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“Unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch wohnen, son-
dern behandelt sie wie Euresgleichen.”

“Sizinle birlikte olan yabancıları baskı altına almayınız.
Bilakis onlara sizden biriymiş gibi davranınız.”  

( Die Bibel  3, Mose 19)

“Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. 
Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere,

boylara ayırdık....”
“O ihr Menschen, wir haben euch aus einem Mann und

einem Weib erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen
aufgeteilt, damit ihr mit euren Sitten und Gebräuchen
einander kennenlernt und miteinander verschmilzt. ...”

( Der Koran 49/ 13)

***
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slâm’da köklü değişim söz konusu değildir. Yani onun değişmez kuralları vardır. Ancak hangi kural olursa olsun uy-
gulama alanına konduğunda olumsuz sonuçlar doğuruyorsa uygulamayı durdurmak imkan dahilindedir. Birden
fazla evliliği bu açıdan değerlendirirsek, fazla evliliğin kötüye kullanılmasıyla olumsuz sonuçlar doğmaya başladı-
ğında, bu uygulama İslam bilginleri tarafından muhakkak yeniden değerlendirme kapsamına girmektedir. Böyle
bir uygulama kanunun  değiştirilmesi mânasına gelmez, şartlara göre düzenleme anlamına gelir.  

Günümüzde bizde ve bize benzer toplumlarda tek kadınla evlilik örf ve âdet haline geldiği için bir kimsenin ha-
nımının üzerine kuma alması, birinci hanımını, ondan olma çocukları ve çevresini, başka çağ ve toplumlarda olandan daha
ziyade etkilemekte, üzmekte ve perişan etmektedir. Mümin olan birisinin, insanları bu kadar üzüntüye sokacak bir dav-
ranışta bulunabilmesi için iki dakikalık zevkten daha önemli ve geçerli sebepleri olmalıdır.

İslâm duyguyu dışlamamakla beraber aileyi, duygu temeli üzerine değil, mantık ve fayda temeli üzerine oturtmuştur.
Bu tercih insanların duygularını öldürmeye değil, ikinci plana itmeye, aklın ve inancın kontrolüne vermeye yö-
neliktir. Duygular, meyiller ve psikolojik tavırların çoğu telkin ve eğitim ile oluşur ve değişirler. Birden fazla
kadınla evliliğin yaygın olduğu bir toplumda, İslâm kadınının duyguları ile tek kadınla evliliğin geçerli olduğu toplumlar-
daki kadınların duygu ve eğilimleri aynı değildir. 

İslâmın kadına nasıl değer verdiği, onun haklarının korunmasına nasıl itina gösterdiği hem Kur’an’da, hem de örnek de-
virlere ait uygulamalarda açıkça görülmektedir. Birden fazla kadınla şartlara bağlı olarak evlenme izninin, kadınların hak-
ları ve değerleri ile olumsuz bir ilgisi yoktur; bu iznin gerekçesi içtimaî, iktisadî, ahlâkî zaruretlere dayanmaktadır. 

Erkek veya kadının evlenme hakkı aynı olmalıdır. Bu aile yapısının sıhhat ve selameti
için şarttır. İslam hukuku bu yönü ile yeniden yorumlanmalı ve kurala bağlanmalıdır. 

Müslüman erkeklerin birden fazla evlilik için ruhsat olarak gösterdikleri ayetler ince-
lendiği zaman görürüz ki, günümüz dünyasında bir erkeğin eşi var iken onun üzerine
tekrar evlenmesinin kesinlikle mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Ayet-i Kerime’nin
meali; “ Eğer yetim (kız)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız,
bu durumda, (onlarla değil) size helal olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak
üzere nikahlayın. Şayet adaleti sağlayamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir (eş) ya
da sağ ellerinizin malik olduğu (cariye) ile (yetinin). Bu, sapmamanıza daha yakındır”.
Dikkat edilirse ayette “yetim” kelimesi vardır. Ayrıca “adaleti sağlayamaya-cağınızdan
korkarsanız” cümlesi, ayetin esas ana fikrini ortaya koymaktadır. Ve birden fazla evlili-
ğin insanı sapıklığa götürme ihtimalinden söz edilir. 

Demek ki ikinci ve üçüncü, dördüncü evliliklerin yapılması “adaleti sağlayamayacağı-
nızdan korkarsanız bir eşle yetinin” şartına ve emrine bağlıdır. Ayet  “adaletten ayrılma-
yacak” bir kimseden bahsetmektedir. Bu da mümkün değildir. O halde bütün erkekler
dörde kadar evlenebilirler gibi bir hükme varmak ve de bu hükmü Allah ver-
miştir diyerek Allah’ı da töhmet altında bırakmak gibi bir densizliğe düşmek
müslümana yakışmaz. Konuyu normal şartlarda yaşayan erkekler olarak algı-
lamak tamamen yanlıştır.

Hiçbir sebep yokken bir erkeğin canının istemesi ile ikinci veya üçüncü kez evlenmesi
bu ayet ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Bu anlayışın ayetin ifadesi ile uzaktan ya-
kından bir alakası yoktur. Bu ayeti bu şekilde yorumlamak bir çok erkeği –ki bunun içinde
din adamları da olabilir- rahatsız etmektredir.  Böyle bir anlayış, erkeklerin İslam dinini
yalnız kendi hegemonyalarını korumak için kullanmaları ile açıklanabilir. 

Sözüm ona bazı din adamlarının, kızların okula gönderilmelerine yıllarca karşı çıkma-
larının asıl amacı; erkeklerin İslam dinini kendi duyguları ve menfaatleri doğrultusunda
diledikleri gibi yorumlamalarını sağlamak içindi. Zira kadınlar da okula gidip okuma
yazma öğrenirse, onlar da kitapları okuyacak ve bazı gerçeklerin farkına varacaklardı. Bu
da başta din adamları olmak üzere erkeklerin işine gelmiyordu. Bugün bir çok din adamı,
şeyh, mürşid ve  abi olarak geçinen insanların birden fazla evlilik yapması bu düşün-

cemizi doğrulamaktadır. Keyfi olarak ikinci evliliğe kalkışan erkekler için Hz. Muhammed’in en yakınındaki insanlar ara-
sında yaşanan şu hadise en iyi cevap olmalıdır:

Peygamberimizin kızı Hz.Fatıma, kocası Hz.Ali’nin ikinci bir kadınla evlenmek istemesine karşı çıkmıştır. Peygamberi-
mizin terbiyesinde büyüyen Hz.Fatıma’nın, kocasının ikinci evliliğine karşı çıkması caiz olmasaydı, Allah Resulü onu ikaz
eder, kocasının arzusuna boyun eğmesini emrederdi. Halbuki durum öyle olmamış, bilakis kızının üzüldüğünü gören Allah
Resulü, damadı Hz.Ali’nin bu arzusundan vazgeçmesini istemiş, eğer vazgeçmezse ancak Fatıma’yı boşadıktan sonra ev-
lenebileceğini bildirmiştir. Yüce Peygamberin kendi kızı için istemediği bir durumu ümmetinin kadınları ve kızları için is-
tediğini veya tasvib ettiğini düşünmek dahi büyük bir gaflet olur. Bu durumda peygamber
Nisa suresine rağmen hüküm vermiş olur ki, bunu düşünmek bile mü’mine ürküntü verir. 

