte des Osterfestes

Mocca: Wenn ich an Ostern
denke, so denke ich gleich an meine
unbeschwerte Kinderzeit, wo wir mit
den Nachbarskindern zusammen
Ostereier im Park gesucht haben. Es
sind zwar schöne Erinnerungen,
aber ist das denn alles, worauf es
beim Osterfest ankommt? Frau Zimmermann, was hat es mit dem
Osterfest auf sich? Was wird den
gläubigen Christen an Ostern inhaltlich übermittelt?
Zimmermann: Das Osterfest ist
für die christlichen Kirchen eines der
größten Feste, die wir im Jahr feiern. Wir feiern an diesem Tag, dass
Jesus Christus, an den wir als den
Sohn Gottes glauben, von den Toten
auferstanden ist. Dazu muss man
natürlich etwas über die Vorgeschichte wissen. Bereits einige Wochen vor dem Osterfest, am Aschermittwoch, beginnt die Passionszeit
(Leidenszeit). In dieser Zeit erinnern
wir uns daran, dass Jesus von Nazareth nach Jerusalem gegangen
ist, dort verraten und von den römischen Behörden angeklagt wurde.
Es wurde ihm der Prozess gemacht
und er wurde zum Tode verurteilt.
So starb er am Kreuz von Golgatha.
Golgatha, das ist der Name eines
Hügels in der Nähe Jerusalems. Es
ist damals eine Hinrichtungsstätte
für Verbrecher gewesen. Jesus von
Nazareth ist also wie ein Verbrecher
am Kreuz hingerichtet worden. Dieser Mensch, der ohne Schuld war,
wurde getötet, und hat sich töten
lassen. Drei Tage, so glauben wir,
war er bei den Toten. War also tot

im Grab und ist dann am dritten Tag
auferstanden von den Toten. Spätestens da haben die Schülerinnen
und Schüler Jesu begriffen: In diesem Menschen Jesus von Nazareth
ist Gott selbst als Mensch unter
Menschen gewesen. Gott hat sich
gezeigt in diesem Menschen, er hat
sein Gesicht gezeigt, sein Wesen. An
ihm lässt sich alles ablesen, was wir
Menschen von Gott wissen können
und wie wir als Menschen leben sollen. Das ist das Zentrum der christlichen Religion. Nun muss man
verstehen, dass diese Geschichte
nicht nur einfach ein historisches
und damit vergangenes Ereignis für
uns ist. Nein, diese Geschichte wirkt
sich auf unser Leben aus. Denn
wenn wir davon ausgehen, dass in
diesem Menschen Jesus von Nazareth Gott den Tod besiegt hat, dann
hat das natürlich eine große Auswirkung auf unser Leben. Die Frage,
was nach dem Tode geschieht, beantworten wir Christen eben so,
dass wir sagen: wenn dieser eine
Mensch vom Tode auferstanden ist,
so werden auch wir vom Tode auferstehen. Es ist also nicht so, dass wir
nur Materie sind und am Ende unseres Lebens zu Staub zerfallen und
von uns nichts bleibt – Wenn Jesus
auferstanden ist, so werden auch
wir auferstehen.Wenn der Tod durch
diesen Christus besiegt wurde, dann
haben auch wir Hoffnung, dass wir
vom Tod auferstehen werden.
Mocca: Bei den Muslimen gibt es
ja eine ähnliche Vorstellung, nämlich, dass der Mensch nach seinem
Tode im Jenseits wieder aufersteht
und je nach dem, wie er gelebt hat,
entweder in den Himmel oder in die
Hölle kommt. Ist der christliche
Glaube ebenso zu verstehen, oder
hat es noch eine andere Dimension?
ZM: Natürlich ist auch bei uns die
Frage nach Himmel und Hölle immer
eine zentrale Frage gewesen. Wir
haben ja auch berühmte Bilder und
Gemälde aus dem Mittelalter, in
denen die Vorstellungen der damaligen Menschen vom Jüngsten Gericht dargestellt werden. Darauf
sieht man, wie die Menschen auf
zwei Wegen laufen. Der eine Weg
führt dorthin, wo es finster ist und
Feuer lodern und die Menschen mit
verschiedensten Höllen-Instrumenten drangsaliert werden. Der andere
Weg aber führt in den Himmel,
dorthin, wo Licht ist und Farbe und
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die Engel schon am Wegesrand warten. So hat man sich das vorgestellt. Ich glaube der Unterschied
zur muslimischen Vorstellung ist,
dass wir glauben, dass Christus für
uns gestorben ist, für unsere Sünden. Er nimmt also etwas - stellvertretend für uns - auf sich . Wenn der
Mensch also am Ende seines Lebens
vor seinem Schöpfer steht und seine
Taten rechtfertigen muss, so tritt
dieser Jesus an unsere Seite. Denn
kein Mensch kann dem, was Gott eigentlich von uns erwartet, gerecht
werden. Eigentlich sind wir alle Sünder. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, aber wir können das
nicht leben. Es ist immer eine Differenz zwischen dem, wie wir eigentlich leben sollten und dem, wie wir
unser Leben tatsächlich leben. Das
heißt, niemand könnte von sich aus
den Weg in den Himmel finden. Die
Vorstellung der Christen ist: Christus steht auf unserer Seite. Er steht
also zwischen uns und Gott und sagt
zu Gott: „Ich habe die Schuld dieses
Menschen auf mich genommen.
Dafür bin ich ans Kreuz gegangen.
Also sieh seine Sünden nicht an. “
Das meint es, wenn wir von Gnade
sprechen. Auch demjenigen, der,
aus welchen Gründen auch immer,
am Leben gescheitert ist, gilt diese
Gnade. Auch er hat durch die Gnade
die Möglichkeit, den Weg ins Licht zu
gehen.
Mocca: Was genau ist am Tag der
Auferstehung passiert? Wie ist dieses Phänomen zu verstehen?
ZM: Jesus Christus ist am Kreuz
gestorben. Danach wurde er, wie es
damals Sitte und Brauch war, in ein
Felsengrab gelegt. Vor das Grab
wurde ein Stein gerollt. Nach drei
Tagen, so erzählt es die biblische
Geschichte, kamen Jüngerinnen,
also Schülerinnen Jesu, an das
Grab, um ihn nochmals zu salben.
Da bemerkten sie aber, dass das
Grab offen war und leer. Daraufhin
gerieten sie außer sich, weil sie
glaubten, dass das Grab geschändet
und der Leichnam gestohlen worden
sei. Da sahen sie aber Jesus Christus in seiner vertrauten Gestalt,
und er sagte zu Ihnen: „Was sucht
ihr den Lebenden bei den Toten?“
Die Frage, inwiefern diese Auferstehung körperlich war oder geistlich,
ist nicht entscheidend, sondern die
Erkenntnis, die diese Jüngerinnen
gemacht haben, dass Christus nicht
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bei den Toten geblieben ist. Dass er
lebt!
Mocca: Und genau dieser Moment
wird als Ostern gefeiert?
ZM: Ja, genau.
Mocca: Hat sich das Osterfest mit
dem Lauf der Geschichte entwickelt
oder verändert in der Art und Weise,
wie es gefeiert wird?
ZM: Jeder kennt ja, was wir heutzutage an Brauchtum mit dem
Osterfest haben, wie zum Beispiel
die bunten Eier, die der Osterhase
versteckt und die man suchen muss
usw. Das ist alles nicht rein christlich. Es ist bei allen Festen, die
große gesellschaftliche Bedeutung
haben, so, dass sich das christliche
mit anderen Festen und Bräuchen
verbunden hat, die schon vorher da
waren. Es ist in der Religionsgeschichte immer so gewesen, dass
sich die unterschiedlichen Schichten
von alten religiösen Traditionen mit
neuen Religionstraditionen zusammengefunden haben. Und wo das
gut gelungen ist, hat das Fest eine
besondere Ausstrahlung gewonnen.
Mocca: Wie war es aber am Anfang, wo sich keine fremden Bräuche in das Christentum gemischt
haben. Wie wurde Ostern damals
gefeiert?
ZM: Soweit wir das wissen war es
so, dass das Osterfest ursprünglich
ein Tauffest war. Und zwar wurde es
in der Nacht gefeiert. Weil die Jünger das Grab gegen Tagesanbruch
besucht haben und die Auferstehung
sich also schon vorher ereignet
haben muss. Daraus entstand dann
die Idee eines Nachtfestes. So hat
man also die Osternacht gefeiert.
Im Zentrum stand das Taufen der
Neubekehrten.
Diese
Tradition
haben wir ja heute eigentlich immer
noch.
Mocca: Worin liegt aber der spirituelle Inhalt des Osterfestes?
ZM: Was heute insgesamt an
Ostern in unserer Gesellschaft passiert sind viele Volkstümliche Traditionen. Der spirituelle Inhalt dieser
Bräuche aber ist, dass wir glauben,
dass die Macht des Todes gebrochen wurde. Wir so feiern wir Gottesdienste an diesem Tag, um der
Auferstehung Jesu Christi zu gedenken.
Mocca: Gibt es Unterschiede zwischen der Art wie Ostern bei den
evangelischen und katholischen
Christen gefeiert wird?
ZM: Nein, wenn man an Ostern in
eine katholische Kirche geht oder zu
uns kommt, so wird man da kaum
Unterschiede feststellen.