İnsan yaşantısını düzenleyen bütün dini ve beşeri sistemler, bir eşle evliliği uygun gör-
mektedir. Ancak vahşi, bedevi, ilkel ve her türlü sosyal hayattan uzak kabileliler ve batıl din-
ler hariç olabilir. Bir erkeğin birden fazla eşle aynı anda evli bulunması her şeyden evvel
eşine de ikinci bir evlilik hakkı doğurmaktadır diye düşünüyorum. Adaletli olan da budur.
Erkek çocuğu olmadığı için tekrar evlenen erkek gibi, kadının da erkek evlat sahibi
olma isteği olamaz mı? Bunu böyle dile getirince bazı suratların nasıl asıldığını görür gibi
oluyorum. 

Velhasıl birden fazla evllik ruhsattır. Bu ruhsatı da şartlara bağlı olarak kamu otoritesi verir.
Ruhsatın dışındaki fazla evliliğe giden bütün yolları Yüce Yaratıcı şu buyruğu ile  kapatmış-
tır: “Ne kadar da isteseniz kadınlar arasında adalet yapmaya
güç yetiremezsiniz. O halde büsbütün meyledip, onu duvara
asılı bir meta gibi kullanmayın.“ (Nisa 3 ve 129)

RÜŞTÜ KAM 

Genel Yayın Yönetmeni

Başyazı

4 6/2009

İSLÂM BİRDEN FAZLA EVLİLİĞİ 
ONAYLAMAZ

Hiçbir sebep yokken bir
erkeğin, canının istemesi ile
ikinci veya üçüncü kez ev-
lenmesi Kur’an buyrukları
ile  hiç bir şekilde bağdaş-
mamaktadır. 

Birden fazla evliliğe giden
bütün yolları Yüce Yaratıcı
şu buyruğu ile  kapatmıştır:
“Ne kadar da isteseniz ka-
dınlar arasında adalet yap-
maya güç yetiremezsiniz. 

O halde büsbütün birine
meyledip, ötekini duvara
asılı bir meta gibi kullanma-
yın.“ 4/3,129

İ



"...Muhakkak ki Namaz, 
Hayasızlıktan ve Kötülükten

Alıkoyar."
(Ankebût, 29/45) 

Namaz
Kılanları Kötülüklerden  

Alıkoymuyorsa:
“...Yazıklar Olsun    

O Namaz Kılanlara.”
(Mâûn, 107/4)

5 6/2009

NAMAZ
Bamteli

Oruç Ayı

münasebetiyle,



Bamteli

amaz; niyet ederek, başlama tekbiriyle huzura durularak,
kıyam, kıraat, rükû, secde ile devam eden son oturuşla nihayet
bulan bir duadır, ibâdettir.  

Namazın farziyyeti ve önemi   
Namaz, müslümanın günde beş kez Yaratıcı’ının huzuruna durarak,

kötülük yapmayacağının, kötülük ve kötülere mani olacağının tekmilini
vermektir. Günde beş kez belirli aralıklarla Yaratıcı‘ya tekmil veren bir
müslümanın kötülüğe ve kötülere yaklaşmaması gerekir. Konuyla ilgili
buyruklar şöyledir: „Muhakkak namaz mü’minlerin üzerine vakitlenmiş
bir farzdır.“ „Güneşin kaymasından/ aşağı sarkmasından, gecenin ka-
rarmasına kadar namaz kıl. Sabah Kur’ân’ını gözet. Çünkü sabah oku-
nan Kur’ân tanıklarca izlenmektedir.“ „Gündüzün iki tarafında ve geceye
yakın saatlerde namaz kıl. Güzellikler kötülükleri silip süpürür. İşte bu
Allah’ı ananlara bir öğüttür.“

Beş vakit namazı Allah, kullarına farz kılmıştır
Bu farziyyet Kur’ân’la sabittir. Hûd sûresi‘nin 114. âyetiyle, İsrâ

sûresi’nin 78’inci âyetlerinin kesin bildirimi, Rum sûresi‘nin 17-
18. Taha Sûresi’nin 130. âyetlerinin ve benzer âyetlerin de işa-
retiyle beş vakit  namazın farziyyeti ve vakitleri  kayıt altına
alınmıştır. Peygamberimizin uygulaması da böyledir.

Anlatıldığı gibi, beş vakit namaz miraçta farz kılınmış değildir. Olay bi-
lindiği için, biz burada önce olayı, sonrada amacını birkaç maddeyle
özetleyeceğiz.

Miraç olayı:  
Miraç olayının merkezindeki peygamber Hz. Musadır. Rabbi’nin misa-

firliğinden dönerken kendisine uğrayan peygamberimize Hz.Musa; Üm-
metin için hangi hediyeleri yanında götürüyorsun, diye sormuştur.
Peygamberimiz de cevaben, beş vakit namazı ve Bakara Sûresi’nin son
ayetini götürüyorum, demiştir.

Yorum:
Kur’an’ın beyanına göre Allah  mekandan münezzehtir. Oysa bu hika-

yede Allah’ın gökyüzünde bir yeri vardır ve misafirlerini orada ağırla-
maktadır.  

Bakara Sûresi’nin tamamı Medine‘de nazil
olmuştur. Oysa hikayedeki Miraç, Mekke dö-
neminde gerçekleşmiştir. Tamamı Medine’ de
inen bir Sûre’nin son ayeti, nasıl oluyorda
Mekke döneminde Miraçtan getiriliyor. 

Peygamberler bilgedirler. Buna rağmen bu
hikayede sanki bilgelikten nasibi az olan pey-
gamberler vardır. Hayrettir ki daha bilge olan
hz. Musa’dır. Daha az bilge olan ise  bizim
Peygamber’imizdir. Sanki hz. Musa; bak ben
tecrübeli bir peygamberim, beş vakit namaz
senin ümmetine fazla gelir yukarıya çık, vakit
sayılarını azaltmaya çalış diyerek, Peygambe-
rimize akıl veren bilge kişidir. Hz. Musa’nın
her defasında uyarmasıyla pazarlık için yuka-
rıya, Allah’ın yanına çıkıp inen, her çıkıp ini-
şinde de namaz vakitlerini beş vakite indirten
ve bu işi tam dokuz kez yapan ise son pey-
gamber  hz. Muhammed’dir. Sonuçta, utandı-
ğını söyleyerek hz. Musa’nın, beş vakit de
fazladır, bir defa daha çık demesini dinleme-
yip nihayet itirazını belirtip beş vakit namazı
yeterli görerek geriye dönen yine Hz.Muham-

Namaz insan�, Allah�a isyan ve mu›

halefetten men eder. �nsana zihin

rahatl��� kazand�r�r.  Müslüman� te›

vazu sahibi yapar.  Namaza devam

eden müslüman�n önünde aç�lan

ufuklar�n say�s� belli de�ildir.  

Namaz ibadetiyle tüm inananlar

O�nun huzurunda diz çökecek, el

açacak, aman dileyecektir. 

Bu diz çökü�, aman dileyi�; Al›

lah�tan ba�kas�n�n kar��s�nda veya

yan�nda veya önünde Allah��n is›

mini ve O�nun yüceli�ini hayk�r��

olacakt�r. 

�uurlu bir namaz�n demir yumru�u

böylece, �slâm dü�manlar�n�n kafa›

s�na inen, cayd�r�c� bir balyoz ola›

cakt�r. 

N

6 6/2009

NAMAZ,

TAVIR KOYMAKTIR
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med’dir. Oysa kemale erdirilen son
dinin peygamberinin, en bilge olması
gerekmez miydi?  Acemi ve tecrübesiz
duruma düşürülmesi, “...alemlere rah-
met” olarak gönderilen Peygamberi-
mize yapılan bir haksızlık değil midir? 

Herşeyden önemlisi Allah niçin bil-
miyor ve kullarına kaldıramayacakları
bir yükü yüklüyor. Hani Allah, ben

kullarımın üzerine kaldıramayacakları
yükü yüklemem , diyordu.  

Bu uygulama bir çelişki değil midir?    
Bu hikayede Hz. Musa ön plana çı-

kartılarak, peygamberimiz gölgede
bırakılmıştır. Bunu yapanlar herhalde
çok da masum sayılmazlar. Bu hika-
yeye inanarak kendi dinlerini tahrif
edenler ise hiç mi hiç masum sayıl-
mamalıdırlar. Kılındığı zaman „kötü-
lükleri engelleyecek olan namaz“ gibi
bir ibadetin farziyyeti uydurma bir hi-
kaye ile kayıt altına alınamaz. Namaz
neredeyse müslümanlığın olmazsa
olmaz bir şartıdır. Ancak namazla
müslümanlığın tamam olduğunu san-
mak da o kadar yanlış bir anlayıştır.  

Önemi
İbâdet, müslümanın Rabbi ile ara-

sındaki ilişkisini düzenler. İnsan
Allah’a karşı olan kulluk  vazifesini,

ancak ibâdetleriyle açıkça ortaya ko-
yabilir. İbâdet Allah’ın insanlar üzerin-
deki en önemli hakkıdır. Her
Müslümanın mutlak görevi, ibâdetle-
rine düşkün olmak ve başkalarını da
bu göreve teşvik etmektir.  

Bitkileri ve insanları, hava ile su ya-
şatır, hayatın devamı bu iki unsura
öncelikle bağlıdır. Gıda ikinci plana
düşer. İmanı ibadet yaşatır, imanın
gelişmesi ve müslümanın hayatında,
yaşamını devam ettirmesi, ibadete
bağlıdır.  İbâdetler,  ne kadar canlı ve
sürekli ise,  müslümanın imanına te-
siri de,  o denli kuvvetli olacaktır. İbâ-
det deyince hemen aklımıza gelen

namazdır. Çünkü namaz müslümanın
önemli görevlerindendir.

Namaz müslümanı kötülükler-
den alıkoyar

İnsan ruhunu temizleyen, Allah ile
kul arasındaki bağı kuvvetlendiren ve
tevhîd kelimesinin anlamını açıklayan,
en önemli ibâdet namazdır. 

Rasülüllah’ın başbaşa kalmaktan
zevk aldığı ve „gözümün nurudur’’
dediği ibadet, namazdır.  Alim ile ca-
hili, zengin ile fakiri, amir ile me-
muru,  işçi ile patronu küçük ile
büyüğü, komutan ile askeri, “Allahü
Ekber“ komutuyla bir anda rükuya,
oradan da secdeye vardıran ibâdet
namazdır. 

Namaz ruhun gıdasıdır, ruhtaki kir
ve pisliklerin temizleyicisidir.  

Gönül daraldığı zaman,  namazla
ferah bulur.  

Müslümanı kötülüklerden alıkoyan

ibadet namazdır.  
Namaz insanı, Allah’a isyan ve mu-

halefetten men eder, insana zihin ra-
hatlığı kazandırır.  Müslümanı tevazu
sahibi yapar.  

Namaza devam eden müslümanın
önünde açılan ufukların sayısı belli
değildir.  

En büyük Allah’tır. O’ndan
başka büyük yoktur

„En büyük Allah’tır. O’ndan
başka büyük yoktur.“ yegâne
hüküm koyucu  odur lafzı,  ki bu ko-
mutla namaza girilir.  

Namaz en az günde beş kez, müs-
lümana kuvvet ve kudretin Allah’a ait
olduğunu hatırlatır. Bu hatırlayışta,
insanın acizliği ortaya çıkacak ve Al-
lah’a olan bağımlılığı artacaktır. 

Bu bağımlılık, İslam birliğinin kurul-
masında en büyük etken olacaktır.
Çünki, boyunlar tek olanın, bir olanın
önünde eğilecek, iradeler, O’nun ira-
desine,  O’ nun buyruklarına teslim
edilecektir. 

Tüm inananlar namaz ibadetiyle,
O’nun karşısında diz çökecek, el aça-
cak, aman dileyecektir. Bu diz çöküş,
aman dileyiş, Allah’tan başkasının
karşısında, yanında, önünde Allah’ın
ismini ve O’nun yüceliğini haykırış
olacaktır. Şuurlu bir namazın demir-
den yumruğu böylece, İslâm düş-
manlarının kafasına inen, öldürücü bir
balyoz olacaktır. 

Namaz, kıyamdır, tavır koyma-
dır

Allah inancı insanın kalbinde, ancak
namazla canlanır.  „Tevbe edenler,
ibâdet edenler, hamd edenler, İslâm
uğruna seyahat edenler, rüku eden-
ler, secde edenler, iyiliği emredenler
ve kötülükten sakındıranlar velhasıl
sen bütün mü’minleri müjdele’’

İnsan ile Allah arasındaki direk
bağlantıyı kuran ibâdet namazdır.
„Kuşkusuz Ben Allah’ım; Ben’den

b.e.y
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Elli vakit namaz kulların
gerçekten kaldıramaya-
cakları bir yüktür. Elli
vakti, yirmi dört saate bö-
lersek, 
her yirmi sekiz dakikada
bir namaz kılınması gere-
kir.
Bu yükün ağırlığını hz.
Musa biliyor da  hz. Mu-
hammed niçin düşünemi-
yor? 



başka tanrı yoktur. Bana kul-
luk et ve Ben’i anmak için
namaz kıl.’’

Namaz, zulme karşı  kı-
yamdır, tavır koymadır, aksi-
yondur, kafa tutmadır,
isyandır.  „Muhammed, Al-
lah’ın Rasûlü‘dür. O‘nunla bir-
likte olanlar da kafirlere karşı
onurlu, kendi aralarında ise
merhametlidirler. Onları rüku
edenler secde edenler olarak
görürsün, Onlar Allah’tan bir
lütuf ve ihsan isterler bir hoş-
nutluk isterler. Secde izlerinin
belirtileri yüzlerindedir. İşte
onların, Tevrat‘takî ve
İncil‘deki vasıfları da böyle-
dir.’’

amaz bir ölçüdür.
Müslümanın şahsında ve
içinde yaşadığı toplumda, İs-
lam’ın namazdan önce ve
sonra gelen rükünlerinin
ayakta durabilmesi, namazın

şuurlu bir şekilde kılı-
nışına bağlıdır. Birinci
rüknü-şartı (şahadet
kelimesi), pratik ve
şuur bakımından geliş-

tiren, ikinci rükündür. Yani
namaz’dır. Namaz Allah’ı tanı-
manın ve kulluğun hakkını
vermenin mükemmel bir alâ-
metidir.  