Mocca: Sie erwähnten, dass
Jesus Christus ein Mittler zwischen
Gott und dem Menschen sei. Ist er
also nach Ihrer Überzeugung nicht
gleich Gott?
ZM: Doch, doch. Es ist so. Dahinter steht die Idee der Trinität, ich
weiß, das ist für andere Religionen
nicht immer leicht nachvollziehbar.
Das merke ich in manchen Gesprächen. Die Trinität – das sind nicht
drei Personen. Sondern das ist – um
mich so auszudrücken – das dreifache Gesicht Gottes. Das eine Gesicht ist das Gesicht des Gottes, der
alles geschaffen hat, Gott, der Vater,
sagen wir in symbolischer Sprache.
Es ist dieser Gott, der in Jesus Christus in die Welt gekommen ist,
Mensch wurde, um uns zu zeigen,
wie er ist. Und schließlich Gott, der
Heilige Geist – das ist die Anwesenheit Gottes in jeder Zeit. Christus
war ja auch eine historische Gestalt,
somit zeitlich beschränkt. Aber in
Form des Heiligen Geistes, so glauben wir, ist er in jeder Zeit präsent.
Aber es geht immer um den einen
Gott. Das heißt: Es ist eine monotheistische Vorstellung. In Bezug auf
diese Frage gibt es keinen Unterschied zwischen den christlichen Kirchen.

christlichen Traditionen verbunden.
Es hat sich dort eine eigene christliche Kultur entwickelt. Ich glaube,
dass sich die Religion im Laufe der
Jahrhunderte durchaus verändert.
Der Kern verändert sich hierbei jedoch nicht. Wir als Kirche haben die
Aufgabe, dass wir diesen Kern
immer wieder in Erinnerung rufen
und lebendig halten.

Mocca: Wie stehen sie dazu,
dass das Osterfest, als ein christliches Fest, doch allzu sehr durch andere Religionen und Kulturen beeinflusst wurde. Sehen Sie es als eine
Bereicherung an, oder meinen Sie,
dass das Christentum dadurch von
seinen Prinzipien abgewichen ist?
ZM: Auch dazu gibt es eine sehr
lange Debatte im Christentum. Es
ist die Debatte um den sogenannten
Synkretismus, also das Zusammensetzen von unterschiedlichen religiösen Motiven oder Traditionen. Ist es
akzeptabel, so wird gefragt, dass
aus anderen religiösen Traditionen
etwas in unsere Religion hineinfließt? Muss man nicht versuchen,
die eigene Religion von allen Fremdeinflüssen freizuhalten? Meine Position dazu ist: jede lebendige
Religion hat im Prinzip eine synkretistische Dimension. Notwendigerweise. Weil sich Religion stets in
einem menschlich kulturellen Kontext entwickelt. Und die Menschen
bringen ganz unterschiedliche Dinge
aus diesem Kontext mit. Das kann
man sehr schön in Lateinamerika
sehen. Als das Christentum nach Lateinamerika gekommen ist, hat es
sich mit alten Religionskulturen Lateinamerikas verbunden. Wir haben
plötzlich die Gestalt der Maria, die
Züge einer indianischen Göttin angenommen hat. Indianische Traditionen haben sich dort mit

Mocca: Frau Zimmermann, ich
bedanke recht herzlich für dieses
Gespräch. Gibt es vielleicht noch
eine letzte Botschaft, die sie unseren muslimischen Lesern durch uns
übermitteln wollen?
ZM: Nicht eine Botschaft zwar,
aber einen Wunsch habe ich. Den
Wunsch - mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Den Wunsch –
uns gegenseitig mehr aus dem Wissensschatz und dem Reichtum unserer Religionen und Kulturen zu
erzählen und in ein Gespräch darüber zu kommen. Ein Gespräch, in
dem uns klar wird, dass wir beide,
nämlich Christ und Moslems doch
dadurch verbunden sind, dass wir
sagen: Diese Welt, dieser Alltag mit
seinen Herausforderungen, seinem
ganzen Druck ist nicht alles, was es
gibt. Es gibt etwas darüber hinaus.
Eine Macht, einen Gott, der größer
ist als wir. Wenn wir uns dessen bewusst werden, könnten wir doch
etwas mehr Demut empfinden. Ich
sage immer: Kein Mensch ist in der
Lage die absolute Wahrheit für sich
zu beanspruchen. Also, lasst uns
über
unsere
Wahrheiten mit
einander sprechen und vone i n a n d e r
lernen!
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Mocca: Was genau ist aber dieser
unveränderliche Kern?
ZM: Mit „Kern“ meine ich die zentralen Aussagen des christlichen
Glaubens: Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben
ist. Das bleibt gleich. Aber wie wir
dies feiern, welche Bilder wir uns
dazu machen, das kann sich ändern,
da kommt immer wieder etwas
hinzu. Es ist auch wichtig in welches
Umfeld sich das Christentum inkulturalisiert. Das Christentum in Afrika
z.B. sieht anders aus als in Europa.
Es kommt ja schließlich auch nicht
in einen kulturleeren Raum hinein.
Man hat eine Religion nie Jenseits
von Kultur. Schon in dem Moment,
wo ich die Bibel in eine andere Sprache übersetze, schon in diesem Moment kommt etwas Neues zustande.
Das lässt sich gar nicht verhindern.

Hureyre Kam
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Wir müssen uns um
die Kinder kümmern!
in Interview mit dem Bezirksbürgermeister
von Neukölln, Herrn Heinz Buschkowsky,
über Migration und Identität in Neukölln

Mocca: Der Bezirk Neukölln genießt in Deutschland
nicht gerade den besten Ruf. Er ist als ein Problemherd bekannt und ist berüchtigt für die hohe Kriminalitätsrate. Auch wird gesagt, dass es eines der
rückständigsten Bezirke sei. Wie sehen Sie als Bürgermeister dieses Bezirkes die aktuelle Situation in
diesem Bezirk?
Buschkowsky: Erstens: Die Behauptung, dass
Neukölln rückständig ist, weise ich energisch zurück.
Rückständig war Neukölln noch nie. Neukölln war bei
der Reformpädagogik Anfang des vorigen Jahrhunderts ein wesentlicher Motor. Auch wurden hier die implantierbaren
Herzschrittmacher
und
die
Perinatalmedizin entwickelt. Ebenso sind wir auch eine
treibende Kraft in der Integrationspolitik. Ich könnte
den Werbeblock noch fortführen, aber das ist heute
nicht unser Thema. Zweitens: Ja, es stimmt, dass wir
Probleme haben. Vor allem Integrationsprobleme. Das
hängt aber auch damit zusammen, dass bei uns rund
120.000 Menschen mit Migrationshintergrund leben.
Und zwar aus über 160 verschiedenen Ländern. Es
gibt nicht den Migranten. Die Türken stellen die größte
Bevölkerungsgruppe und darum wird auch ihnen jede
Fehlentwicklung angelastet. Die eigentliche Schwierigkeit im Integrationsprozess sind die ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Es gibt doch nicht nur
Probleme zwischen den Migranten und der deutschen
Mehrheitskultur, sondern auch im Zusammenleben. Es
kann durchaus vorkommen, dass eine türkische Familie mit der Lebensweise seiner afrikanischen oder
arabischen Nachbarn überhaupt nicht einverstanden
ist. Hier prallen Welten und Temperamente aufeinander.
Im Norden Neuköllns leben ca. 150.000 Einwohner.
Das ist eine Großstadt für sich. Der Anteil der Migranten beträgt über 50%. In den Schulen sind es 80 –
100%. Das heißt: Neukölln-Nord wird in 10 Jahren
über eine Mehrheit von Bürgern mit Migrationshintergrund von mindestens 75% verfügen. Das ist einfach
Biologie, ob die Politik das nun will oder nicht. Unsere
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass aus diesen ganz
vielen Welten zumindest eine Gemeinsamkeit entsteht: Wir sind Neukölln und Neukölln ist eine Stadt in
Mitteleuropa.
Mocca: Wenn es aber so viele verschiedene Welten
in Neukölln gibt, wie soll dann dieses „wir“ verstanden werden?
Buschkowsky: Es kommt nicht darauf an, dass alle
den gleichen Geschmack haben. Und es kommt auch
nicht darauf an, ob alle den gleichen Gott haben. Es
kommt darauf an, dass jeder akzeptiert, dass jeder
seinen eigenen Gott haben kann. Der erste Satz in unserer Verfassung lautet: „Die Würde des Menschen ist
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unantastbar.“ Das gilt für jeden
Menschen. Die Ethnien und Religionen treten in den Hintergrund. Die
Achtung gegenüber der persönlichen Würde jedes Menschen hat absolute Priorität!
Mocca: Sie sagten, dass Neukölln
ein sehr großer Bezirk ist. Gibt es
Unterschiede in Bezug auf Integrations- und Kriminalitätsprobleme in
den verschiedenen Kiezen in Neukölln. Wenn ja, wodurch sind diese
zu erklären?
Buschkowsky: In einer Großstadt gibt es viele bunte Flecken.
Das Böhmische Dorf ist etwas anderes als der Reuterkiez und der Reuterkiez ist etwas anderes als die
Schillerpromenade. Das liegt an der
unterschiedlichen Zusammensetzung der Bevölkerung und auch an
der Dominanz einzelner Ethnien im
Wohngebiet. Aber, dass es grundsätzlich andere Verhältnisse innerhalb Nord-Neuköllns gibt, sehe ich
nicht. Es ist schon ein homogenes
Einwanderergebiet.
Mocca: Was ist der Grund, dass
sich die Bevölkerungsgruppen an
bestimmten Orten sammeln? Sollte
man nicht für die Zwecke der Integration zuerst dafür sorgen, dass
diese Isolierung unterbrochen wird
und die verschiedenen Völker näher
zusammenführen?
Buschkowsky: Das ist einfach zu
erklären.Migration folgt zwei Grundmustern. Das eine lautet Konzentration. Wenn es mich morgen nach
Argentinien verschlagen würde,
wäre meine Frage: „Wo leben hier
die Deutschen?“ Man sucht nach
einer vertrauten Sprache und man
bedarf der Hilfe, um mit den gegebenen neuen Umständen vertraut zu
werden. Man geht eben dahin, wo
man sich heimisch fühlt. Das zweite
ist Aufstieg und Segregation. Da es
in diesen Zuzugsgebieten oft sozial
schwierige Verhältnisse gibt, haben
bildungsorientierte Menschen das
Ziel, diese Gegend so schnell wie
möglich zu verlassen. Für uns als
Stadt ist das natürlich ein schlimmer
Virus, weil die Vorbilder, die sich in
unseren Schulen und Institutionen
entwickelt haben, plötzlich wieder
weg sind. Vorbilder haben aber eine
enorm positive Wirkung. Wenn sie
fehlen oder alle weggehen, dann
fangen wir immer wieder bei Null
an. Für den Einzelnen ist es der soziale Aufstieg. Für die Stadt ist es
der Verlust an sozialer Kompetenz.
Mocca: Es ist aber interessant,
dass Kreuzberg kulturell ein höheres
Niveau als Neukölln aufweist, obwohl der Bevölkerungsanteil der Mi-