Namaz insana yardım istenilenin
sadece Allah olduğunu hatırlatır. „Sa-
dece Sen‘den yardım dileriz.’’  

Namaz insana günde beş vakit
doğru yolun sadece Allah’ın yolu ol-
duğunu hatırlatan bir ibadettir. 

„Bizi dosdoğru yola ilet’’
Namaz insana sahip olduğu nimet-

leri verenin Allah olduğunu, dolayı-
sıyla yüceltilmeyi de hak edenin
sadece O olduğunu hatırlatır. “Hamd
âlemlerin Rabbi içindir.“

Tüm bu saydığımız meseleler, sa-
dece namazın içindeki rükunlarda
mevcut olan özellikler değildir. Taha-
rette de, setrü’l avrette de, istikbali
kıblede de namaz için olan bütün ha-
reketlerimizde de bu özellikler mev-
cuttur. „Gerçekten namaz insanı
kötülükten alıkoya’’

Müslümanın namazı terketmesi bir
cinayettir. Ve bu cinayetinin cezasını
da Cehennem ateşinde yanarak öde-
yecektir.  „O zaman kendilerine
sorulacak; „Sizi Cehennem‘e
sokan nedir’’? „Biz namaz kılmaz-
dık, yoksula yedirmezdik, bâtıla
dalanlarla beraberdik, hesap gü-
nünü de yalan sayardık, nihayet
bize ölüm gelip çattı diyecekler.“

„İşte gerçek gün budur. Dileyen
Rabbi‘ne götürecek bir yol arasın. Sizi
yakın gelecekte ki bir azapla uyardık,
o gün kişi elleriyle yaptıklarını görür
ve kafir de derki: Keşke toprak olsay-
dım.„

O öyle bir sahnedir ki;  kafire
yok olmayı var olmaya tercih etti-
rir. „Keşke toprak olsaydım” de-
dirtir. Bu öyle bir  sözdür ki korku

ve pişmanlığın  son derecesini be-
lirtir.  Var olan insan  bu sahneler
karşısında yokluğu ister, toprak
olmayı, ehemmiyetsiz ve değersiz
bir şey haline gelmeyi ister.  

Hadislerde namazın önemi
Sevgili peygamberimiz de birçok

kez namazın önemini sözleriyle ve fii-
leriyle belirtmişlerdir. Dilerseniz sözü
burada peygamberimize bırakalım:
„En efdal ibâdet / amel vaktinde kılı-
nan namazdır.’’

Rasûlüllah’ın en önemli tavsiyele-
rinden biri muhakkak ki namazdır.
Namaz mü’minin mi‘racıdır. „Suyun
kiri giderdiği gibi,  beş vakit namaz
da günahları giderir. “ Diğer ibadetle-
rinden önce,  Allah insanların nama-
zına bakar.“ „Namaz dinin direğidir.
Şüphesiz onu terkeden,  dinini yıkmış
olur. “

Bazı müslümanlardan örnek
namaz

Namaz, bir takviye kuvvetidir,
manevi bir silahtır.  Bu silah’ın,
savaşın cereyan ediş şekline göre
nasıl kullanılacağı iyi tesbit edil-
melidir. Hayatlarını Kur’ân‘ın ge-
tirdiği İlâhî nizama uydurarak,
kendilerine yeni bir şekil veren
mü’minler düşmanlarına karşı
önce bu manevi silahla üstünlük
kazanırlar. Bir olan Allah’a kul ol-
duklarını hatırlamak suretiyle, bu
üstünlüklerini namazla ortaya ko-
yarlar. Uğrunda can vermeye
değer bir hedefe, hedeflerin en
yücesine inanmanın şuuruna na-
mazla ererler. Böylece müslü-
manlar ilâhî nizamın mutlak

üstünlüğü karşısında cı-
lızlaşan ve küçülen ni-
zamları görür ve kendi
büyüklüğünü yakınen
hissederler. Buyruk şöy-
ledir: „Onlar kınayanın
kınamasından korkmaz-
lar, kendi aralarında
gayet yumuşak kafirlere
karşı ise onurludurlar.“
„Sahibini fenalıktan alı-
koymayan namaz,
Allah’a uzak olmaktan
başka hiçbir şeyi artır-
maz.“

Abdullah bin  Abbas da:
Manasını düşünerek huzur
ve huşu ile kılınan iki rekat
namaz,  gafil kalp ile ak-
şamdan sabaha kadar kılı-
nan namazdan daha
hayırlıdır“ buyurmuştur.
„Ta ki ne dediğinizi ve oku-
duğunuzu bilinceye kadar
namaza yaklaşmayın“

Sarhoş olan birinin na-
maza yaklaşmaması
hakkında ki bu ayeti ke-
rimeyi; İmamı Gazzali
şöyle yorumluyor: „Ta-
mamen dünya düşünce
ve vesvesesiyle nama-
zını kılan kimse de aynı
hükmün muhatabıdır.
Çünkü o içmeden sarhoş

olmuştur. Ne söylediğini, ne oku-
duğunu,  hatta kaç rekât kıldığını
bile bilemez“.

arz namazları 
Kuran’ın bütünlüğüne bakıldığında
namazların rekat sayısı ile ilgili husus
sadece Nisa Suresinin yüz ikinci aye-
tinde açıklanmıştrır. Bu ayet Peygam-
berimize  savaş sırasında ashabına
birer rekat namaz kıldırmıştır, kendisi
iki rekat kılmıştır. Rekat sayısı ile ilgili
Kur’an’daki tek ayet budur. Ancak

peygamberimiz  namaz rekatla-
rını şu şekilde uygulamaya koy-
muştur:   

- Sabah namazı iki rekat-
tır. Vakti olanlar  2  rekat da nafile (
sünnet) kılabilirler.  

- Öğle namazı    dört rekattır.
Vakti olanlar  4+2= 6 rekat da nafile
kılabilirler.  

- İkindi namazı   dört rekattır.
Vakti olanlar  4 rekat da nafile kılabi-
lirler.  

- Akşam namazı üç rekattır.
Vakti olanlar  2 rekat da nafile kılabi-
lirler.  

- Yatsı namazı dört rekattır.
Vakti olanlar  4+2+3 =9 rekat da na-
file kılabilirler.  

Dikkat edilecek husus şudur
Farz ile nafileleri (sünnet) ayırmak

gerekir. Farzın kılınması zorunludur:
Çünkü kılınmadığı zaman niçin kılın-
madığının hesabı  sorulacaktır.  

Nafilenin kılınması ise zorunlu de-
ğildir. Kılınmadığı zaman niçin kılın-
madığının hesabı sorulmayacaktır.  