granten dort nicht anders als in
Neukölln ist. Wie kommt das?
Buschkowsky: Kreuzberg hat historisch eine ganz andere Entwicklung genommen. Es war das
Zentrum der 68er Revolution und
der Jugendunruhen Anfang der 80er
Jahre. Damals ist sehr viel Geld
nach Kreuzberg geflossen und es
hat durchaus eine Gentrifizierung
stattgefunden. Durch die massive
Sanierung entstanden wunderschöne Wohnquartiere, in die dann
junge Akademiker eingezogen sind.
Die größte Binnenwanderung zwischen den Bezirken bestand Anfang
der 80er Jahre zwischen Kreuzberg
und Neukölln. Und zwar von Kreuzberg nach Neukölln. Daraus wurde
die berühmte Kreuzberger Szene.
Die Speisekarten der Restaurants
sind die Botschafter des Bürgertums. Glauben Sie, dass sich ein
Harz IV Empfänger eine Latte Macchiato für 3,80 Euro bestellt? Aber
sind die Gaststätten leer? Im Gegenteil! Wenn Sie einen Tisch haben
wollen, sollten Sie schon vorher anrufen.
Wie sieht es in Neukölln aus? Vor
zwei Jahren hatte in Neukölln ein
türkisches Restaurant eröffnet. Es
war ein qualitativ gutes Restaurant.
Nach einem halben Jahr war es wieder geschlossen. Der Grund war
nach Aussage des Besitzers, dass
sein Angebot insbesondere vom türkischen Publikum nicht ausreichend
angenommen wurde. In Neukölln
leben halt viele Menschen, von
denen Kenan Kolat sagt: „80% der
türkischen Bevölkerung entstammt
der Unterschicht der Landbevölkerung der Türkei.“
Mocca: Das heißt also, dass die
Migranten als solche kein Problem
darstellen und auch verursachen.
Sondern der Status der Migranten
bestimmt wie ein Bezirk aussieht?
Buschkowsky: Ja. Das unterschreibe ich. Haben Sie schon einmal von sozialen Verwerfungen im
Diplomatenviertel gehört? Der Punkt
ist der Zivilisationsgrad. Wenn ich
Menschen aus einem afrikanischen
Dorf nach Deutschland verpflanze
und ihre Kinder dann hier zur Schule
gehen, kann man nicht sagen: „So,
und du hilfst jetzt deinen Kindern
bei den Hausaufgaben!“ Denn dann
werden Sie in verständnislose
Augen blicken, weil Sie etwas verlangen, was sie nicht können. Die
soziale Kompetenz dafür ist schlichtweg nicht vorhanden, die Menschen
befinden sich auf einem anderen
Stand der Zivilisation. Das hört sich
zwar gemein an, ist aber nicht so
gemeint. Bei uns leben Menschen,
die nicht wissen, wozu eine Zahn-
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bürste gut ist.
Mocca: In Bezug auf die Pisastudien wird die Situation der deutschen Schulen mitunter durch die
Migranten erklärt. Kann man das
tatsächlich sagen?
Buschkowsky: Ja und nein.
Nein, wenn man die Betonung darauf legt, dass die Schulabschlüsse
so schlecht sind, weil es eben Migranten sind. Ja, weil es Migranten
sind, die ohne soziale Kompetenz
bei erziehungs- und bildungsüberforderten Eltern aufwachsen. Wenn
an einer Schule nur Migranten
wären, deren Eltern Akademiker
sind – dann würden Sie so eine
Feststellung nicht treffen können.
Migranten sind nicht das Problem,
sondern bildungsferne Migranten.
Gleichzeitig gibt es die Erwartungshaltung, dass Eltern ihre Kinder in
die Schule bringen und sagen: „Hier
hast du mein Kind und mach daraus
einen Doktor.“ Das funktioniert
nicht! Der Unterschied liegt nicht
z w i s c h e n „ M i g ra n t e n e l t e r n “ u n d
„Nicht-Migranteneltern“, sondern
zwischen bildungsfernen und bildungsorientierten Eltern. Ein deutsches Kind, dessen Vater ein Säufer
ist und dessen Mutter jede Woche
einen neuen Freund hat, schafft
auch keine besseren Noten. Bildungsferne ist unethnisch!
Mocca: Also hat die politische
Linke Recht, wenn sie sagt, dass das
alles mit Migration nicht zu tun hat?
Buschkowsky: Das ist ein Fehlschluss. Denn durch die Migration
hat der Anteil der bildungsfernen
Schicht eine neue Dimension erhalten. In Nord-Neukölln lebt eine
große Zahl bildungsferner Familien.
Diese Schicht entstammt der Migration. Deswegen hat das Problem
schon auch mit der Migration zu tun.
Die Probleme können nur gelöst
werden, wenn Schule und Familie
gemeinsam wirken. Es ist auch nicht
immer die Gesellschaft an allen Problemen schuld, wie es Herr Mutlu
immer wieder gerne beschwört. Genauso wenig hilfreich ist das beliebte
Zurückziehen auf die Opferrolle.
Wenn jeder begreift, dass er in erster Linie selbst für sich und sein
Leben verantwortlich ist und nur,
wenn ankommt, dass jeder Verantwortung zu übernehmen hat, werden sich die Verhältnisse positiv
verändern. Die Aufgabe eines Vaters
ist nicht, seinem Kind einen PlasmaFernseher ins Zimmer zu stellen.
Damit fördert er sein Kind kein bisschen. Er sollte mit ihm in den Zoo
gehen, vielleicht einmal Halma spielen oder etwas vorlesen. Das wäre
toll für das Kind!
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Mocca: Herr Bürgermeister, gibt
es vielleicht noch eine letzte Botschaft, die Sie durch uns unseren
Lesern übermitteln wollen?
Buschkowsky: Ja, die habe ich.
Im Norden Neuköllns gibt es 1.900
Gymnasiasten, davon haben 70%
einen Migrationshintergrund. Also
ganz so pessimistisch muss man
nicht sein. Hier liegen hohe Potenziale für die Stadt und aus Neukölln
kommen immer mehr Aushängeschilder für das Berlin der Zukunft.
Was mich aber traurig stimmt, ist,

dass unsere Gesellschaft die Zähne
verloren hat, ihre Werte durchzusetzen. Aus Elternhäusern, in denen
sich niemand um die Erziehung der
Kinder kümmert, kommen die Intensivtäter von Morgen. Nicht jeder
Schulschwänzer wird zum Intensivtäter, aber jeder Intensivtäter war
Schulschwänzer. Wir müssen uns
um die Kinder kümmern!
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man erlernen, um sie als selbstverständlich für sich selbst anzunehmen. Hierbei muss die Gesellschaft
nachdrücklich helfen.
Aber es gibt andererseits auch
Menschen, die Deutschland lediglich
als materiellen Zufluchtsort betrachten und weder die hier herrschende
Kultur noch die Gesellschaftsordnung akzeptieren. Diese Menschen
haben natürlich die Freiheit, in
einem Land zu leben, das ihnen eher
zusagt.
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Mocca: Ein weitaus größeres Problem ist vielleicht, dass sich die Migranten mit dem deutschen Staat
nicht anfreunden können. Sie sehen
es eher als Fremdkörper an, wodurch sie sich mehr und mehr isolieren.
Buschkowsky: Nicht Fremdkörper, vielmehr. Feind! Das liegt daran,
dass viele Migranten aus Ländern
kommen, in denen der Staat als
Feind angesehen wird. Wo er gleichbedeutend mit Gewalt und Unterdrückung ist. Dort ist der Staat
etwas, vor dem man Angst hat und
von dem man sich möglichst fernhält. Sie kommen aus Ländern, wo
nur das Recht des Stärkeren gilt.
Eine demokratische Gesellschaft
kennt der Großteil der Migranten
nicht. Sagen Sie jemandem, der aus
Zimbabwe kommt: „Hier kannst du
gegen die Polizei klagen!“ – Er wird
Sie nur ungläubig anschauen. Damit
sind auch die Konfliktlösungsstrategien dieser Menschen ganz anders
und teilweise recht drastisch. Auch
demokratische Strukturen muss
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KÖKEN SORUN DEĞİLDİR,
SORUN, ULAŞILAN MEDENİYETİN SEVİYESİYLE ALAKALIDIR.
Neukölln Belediye Başkanı,
Heinz Buschkowsky ile göç
ve kimlik üzeMocca: Neukölln Almanya’nın
rine
sorunlu, gerikalmış ve suç oranı
konuştuk.
yüksek ilçelerinden biri olarak
biliniyor. Bu ilçenin başkanı olarak neler söyleyeceksiniz?

B

uschkowsky: İlk olarak Neukölln’ün geri
kalmış bir ilçe olduğunu kesinlikle reddediyorum. Neukölln hiçbir zaman geri kalmış
bir ilçe olmadı. Neukölln geçen yüzyılın
başlarındaki Reformpedagojisinde ilk sıradaydı. Kalp
pili nakli burada geliştirildi. Aynı zamanda uyum politikasında da Neukölln sürükleyici bir motor oldu.
Neukölln’le ilgili daha çok şey anlatabilirim ama konumuz bu değil. İkincisi: Evet. problemlerimizin olduğu doğrudur. Özellikle uyumla ilgili sorunlarımız
var. Ama bu sorunlar Neukölln’de 160 farklı ülkeye
ait 120.000’e yakın göçmenin yaşamasıyla da alakalı
bir durumdur. Burada bir ırka ait göçmenden bahsetmek mümkün değildir. Göçmenler arasında Türk
oranının en yüksek olması her hatanın haliyle onlarla
ilişkilendirilmesine neden oluyor. Entegrasyon sürecindeki asıl zorluk birbirinden çok farklı dünya görüşlerinin çatışmasıdır. Sorunlar sadece göçmen
kitlesi ve Alman çoğunluğu arasında değil ki. Birlikte
yaşamakta güçlük çekiliyor. Bir Türk ailesinin hayat
tarzıyla Arap ve Afrikalı komşularının hayat tarzı aynı
değil ki. Bu çeşitliliğin sıkıntılara sebep olduğu bilinen birşey. Burada farklı dünya ve farklı mizaçlar çatışıyor. Neukölln’ün kuzeyi başlı başına bir büyük
şehir. Burada 150.000 insan yaşıyor ve bunların
50%’si göçmen. Okullarda ise bu oran 80% ile 100%
arasında. Bu demektir ki, Kuzey Neukölln’de 10 yıl
sonra göçmen oranı 75%’lere çıkacak. Siyasetin hoşuna gitsede gitmese de bu biyolojik olarak böyledir.
Bizim görevimiz bütün bu farklı dünyalara sahip olan
insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır, asgari müştereklerde bu insanlarımızı birleştirmektir ve
biz bunu yapıyoruz: Biz Neukölln’lüyüz. Ve Neukölln
Orta Avrupa’nın bir şehridir.
Mocca: Neukölln’de bu kadar farklı dünyalardan
insanların yaşadığını, çatışmaların temelinde de bu
farklılıkların yattığını söylüyorsunuz ve arkasından
„Biz Neukölln’lüyüz „ diyorsunuz buradaki „biz“ nasıl
anlaşılmalı?
Buschkowsky: Önemli olan herkesin aynı zevki
paylaşması değildir. Herkesin aynı ilaha inanması da
değildir. Önemli olan herkesin kendi ilahına tapmakta
hür olduğunu bütün insanların kabullenmesidir. Anayasamızın ilk cümlesi şudur: „İnsan haysiyetinin dokunulmazlığı vardır.“ Bu herkes için geçerlidir. Irk ve
dinler burada arka planda kalır. İnsan haysiyetine
karşı saygı herşeyden önce gelir!