Öte yandan; vaktin olmadığı sıkışık
zamanlar-da ve başka bir farz ibadet
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yapılırken, meşakkatin söz konusu ol-
duğu müsait olmayan mekanlarda,
nafileyi terketmek sünnettir. Çünkü
dara düşünce;  en önemli işi yapmak
farzdır ve her farzın yerine getirilmesi
önceliklidir.  

Ayrıca; nafile ibadetler, vakitleri be-
lirlenmiş,  yapılması zorunlu ibadetler
değildir. Farz namazların önünden ve
arkasından kılınan nafile namazların,
illâ o vakitte kılınmaları şartı yoktur.
İsteyen istediği zaman istediği kadar
nafile namaz kılabilir. Nafile ibadete
sınır getirilmemiştir.  Bu açıdan;
sabah namazının sünneti, öğle nama-
zının sünneti, ikindi namazının sün-
neti, akşam namazının sünneti, yatsı
namazının sünneti demek doğru de-
ğildir. İşin doğrusu şöyledir:

Öğle namazı 4 + ikindi namazı
4 + akşam namazı 3 + yatsı na-
mazı 4 + sabah namazı  2 rekât-
tir.

Allah’ın emrettiğim namazı niçin
kılmadın diye hesabını  soracağı
namaz-lar, işte bu namazlardır.   

Namaz kılmak isteyen kişinin:
Temiz olması gerekir. Bu temizliğin

gerçekleşmesi için; gusul abdesti al-
ması gerekenler gusul abdesti, gusül
abdesti ihtiyacı olmayanlar dört farzın
yerine getirilmesiyle tamam olan
namaz abdesti alırlar. Abdest alırken
ayakları meshetmek farz*, yıkamak
sünnettir. Su bulunamdıysa  teyem-
müm alırlar.   Vücutta, elbisede,
namaz kılınacak yerde var olan gözle
görülen pislikleri temizlemek gerekir.

Ve gözden uzak olmayan mekan-
larda, namaz kılmak isteyen kişinin
avret yerlerini örtmesi gerekir. Göz-
den uzak olan mekanlarda namaz kıl-
mak için örtünmek namazın ön şartı
değildir. Çünkü örtü, karşı cinsin  tah-
rik edilmesiyle ilgili sosyal içerikli bir
buyruktur.

Kadının hangi uzuvları erkeği tahrik
eder?  Tabi ki bu erkeklerin bileceği
şeyler cümlesindendir. Erkeğin hangi
uzuvları kadını tahrik eder?  Bu da
kadınların bileceği şeyler cümlesin-
dendir. Avret yerleri belirlenirken her
iki cinsin görüşleri alınarak tesbit ya-
pılırsa daha tutarlı olur kanaatini taşı-
maktayım. Tesbit erkeklere
bırakılırsa; geleneksel anlayışta  ol-
duğu gibi  kadınlar için alabildiğine
sert olan örtünme kuralları, erkekler
için alabildiğine serberst olur.  Eğer
kadınlara bırakılırsa o zaman da tam
tersi olur.

ur’an, Nur sûresi’nin otuzbirinci âye-
tinde, avret konusunda, kadın için;
“süslerini/ zînetlerini, görünen kı-
sımlar müstesna, açmasınlar. Örtü-
lerini/ baş örtülerini göğüs
yırtmaçlarının üzerine vursunlar..
süslerinden, gizlemiş olduklarının, bi-
linmesi için ayaklarını yere vurmasın-
lar’’ şeklinde yoruma açık bir beyanı
ifadeye koymuştur. Ahzâb Suresi’nin
ellidokuzuncu âyetinde Peygamber’e
hitaben yine yoruma açık bir hüküm

ifadeye konulmuştur:  “Eşle-
rine, kızlarına ve mü’minlerin
kadınlarına söyle dış giysilerini

üzerlerine alsınlar. Tanınıp incitil-
memeleri için bu çok daha uygun bir
yoldur.’’ Her iki âyette de vurgula-
nan, cinslerin gözden uzak olma-
yan çevrede tahrik olmalarına
sebep olacak olan giyinme şekli-
dir, yalnız başına yapılan ibadet-
teki giyinme  şekli değil.   

Erkek kıyafeti hakkında, kadın için
olan kadar bile
açık bir beyana
Kur’an’da  rasla-
mıyoruz.  Ancak
insan cinsini içine
alan, yoruma açık
umumî bir beyanı
Enfal Sûresi’nin
otuz birinci âye-
tinde görüyoruz.
“Tüm mescit-
lerde süslü,
güzel giysileri-
nizi kuşanın..’’
Bu hükümde de
gözden uzak ol-
mayan bir mekan
baz alınarak, in-
sanların şık giyin-
meleri tavsiye
edilmektedir, yal-
nız başına yapılan
ibadetteki giyinme
şekli değil.  

Bu beyanlar-
dan sonra sözü
İslâm bilginleri
ele almışlar ve
birbirlerine mu-
halif açıklama-
larda
bulunmuşlardır,
şöyle ki:  Erkek-
lerde göbekten
dizkapağına kadar
olan yer avrettir,
buraları namazda
örtmek farzdır,
göbek ve diz ka-
pağı avret değildir.
Kadınların avret
yerleri, eller, ayak-
lar, yüz hariç, aşa-
ğıya sarkan saçlar
dahil bütün vücud
avrettir. Namazda
örtmek farzdır.
Hanefî, Şafiî ve
Hanbelî Mezhep-
leri avret mese-
lesine böyle
yaklaşırlarken,
Malikî Mezhebi;
Erkekler için
avret, sadece
avret yeridir.
Kadınlarda el,
yüz ayak hariç
bütün vücuttur,
namazda ört-
mek sünnettir,
demektedir.

Sonuç:  
Avret: İnsan vücudunda örtülmesi

gereken yer, görünmesi haram olan
yerdir.  Utanılacak şey demektir.

- İnsanlar ile Yaratıcı arasında örtü
şart değildir. Gözden uzak olan yer-
lerde tesettürsüz olarak namaz kılına-
bilir. Kadın ve erkek olması
farketmez. Ancak edeben kılınma-
ması tavsiye edilir. Namaz kılınacağı
zaman sıkı sıkıya örtünüp de, namaz-
dan sonra örtüyü atmak çelişkidir.    

- Karı-koca arasında örtü şart değil-
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dir.  Cinsel ilişki sırasında örtülü olma
şartı aranmaz. Üstelik örtü, tarafların
birbirlerinde sükun bulmalarına mani
teşkil eder.    

- Ev içerisinde veya gözden uzak
yerlerde örtü şart değildir. Üstelik
erkek veya kadının ev içerisinde çalış-
malarını engeller. Rahat hareket et-
melerine mani olur.   

- Yakın akrabalar  ve çocuklar ara-
sında örtü şart değildir. Ancak söz ko-
nusu şartlarda bile olsa,  edeben
mümkün olduğunca örtünmeye dik-
kat etmek tavsiye edilen, iyi bir dav-
ranıştır.    