47

Göçmenlerin çoğu demokratik bir yapıyı hiç
bilmiyor.
Mesela; Zimbabwe’den gelen bir insana burada
polise dava açabileceğini söyleyin bir hele.
Size inanmayacaktır.
Mocca: Neukölln’ün büyük bir ilçe olduğundan söz
ettiniz. Entegrasyon ve suç oranı açısından Neukölln’ün değişik mahallelerinde farklılıklar var mı?
Varsa nasıl açıklanabilir?
Buschkowsky: Bir büyük şehirde renk renk bölgeler vardır. Böhmisches Dorf, Reuterkiez’den farklıdır ve Reuterkiez de Schillerpromenade’den daha
farklıdır. Bu bir yandan halk kitlelerinin birleşimi ile
bir yandan da bazı etnik grupların belli bölgeler-deki
baskınlığıyla alakalıdır. Ama Neukölln’ün kuzeyi-nin
başlı başına farklılık arzettiğini söyleyemem. Burası
homojen bir göçmen bölgesidir.
Mocca: Aynı halk kitlelerinin belli yerlerde toplanmasının sebebi nedir? Entegrasyonun amaçları için
böyle bir soyutlanmanın engellenmesi ve farklı halk
kitlelerinin birbiriyle kaynaşmasını sağlamak gerekmez mi?
Buschkowsky: Bunun açıklaması kolay. Entegrasyon iki ana kurala bağlıdır. Birincisi yoğunlaş-maktır. Yarın Arjantin’e gitmek zorunda kalsam orada ilk
sorum,” burada Almanlar nerede yaşıyor” olacaktır.
İnsan böyle durumlarda yardıma muhtaçtır ve yeni
şartlara ayak uydurabilmek için bildiği bir dili arar.
İkincisi ise yükseliş ve farklılaşmaktır. Göçmen bölgelerindeki sosyal şartların zor olmasından dolayı,
eğitime odaklanan insanlar bir an evvel buradan çıkmayı hedefler. Bu tür bir davranış o şehir için doğal
olarak çok kötü bir virüsdür, çünkü bu durum bizim
kuruluşlarımızda yetişen örnek insanların yok olması
anlamına gelir. Oysa örnek şahsiyetlerin bir şehir için
çok büyük önemi vardır. O insanların etkileri çok
olumlu olur. Onların şehri terketmesi demek herşeye
sıfırdan başlamaya mahkumsunuz demektir. O şahıslar için bu terkediş sosyal yükseliş anlamına gelebilir ama şehir için sosyal çöküş anlamına gelir.
Mocca: Kreuzberg’deki göçmen oranının Neukölln’
dekinden farklı olmamasına rağmen orada kültürel
hayatın daha yüksek olduğu dikkat çekici bir husus.
Bu nasıl açıklanır?
Buschkowsky: Kreuzberg tarihte çok farklı bir gelişim yaşadı. 68’li yılların devrim hareketinde ve 80’li
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yılların kargaşasında merkezi bir rol oynadı. Bu zamanlarda Kreuzberg’e çok paralar aktı ve bir soylulaştırma süreci başladı. Yoğun imar çalışmala-rının
sonucunda burada çok güzel yerleşim merkez-leri
oluştu ve buraya akademisyen insanlar yerleşti. 80’li
yıllardaki en yoğun iç göç Kreuzberg ile Neukölln arasında yaşandı. Bunun sonucunda meşhur Kreuz-berg
alemi oluştu. Restoranlardaki menüler burju-vazinin elçileridir. Harz IV alan bir insan bir Latte Macchiato için 3,80 Euro öder mi sizce?!!! Kreuzberg’deki
bu restoranlar boş mu?!!! Hayır, tam aksine hepsi
dolu. Kreuzberg’te bir yemek yiyecek-seniz veya
kahve içecekseniz masanızı önceden ayırtmalısınız.
Peki Neukölln’de durum nasıl? İki yıl önce Neukölln’de kaliteli bir türk restoranı açıldı. Altı ay sonra
kapandı. Sahibi bunun sebebini arz talep meselesi
olarak açıkladı. Kenan Kolat Almanya’daki Türklerin
80%’inin Türkiye’nin kırsal kesimlerinde yaşayan alt
tabaka insanlarının oluşturduğunu söylüyor. Bu tesbit Neukölln halkının tanımına uygun bir tesbittir.
Mocca: Yani bu demek ki asıl sorunu göçmenler
değil göçmenlerin statüsü teşkil ediyor öylemi? Ve
şehrin gelişmişliğini berlirleyen hususlar bunlar
mıdır?
Buschkowsky: Evet. Bu sözünüzün altına imzamı
koyarım. Diplomatların yaşadığı mahallede sosyal
çarpıklıkların yaşandığını hiç duydunuz mu? Sorun
ulaşılan medeniyet seviyesiyle alakalıdır. Sorun orada
düğümleniyor. Ben Afrika’nın köyünden insanları alıp
buraya yerleştirirsem sonra onlara, „Çocuklarına ev
ödevlerinde yardım et!“ diyemem ki. Şaşkın şaşkın
bakarsınız, onlarda size öyle bakar, çünkü onlardan
bilmedikleri birşeyi istiyorsunuz. Bunu yapabilecek
sosyal kabiliyet onlarda mevcut değil. Onlar medeniyetin başka bir seviyesindeler. Bunu o insanları yadırgamak için söylemiyorum, benim yaptığım durum
tesbitidir. Tabiki bunu söylemek kulağa hoş gelmiyor.
Biliyor musunuz, Neukölln’de diş fırçasının ne olduğunu bilmeyen insanlar yaşıyor.
Mocca: Pisa araştırmalarında Alman’ya sınıfta kaldı. Ancak öz eleştiri yapma yerine faturayı göçmenlere kesiverdi. Bu tesbite siz de katılıyor musunuz ?
Buschkowsky: Hem evet hem de hayır. Eğer vurguyu göçmenlere koyarsak ve onların yüzünden
böyle kötü olduk dersek – hayır. Evet, çünkü bu çocuklar sosyal bağı zayıf ve eğitimde kendini aşan sorunlarla karşılaşan ailelerden geliyorlar. Eğer bir
okulda sadece göçmen akademisyen ailelerin çocukları olsaydı böyle bir tespitte hiç bulunulmazdı. Sorun
göçmenler değil, eğitimsiz göçmenler. Aynı zamanda
velilerin yanlış beklentilerle çocuklarını okula yazdırdığını da görüyoruz. Al bunu, doktor yap diyorlar!
Böyle olmaz! “Göçmen ailesi” veya “yerli aile” değil
buradaki fark. Fark eğitimsiz aile ve eğitim odaklı aile
olmakta yatıyor. Babası bir alkolik olan ve annesinin
her hafta başka bir erkekle beraber olduğunu gören
bir alman çocuğu da daha iyi karne alamıyor, bunu
biliyor musunuz? Yani, eğitimsizlik etnik bir sorun
değil!

çok fazla ve bu kitle göçmenlerden oluşuyor. Bu yüzden konunun göçmenlikle alakası gayet tabiki vardır.
Yalnız bu sorunlar sadece aile ve okullar birlikte çalışırsa çözülebilir. Sayın Özcan Mutlu’nun dediği gibi
bütün bu sorunların suçlusu toplum da değildir sadece. Aynı şekilde mağdur ve mazlum rolüne düşmek de hiçbir çözüm getirmez. Ancak herkes ilk
başta kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmesini
öğrendiğinde ve bunun bilincine vardığında olumlu
gelişimler elde edilebilir. Bir babanın sorumluluğu
çocuk odasına bir plazma televizyon almak değildir. Böyle yapmakla çocuğunun gelişimini hiçbir
şekilde desteklemiş olmaz. Onunla hayvanat bahçesine gitmeli, belki bir el satranç oynamalı veya bir
şeyler okumalı. İste çocuk için güzel ve yararlı olan
budur!
Mocca: Belki göçmen ailelerin kendilerini Alman
devletiyle özdeşleştirememeleri, onu yabancı bir olgu
olarak algılamaları ve böylece kendilerini soyutlamaları bu bağlamda en büyük sorunu teşkil ediyor.
Buschkowsky: Yabancı bir olgu/unsur değil. Daha
ziyade: Düşman olarak algılıyor! Bu ise çoğu göçmenlerin devletin bir düşman olarak algılandığı, baskı
ve zulüm ile özdeşleştirildiği ülkelerden gelmesiyle
alakalıdır. Orada devlet korkulur bir nesnedir ve insan
ona uzak durmakla iyi eder. Çünkü orada sadece
gücün sözü geçerlidir. Göçmenlerin çoğu demokratik
bir yapıyı hiç bilmiyor. Mesela; Zimbabwe’den
gelen bir insana burada polise dava açabileceğini söyleyin bir hele. Size inanmayacaktır.
Böyle olunca sorun çözme yöntemleri de haliyle çok
farklı ve hatta bazen sert olabiliyor. Bu insanların demokratik yapıya alışması gerekiyor. Topluma da burada büyük bir görev düşüyor.
Ama Almanya’yı sadece maddi rahatlığı olan bir sığınak olarak gören ve ne buradaki hakim yapıyı ne de
toplum düzenini kabullenmek istemeyen isanlar da
var. Tabiiki bu insanlar kendi düşüncelerine daha
uygun bir ülkede yaşamakta hürdürler.
Mocca: Sayın başkan, bizim aracılığımızla okurlarımıza iletmek istediğiniz son bir mesaj var mı?
Buschkowsky: Evet, var. Kuzey Neukölln’de 1900
Gimnasium talebesi var ve bunların 70% göçmen kökenli talebeler. Yani o kadar karamsar olmaya gerek
yok. Burada şehrimiz için çok büyük potansiyel var
ve gelecekte Neukölln’den örnek insanlar çıka-cak.
Beni üzen şey ise toplumumuzun değerlerini savunmak için dişlerini gösterememesidir. Çocukla-rını hiç
önemsemiyen aileler var ve buradan gelece-ğin suçluları çıkıyor. Okulu asan her çocuk ileride suç işlemiyebilir ama her suçlu zamanında okulu asmıştır.
Çocuklarımızla ilgilenmeliyiz!
Mocca dergisine teşekkür eder, çalışma hayatında
başarılar dilerim.