- Tesettür sadece tarafların tahrik
etme ve edilmelerini engellemek için
farz kılınmıştır. Tahrik etme veya edil-
mede,  kadın için örtünmenin sınırı ne
ise, erkek içinde tahrik etme veya
edilmede sınır odur.  

- Kadınların sesi erkekle-re, erkek-
lerin sesi kadınlara avret değildir. Ta-
rafların cilveli davranışları hariç.  

Namaz kılmak için Kâbe’ye dö-
nülür.  Kıble Kâbe‘dir. Kâbe‘nin çev-
relediği alan ve gökyüzüne doğru
uzandığı boşluk kıbledir.
Kıble‘nin nerede olduğu
tayin edilemediği taktirde,
kalbin kanaat getirdiği yere
doğru yönelerek namaz kılı-
nır. Yaya olarak,  yürürken,
bir binek üzerinde veya ara-
bada namaz kılarken, kıble
niyete bağlanmıştır. „Nereye
dönerseniz Allah’ın yüzü
oradadır.’’

Vakit namazın sebebi-
dir. Vakit girmeden namaz
farz olmaz. Kur’an’ın belirle-
diği namaz vakitlerini;
,,namaz mü’minler üzerine
vakti belirlenmiş bir farzdır.’’

Kur’an üç vakit namazı
“salah” kelimesini kulla-
narak belirtmiştir. İki va-
kitte de  “zikir” yapılması
gerektiği belirtilmiştir. Peygam-
berimiz bu vakitlerde de namaz
kılarak ibadet etmiştir. Böylelikle
namaz beş vakit olarak -sabah,
öğle, ikindi, akşam, yatsı-  müslü-
manlar tarafından kılınmaktadır.

Hz. Peygamber, namaz vakitleriyle
ilgili Kur’an ayetlerini hem sözü  hem
de fiili ile yorumlamıştır. Peygamberi-
mizin namaz vakitleriyle ilgili uygula-
marı bizim için örnektir.  

Hacı Zihni Efendi Nî‘metül İslâm
adlı eserinde,  vaktin girmediği yerde
o vaktin namazı da yoktur demekte-
dir.   

Fikri Yavuz da ilmihalinde aynı gö-
rüşü  belirtmektedir.

Süleyman Ateş, „Deccal günlerinde
gün bir yıldır’’ hadisini delil olarak ele
alır ve taktir edilen vakte göre namaz
kılınır der. Ateş, kendilerine en yakın
bölgenin namaz vakitlerine göre,  na-
mazların kılınması gerektiğine inanır.
Biz de deriz ki; bu görüş din ve
dünya gerçeklerine daha uygun-
dur.  

Niyet: İbadeti adetten ayırmak için
kesin irade ile içten gelen düşünceye
niyet denir. “Ameller niyet-lere göre-
dir.’’ Amellerdeki sevap ve günah,
amellerin yapılışından ötürü değil, ni-
yetten ötürüdür. „Allah sizin suretleri-
nize ve malla-rınıza bakmaz.
Kalplerinize ve amellerinize bakar“.
amazda niyet; hangi namaz kılı-
nacaksa onu kalbimizden geçir-
mektir, ibadetler için yapılan
hazırlıklar ve o ibadet için evden
çıkmak niyet için yeterlidir.  Dil
ile söylemek şart değildir. İmama
uyan kimse de imama uyduğunu
kalbinden geçirmesi yeterlidir.

İmam Mâlik ile İmam Ebû Ha-
nife: İmama uyanın niyetinin, ima-
mın niyetine uyması gerekir derken,
İmam Şafii, imama uyan kimsenin
niyetinin imama uyması gerekmez
demiştir. İmamın, kendisinin cemaata
imam olduğunu ayrıca belirtmesi ge-
rekmez, cemaatın imama tabi olma-
ları kâfidir.  Kadın cemaat için de
ayrıca niyet gerekmez, cemaat cema-
attır. 

Ve başlama tekbiri ile na-
maza girilir. Bu tekbir namazın
dışındaki mübah olan şeyleri

yasaklar. ,,Allah’ın divanına tam bir
huşû ve taatla durun.’’ Bazı bilginler
iftitah tekbiri-ni rükün değil şart ola-
rak kabul etmişlerdir. İmam Ha-
nefi’ye göre eller sadece iftidah
tekbiri alınırken kulak memelerine
değecek şekilde kaldırılır, İmam
Mâlik, İmam Şafii, İmam Hanbeli,
İmam Zahiri’ye göre ise; iftidah
tekbiri alınırken, rükûa inilirken, rü-
kûdan kalkerken omuz hizasına kadar
kaldırılır.

Namazları ayakta durarak kılmak
gerekir. Bu kural ayakta durabilen-
ler için geçerlidir, ayakta dur-
maya gücü yetenler için geçerli
bir kuraldır. ,,Allah’ın divanına tam
bir huşû ve taatla durun.’’

Farz ve nafile namazların hepsinde
Kur’ân’dan bir âyet olsun okumak
farzdır. Buyruk şöyledir: „O halde
Kur’andan kolayına geleni oku.’’ Oku-

manın nasıl olacağını da yine Kur’an
belirlemiştir: 

De ki:,,İster ‘Allah’ diye çağırın,
ister ‘Rahman’ diye çağırın. Hangi-
siyle çağırırsanız çağırın, en güzel
isimler O’nundur. Namazında sesini
yükseltme, gizli de okuma; ikisi ortası
bir yol ara.’’ Bu ayete göre cemaatla
kılınırken öğle ile ikindi; yalnız kılar-
ken de beş vakit namazda,  bütü-
nüyle gizli okumamız Kur’an
buyruğuyla örtüşmemek-tedir, en
azındann kendi işşteceğimiz kadar bir
sesle kıraat edilmelidir. 

Öte yandan imamda, cemaatta
okuduğu şeyin anlamını az çok bilme-
lidir. „Kur’an’ın Arapça olarak okuma-
sını bilmeyen, herhangi bir dildeki
tercümesini geçici olarak okuyup
namaz kılabilir. Veya kıyam ile rükû
arasında, Allah, Allah,  diyerek namaz
kılabilir.’’1 Hiçbirşey okumadan için-
den geldiği gibi dua ederek namazını
kılabilir.

Tabi ki, arzu edilen güzel olan,
şık düşen,  en kısa zamanda
Kur’an’ı Arapça olarak okumasını
öğrenmektir. 

Kıraattan sonra „Rükû
ediniz“ ayeti gereği, gücü
yetenler için,  rükûya gidilir.
Rükû, elleri dizlere koyarak
belin dümdüz hale getiril-
mesidir. Kambur olanların
ve özrü olanların sadece
başlarını eğerek rükû etme-
leri yeterlidir.  

Rükudan sonra „Secde
ediniz’’ âyeti gereğince sec-
deye gidilir. Secde baş
eğmek demektir. Secdede
alnın konulacağı yer sertçe
olmalı, alın bu sertliği his-
setmelidir. Secde edilen
yerin yüksek olmaması ge-
rekir. Ancak izdiham ve za-
ruretler halinde bu hüküm
geçerli değildir. Bu durumda
cemaat birbirleri-nin sırtına

bile secde edebilirler. Peygamberimiz,
„yedi kemik üzere secdeyle emrolun-
dum. Burun ucu ile birlikte alın, iki el,
iki diz ve iki ayağın parmak uçları.“
demektedir.