Mocca: Solcular bu sorunların göçmenlikle alakası
yok dediklerinde haklılar yani?
Buschkowsky: Bu yanlış bir sonuç. Çünkü göçmenlerle birlikte eğtimsiz kitlenin oranı yeni bir boyut
kazandı. Kuzey Neukölln’de eğitimsiz ailelerin sayısı
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Philosophie

Die Apologie des Sokrates
Aus welchen Gründen wurde Sokrates angeklagt?

D

ie Anklageschrift, die Sokrates zur Last gelegt wurde und aufgrund derer er zum Tode
verurteilt wurde, lautete wie folgt:
“Sokrates handelt rechtswidrig und treibt
Unfug, indem er erforscht, was unter der Erde und am
Himmel ist, die schwächere Rede zur stärkeren macht
und auch andere hierin unterweist.”1
“Sokrates, heißt es, handle rechtswidrig, indem er die
jungen Leute verderbe und die vom Saate anerkannten
Götter nicht anerkenne, wohl aber andere, neuartige
dämonische Wesen.”2
In der Verteidigungsrede des Sokrates vor dem Athener Gericht erklärt Sokrates, weshalb er angeklagt und
verleumdet wird, wer seine Kläger sind und wie er selbst
zu dem Geschehnis steht. Er macht keinen Hehl daraus,
dass er die mit der Anklage verbundenen Personen für
mißgünstig und ungerecht hält, und er weist sie in seiner üblichen dialogierenden Art zurecht. Die drei Hauptankläger sind Meletos, Anytos und Lykon. Weshalb unter
anderem diese drei ihn als gefährlichen Redner darstellen und seinen Tod wünschen, erklärt Sokrates folgendermaßen:
Er habe von seinem guten Feunde Chairephon gehört,
dass dieser das Orakel befragt hätte, wer der weiseste
Mensch sei, woraufhin das Orakel antwortete, es sei Sokrates. Sokrates selbst war über diese Antwort mehr als
überrascht und machte sich auf den Weg, dieses Rätsel
zu ergründen, da er selbst diese Aussage nicht für möglich hielt, das Orakel jedoch gleichzeitig das Orakel nicht
anzweifelte.
Sokrates entschied sich also, die seines Wissens nach
weisesten Männer aufzusuchen, um zu prüfen, ob sie
nicht weiser seien als er. Der erste war ein allseitsbekannter Politiker, dessen Weisheit Sokrates für gering
hielt. Als er ihm dann sagte, dass er sich wohl für weiser halte, als er tatsächlich war, machte er sich bei ihm
und denen, die noch folgen sollten, verhasst. Dies war
Sokrates Meinung nach der wahre Grund der Anklage,
nämlich dass er den Leuten, die sich für klug hielten,
bewies, dass sie es keineswegs in dem Maße waren, wie
sie selbst dachten.
Auf ähnliche Weise prüfte er auch die Dichter und
Handwerker, kam zu demselben Ergebnis und bemerkte
jedesmal, dass er sich bei ihnen unbeliebt machte. Doch
folgte er der Wahrheit und der Ergründung des Orakelspruches unermüdlich und glaubte, sich deshalb im
Recht zu wissen. So kam Sokrates’ zu dem Ergebnis,
dass er der Weisere sei, da es ihm bewusst war, dass er
im Gegensatz zu Gott nichts wisse, während die anderen dachten, sie wüssten vieles.
“Und beim Hunde, ihr Männer von Athen (ich muss
euch die Wahrheit sagen), was ich jetzt erlebte, war
dies: diejenigen, die den allerbesten Ruf genosssen,
schienen mir so ziemlich die armseligsten Burschen zu
sein, als ich sie der göttlichen Weisung gemäß prüfte;
bei anderen hingegen, die in geringerem Ansehen standen, hatte ich den Eindruck, dass es mit ihrer Fähigkeit
zur Einsicht besser bestellt war.”3
Mit diesem Ausspruch ist zwar der Wahrheit gedient,
jedoch nicht dem Erhalt des eigenen Lebens, was , wie
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man in der Apologie bemerken
kann, nicht Sokrates vorrangiges Ziel war.
Als Fazit der Auflösung des
Orakelspruches sagt Sokrates,
dass nur Gott wahrhaft weise
ist und
unsere eigene Weisheit wenig
wert ist, da er selbst sich nicht
für außerordentlich weise hält.
Da die jungen Leute Spaß an
Sokrates’ Prüfungen fanden,
folgten sie ihm.
Diejenigen, die sie befragten, projizierten ihren Haß
auf Sokrates, den sie als Grund für dieses Übel verantwortlich machten. Da sie zahlreich waren, wurde dies
zu einem ernsthaften Problem für ihn, so dass er sich
kaum in der Lage sah, ihre Anschuldigungen in der kurzen Zeit, die ihm zur Verfügung stand, zu widerlegen.
Zum zweiten Teil der Anklage argumentierte Sokrates, dass jemand, der über Himmelserscheinungen
nachdenke, sehr wohl an Götter gauben kann. Leider
unterstützte auch der Kömödienschreiber Aristophanes
die Verleumdungen, die es laut Sokrates schon lange
gab, indem er sie, ohne die negativen Folgen zu bedenken, darstellte. Dieser Aristophanes schrieb einige Jahre
vor der Anklage ein Theaterstück, in dem er Sokrates
als Gottesleugner und arroganten Sophisten beschrieb,
der die Wahrheiten so verdrehte, wie er es wünschte,
und diese Andere lehrte. Dass Sokrates kein Mensch
war, der anderen Lügen auftischte, um sein eigenes Ansehen und seinen Wohlstand zu vermehren, können wir
am sichersten seiner Verteidigungsrede entnehmen.
Alles, was wir sonst über Sokrates wissen, stammt aus
der Feder Platons und aus dessen Dialogen, in denen er
Sokrates mit all den positiven Charaktereigenschaften
und ‘Ideen’ ausstattete, wie er ihn selbst sah oder sehen
wollte. In anderen Quellen wird Sokrates als Streuner
beschrieben, der die guten Bürger Athens belästigte.
Möglicherweise hatte er von Beiden etwas, war also
nicht nur der Idealtypus, den wir uns so gerne vorstellen.
Eines jedoch können wir annehmen: Sokrates war ein
Mensch, der nach Wahrheit suchte, ohne die von der
Gesellschaft und Religion vorgegebenen Wahrheiten widerspruchslos zu akzeptieren. Sein Ziel war es, diese zu
hinterfragen, um herauszufinden, ob sich die Wahrheit
nicht facettenreicher und komplexer darstellt, als es die
Mythen erzählten und sich die zur oberen Gesellschaftsschicht zählenden Menschen wünschten.
Die Aufgabe und Pflicht eines jeden Menschen, der mit
Verstand ausgestattet ist, ist es - ohne dass er Philosoph sein muß - nach der Wahrheit zu suchen.

Yunus Yaldiz

1 Platon: Die Apologie des Sokrates. Reclam S.5.
2 Ebd, S.13.
3 Ebd, S.10/11.
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Felsefe

Sokrat’ın Savunması
Sokrat neden idam edildi?

A

tina Mahkemesine verilen dáva dilekçesinde, Sokrat’a yüklenen suçlar şu şekilde,
açıklanmaktadır:
“Sokrat kanun dışı davranmıştır, yer altındaki ve gökyüzündeki şeyler hakkında fikir yürüterek, düşündüklerini gerçekmiş gibi başkalarına da
anlatmıştır ve insanların bu asılsız şeylere inanmalarına sebep olmuştur. Yasaları hiçe sayarak gençlerin ahlakını bozmuştur. Devlet tarafından tanınan
tanrıları da reddetmiş ve onlara inanmadığını ilan etmiştir. Onların yerine başka ruhlara inandığını açıklamıştır.“
Sokrat bu suçlamalar cevaben şöyle demiştir: “ Bu
suçlamaları reddediyorum, hepsi birer iftiradır. Kıskanç kimseler tarafından bu iftiralar atılmıştır. Bu iftiracılar (Meletos, Anytos ve Lykon) benim fikirlerim
karşısında acze düşen insanlardır ve benim ölümümü
istemektedirler.”
Sokrat’tan daha bilgili birisi var mıdır?
Bir gün, Sokrat’ın bir arkadaşı halka Sokrat’tan
daha bilgili kimsenin olup olmadığını sormuştur. Tanrı
sözcüsü Sokrat’tan daha bilgili kimse olmadığını söylemiştir. Sokrat bu olanlardan sonra bilgili bir insan
olmadığı hâlde Tanrı sözcüsünün neden böyle söylediğini düşünüp durmuştur. Sürekli kendinden daha
bilgili birisini aramaya başlamıştır. Sonunda görür ki
hiç kimse bilgili değildir. Yalnız kendisinin onlardan
bir farkı vardır, o da bilgili olmadığını bilmesidir.
Sokrat daha bilgiliyi arama sürecinde çok düşman
kazanmıştır. Çünkü o böylece pek çok kişinin gerçekte bilgisiz olduklarını ortaya çıkarmıştır. Önce devlet adamlarının bilgisizliğini ortaya çıkarmıştır. Sonra
şairlere gitmiş, onların şiirlerini yalnız içgüdü ile yazdıklarını göstermiştir. Sanat sahiplerinin de aynı kusuru taşıdıklarını, bilmedikleri şeylerden dem
vurduklarını ispatlamıştır. Sokrat aslında asıl bilgiye
sahip olanın Tanrı olduğunu düşünmektedir. Bu süreçte, Sokrat kafasını meşgul eden soruların cevabını
ararken çevresinde olan bitenlerin farkına varamamıştır. Etrafındaki pek çok kişi, onun gençleri doğru
yoldan ayırdığını, tanrıların yerine yeni tanrılar koyduğunu söylemeye başlamışlardır. Bu söylentiler bir
süre sonra onu mahkemeye kadar sürüklemiştir. Sokrat, mahkeme tarafından suçlu bulunurda, mahkûm olursa suçlandığı gibi tanrı tanımaz olduğu için
değil, kıskanç kişilerin iftirası yüzünden mahkum olacaktır. Ancak bu gelişmeler karşısında, Sokrat oldukça rahattır, soğukkanlıdır. Ölmek veya mahkûm
olmak onun umrunda bile değildir, o sadece doğruların peşindedir. Tehlike karşısında yılmamak, korkmamak onun prensibidir. Ona göre insanların en çok
korktuğu şey olan ölüm aslında kaçınılacak bir şey
değildir. Sokrat sadece kötülük yapmaktan korkar.
Ve Sokrat, ideallerinden dönmemekte kararlıdır. O,
asla Tanrı dışında kimseye boyun eğmeyecektir. Hakkında atılan iftiralar hep asılsızdır. Sokrat’ın sürekli
öğrencileri olmadığı gibi malı mülkü de yoktur. O
dünya hayatına önem vermeyen bilge birisidir. Yargıçları yumuşatmak amacıyla asla mahkemeye aile-

50

sini ve çocuklarını getirmemiştir. Sokrat kararı, tamamıyla yargıçların iradeleri elinde olan Tanrı’ya bırakır.
Ve mahkeme Sokrat’ı suçlu bulur. Aslında Sokrat
bu kararı beklemektedir ve hiç tepki göstermez.
Çünkü o, herkesten farklı bir kişidir. Hayatı boyunca
makama, mevkiye, dünya hayatına hiç önem vermemiştir ki şimdi üzülsün. O insanlara, hep ahlakı, erdemi öğretmiştir, öğütlemiştir. Aslında böyle bir
insana, devletin hesabına çalıştığı için üstün başarı
ödülü verilmeli değil miydi? Tabiki böyle olmaz.
Mahkeme Sokrat’a para cezası vermez; çünkü Sokrat’ın parası yoktur. Sürgün de etmez; çünkü sürgüne gittiği yerlerde yine halkı yönlendirecektir.
Verilen ceza ölüm cezasıdır. Sokrat ölüm cezasını
tebessümle karşılamıştır, ağlayıp sızlamamıştır.
Çünkü o, yaptığı hiçbir şeyden dolayı pişmanlık duymamıştır.
Platon’a göre Sokrates’in öldürülmesi için oy kullananlar çok acı çekecektir. Kurtulması için oy kullananlar ise gerçek birer yargıçtır.
Sokrates’e göre ölüm bir ceza değildir. Sadece bir
yolculuktur. Ayrıca öteki dünyada soru sormak yüzünden mahkûm edilme tehlikesi de yoktur. Sokrates, Atinalılardan son bir şey diler: “Çocuklarım
erdemden, doğruluktan ayrılırsa, ey Atinalılar, onlara
benim gösterdiğim gibi yol gösterin. Çocuklarım kendilerine fazla değer verir ve bu dünyada bir hiç olduklarını unuturlarsa onları benim uyardığım gibi
uyarın.”
Varılacak sonuç şu olabilir ki, Sokrat din ve toplum
kurallarını gözetmeksizin, gerçeği arayan bir bige kişidir. Hedefi, devamlı sorularla kişileri düşünceye
sevketmektir. Doğruları... geleneğin, efsanelerin ve
devlet büyüklerinin ortaya koydukları şekilde değilde
Tanrının istediği şekilde ortaya koymaktır. Ona göre
bu şekilde davranmak herkesin ödevidir. Biz de deriz
ki; doğruları savunmak için illâ da filozof olmamız gerekmez.

Yunus Yaldız
5/2009
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