Namazın sonunda bir miktar (kısa
bir süre) dua için oturmak gerekir. Bu
süre içerisinde  herhangi bir dua ya-
pılabilir. Ve selâm vererek namazdan
çıkılır. Cumhur selam vermenin zo-
runluluk olduğunu söylerken, İmam
Hanefi sünnet olduğunu söylemiştir.

Sonuç:  
Namazların farz olan şartlarının dı-

şında, mezheblerde namaz kılma şe-
killeri de değişiktir. Meselâ kimisi
kıyamda elini bağlarken, kimisi elini
aşağıya salar Müslümanlar her ko-
nuda olduğu gibi bu konularda da bir-
birlerine tahammül etmek
zorundadırlar. Bizim kıldığımız namaz
doğrudur da, diğer mezheblerin men-
suplarının kıldığı namaz doğru değil-
dir veya eksiktir veya yanlıştır gibi
ifadeler, müslümanları rencide eder.
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Herkes birşekilde yaratıcıya dua et-
mektedir.  Duanın şeklinden ziyade,
keyfiyeti önemlidir. O da yaratıcıyı tek
kabul etmek ve O Tek’i  saygıyla an-
maktır.      

Sehiv secdesi
Namaz kılan kişi hata yaptığını

farkederse, farkedilen bu hata
namazın sııhatine mani bir hata
ise veya namaz kılanı rahatsız
ediyorsa sehiv secdesi yapılabilir,
ancak şart değildir. 

Namazda kolaylıklar 
Yüce Mevlâmız; kullarına kaldıra-

mayacakları yükü yüklememiştir.
Günlük hayatta, Allah’ı hiç unutmak
amacına tealluk eder ibadetler. Şart-
lar müsaid değilse, tehir edilebileceği

gibi, kısaltıla-rak,  fidye verilerek
veya tevbe edilerek  de yapılabilir.
İbadetteki temel espiri,  Allah’ın de-
vamlı hatırda tutulmasıdır. Bu temel
kıriterden hareketle, Mevlâmız hangi
ibadetlerde ne tür kolaylıklar öngörm-
üştür,  kısaca bir göz atalım:

arz namazın kazası: 
Farz namazlar çok önemli olduğu için
keyfi olarak kazaya bırakılmaz,  zaten
kazası da yoktur. Çünkü farzın terki
haramdır. Öte yandan namazların
kazaya bırakılabileceğine dair eli-
mizde herhangi bir delil de mevcut
değildir. Ancak farz namazların iki
halde, vaktinin dışında,   eda olarak
kılınabileceğine dair elimizde delil
vardır. „Biriniz uykuda kaldığı yahut
unuttuğu için namaz kılamamış
olursa, onu hatırladığı zaman kılsın.’’

Bu açık beyana göre,  namaz iki
durumda vaktinin dışında kılınabilir:
Unutulduğu zaman,    Uykudan uya-
nılamadığı zaman. 

Bu hallerde  geçen namazlar hatır-
lanıldığında eda niyetiyle hemen kılın-
ması gerekir,  buyruk böyledir. Çünkü
mazeretli olarak  geçen namazların
farziyyeti, hatırlanıldığı zaman tahak-
kuk etmiş olur. Geçmişte namaz kıl-

mayıp/ kılamayıp sonradan namaza
başlayanlar veya bilerek namazlarını
kazaya bırakanlar, eskiden kılmadık-

ları/ kılamadıkları namazların-
dan ötürü sadece tevbe ederler.
Haram işlenildiği zaman tevbe
ederek af dilenir. Farz namazını

isteyerek,  bilerek, terkeden müslü-
man da haram işlemiştir. Yapılması
gereken şey, diğer haramlar işlenil-
diği zaman yapılan şeydir. Sadece sa-
mimi bir tevbe. Allah’ım affet,  beni
bağışla!

Bilerek namazını kılmayan kimse
namazını kaza edemez.  Kâide şudur:
Edaya dair olan emirle kaza vacib
olmaz.  Kazanın vacib olabilmesi için,
edaya dair olan emirden ayrı bir emir
olması gerekir. Çünkü kaza edenin
elinden, namaz kılabilmenin şartların-

dan biri olan,
vakit şartı kaç-
mıştır.

İşte ben; kıla-
madığım na-
mazlarımı kaza
ediyorum, dola-
yısıyla üze-
rimde hiç
namaz borcum
kalmayacak gibi
sözler, yanlış
sözlerdir. Zaten
Allah’ın senden
namaz alacağı
yoktur ki, sen
O’na olan bor-
cunu ödeyesin. 

Kaza düşünce-
siyle kılınan na-
mazlar, ödenmiş
alacaklar başlığı
altında değil, na-
file namazlar baş-
lığı altında tabiki

hesap gününde karşımıza çıkacaktır.
Zayi olması mümkün değildir.   

Tevbe Allah’ın çok sevdiği bir
ibadettir. Namazı terk ederek
haram işleyen, suç işleyen insan-
lar, tevbe ederek Allah’ın çok sev-
diği başka bir ibâdeti yapmış
olurlar. Öyleki bu tevbe ibadeti
bütün günahları affettirir ve in-
sanı suçluluk ezikliğinden ve sı-
kıntısından kurtarır. 

Namaz ve oruç ibâdetleri Allah ile
kul arasında olan ibâdetlerdir. Bu ibâ-
detlere kul hakkı karışmadığından,
sırf Allah’ın hakkı olduğundan tevbe
ile tamamen affa uğraması ümid edi-
lir. 

amazlarda cem: 
Öğle namazı ile ikindi namazını/
akşam namazı ile de yatsı namazını,
birbirlerinin vakitleri içerisinde birleş-
tirerek kılmaya cem denir. Taktim ve
tehir mümkündür, şöyle ki: Öğle ile
ikindi namazı, namaz kılanın zarure-
tine göre öğle namazının vaktinde
birlikte kılınabileceği gibi, öğle tehir
edilerek ikindi namazının vakti içeri-
sinde  birlikte kılınabilir. 

İkindi öne alınarak öğle ile birlikte

kılındığı zaman cem’i taktim, öğlenin
tehir edilerek ikindi ile birlikte kılın-
masına cem’i tehir denir. Akşam ile
yatsı namazı da, namaz kılanın zaru-
retine göre aynı usulle takdim ve
tehir yapılabilir. Peygamberimiz; yol-
culukta da normal zamanlarda da
CEM uygulamasını yapmıştır. Cem ya-
pılmasına sebep olan şey (illet): Me-
şakkattir. Meşakkati namaz kılacak
olan kişinin kendisinin belirlemesi ge-
rekir. Sıkıntı herkese göre değişiklik
arzeder. Meşakkatin cem sebebi oldu-
ğunu Şafii, Malikî ve Hambelî mez-
hebleri kabul etmişlerdir. Hanefî
mezhebi de meşakkatin cem sebebi
olduğunu kabul etmiştir. Ancak bu

Arafat ve Müzdelife’de geçerli-
dir demiştir. 

Peygamberimiz; görü-
nürde hiçbir maze-reti ol-

madığı zamanda cem ederek
namazlarını kılmıştır. Burada söz
sahibi olan, müslüman bireyin
bizzat kendisidir. Durumuna göre
ister cem yaparak namazını kılar,
isterse cem yapmadan, müslü-
man birey ibadetinde ve meşak-
katinin tesbitinde hür
bırakılmıştır. İbadetin keyfiyeti-
nin hesabı sorulacaksa; o hesap
sorucu, cemaat liderleri/ başkan-
ları ve hocaları değil Sahibimiz
olacaktır.   

Sonuç
Cem uygulamasının ictihatla ilgisi

olmaması gerekir: Çünkü peygamber
uygulaması yoruma gerek duyulma-
yacak kadar açık ve nettir.  

Biz biliyoruz ki; içtihadın, Kur’ân’da
ve sahih sünnet-te olmayan konular
üzerinde olması şartı vardır. Muaz
İbn-i Cebel’e peygamberin tavsiyesi
bu doğrultudadır. 

Öte yandan; Arafat ve Müzdelife’de
cem zorunludur diğer hallerde  ise
ruhsattır. Günümüz şartlarında cem;
hem ruhsat hem zorunluluk özelliği
taşımaktadır. Zamanımızda rızık endi-
şesi içerisinde olan insanlar iş yerle-
rinde cem ederek namazlarını
kılabilirler. 

Başındaki, şef’ine, amir‘ine;
namaz kılaca-ğım,  müsade  eder
misiniz, sözü müslüman için ren-
cide sebebi olabilir. Böyle bir
istek müslümanın onurunun ze-
delenmesine sebep olabilir. Müs-
lüman Allah’ın huzurunda kıyama
durmadan önce makam ve servet
sahiplerinin huzurunda kıyama
durmamalıdır. Yüce yaratıcı; ku-
lunun, kulları tarafından rencide
edilmiş haliyle kendisine ibadet
yapmasını sanırım istemez. 

Çağımızda teknik gelişmelerin ge-
tirdiği zorunluluklar (vardiye usulü
çalışmak, yer altında maden işinde
çalışmk, makineye bağımlı olarak ça-
lışmak,  zaman bakımından koltuğa
bağımlı olarak çalışmak  v.s.) toplum-
sal ilişkilerin çok süratli ve yoğun ol-
ması, namazların cemini, sanki
zorunlu kılmaktadır. 
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Çağımız müslümanları çalıştığı
zaman diliminde kendisine verilen is-
tirahat saatleri içerisinde namazlarını
cem ederek kılabilir. Veya evinden
daha çıkmadan söz konusu olan na-
mazlardan birinin vakti  girmişse,
cem ederek namazlarını kılar ve işine
gönül rahatlığıyla öylece gidebilir. 

Böylebir uygulamayla müslüman,
müslümanlık onurunu büyük ölçüde
kurtarmış olacaktır. Öteyandan sık sık
yapılan seferler,  kalabalık salonlarda
yapılan konferanslar, şölenler/ uzun
mesafelerden gelerek sınırlı zamanlar
içerisinde yapılan toplantılar da, cem’i
zorun-lu kılan sebeplerdendir. Katı-
lımcılar ve bilhassa bayanlar için;
böyle durumlarda namaz kılacak yer
bulmak, abdest almak, sanki bir tür
çin işgencesi-dir. İsteyen, arzu eden,
ruhsat olarak  namazlarını cem ede-
rek kılabilir, isteyen de kılmayabilir.
Ama cem uygulamasını yapanın yan-
lış yaptığını yüksek sesle telâffuz
etmek yanlış olur. 

Cem uygulamasıyla ilgili Allah Re-
sûlü‘nden örnekler: „Rasülullah
hiçbir zaruret yokken öğle ile
ikindiyi akşam ile yatsıyı toptan
kıldı.’’ İbn. Abbas tarafından Muâz
ibn. Cebel’e niçin böyle yapıldığı so-
rulduğunda, Muaz ibn. Cebel: „Üm-
metini meşakkate sokmak
istemedi’’ demiştir.2

Aynı konuda Peygamber buy-
rukları bulunan diğer eserler:   
-Nese’î,  Mevâkit 47. C. 1 shf. 358-
359.  
-Zad’ül Meâd , 477-481. 
-Sahih’i Müslim/ cilt 4 s.  2028-2032. 
-Sahih’i Buharî  d. i. b. yay. s.  486-
491.  
-Dârimî 1/ 356.  
-İbn. Kayyım, İlâm 3/10-12  
-İbn. Arabî, Fütühat 1/ 471-473. 
-İslâm. Fıkh. Ans. Vehbe . Zuhaylî, c.
2 s. 440

Bu konuyla ilgili yukarıda kaynak-
ları belirtilen hadis-leri ve sünnetleri
incelersek aynı sonuçları detaylı ola-
rak görmüş oluruz. Bu hoşgörü
ümmet için kolaylıktır. Önemli olan,

insanın Rabbi ile
bağlantı içeri-
sinde olmasıdır.  

Esas olan, na-
mazları, müslü-
manların
çoğunluğunca
ittifak edilen
beş vakit içinde
ve her namazı
kendi vaktinde
kılmaktır. 

Müslüman
günde 5 vakit
namaz kılmak zo-
rundadır.  Bu na-
mazlardan,
sabah, akşam ve
yatsının zamanı
Kur’an’ın açık be-
yanlarıyla belir-
lenmiştir.  Diğer
iki vakit te (öğle,
ikindi) Kur’an’ın
ışık tutan yönlen-
dirici  ifadelerin-
den içtihat
edilerek  Peygam-
berimizin uygula-
masıyla kesinlik
kazanmıştır. Müs-
lüman birey kendi
içinde gerek gör-
düğü zaman cem
yoluna rahatlıkla
gidebilir. Hz. Pey-
gamberin cem
uygula-ması en rahat olduğu za-
manda bile olmuştur.  Cem, hac za-
manında sadece Arafat ve
Müzdelife‘de yapılır demek doğru de-
ğildir. Zaruret ile ruhsatı birbirine ka-
tarak İslam’ın temel ruhsatla-rından
bir tanesini ambargo altına almak,
kitlenin istifadesinden kaçırmak,
dînen sakıncası olmayan kolaylıkları
gizlemek olur. Burada mezheb dayat-
ması vardır. Kısacası cem etmeninin
yalnızca hacda uygulanacağını söyle-
mek ve bunu ümmete bu şekilde sun-
mak, doğru olmaz.

Hasta ve özürlüler için namaz: 
Dinimiz her zaman kolay-lığı emret-

miştir.  Zorluk ve
güçlüğü emret-
memiştir.  Kişinin
gücü neye yeti-
yorsa ibadeti o
şekilde yapar.
Hastaların ve sa-
katların durumu,
güçlerine göredir.
Allah insanlara
güçlerinin yetme-
yeceği şeyleri
emretmeyeceğini
ve onlardan so-
rumlu tutmaya-
cağını Kur’an’da
bildirmek-tedir.
Ayakta durama-
yan, işyerinde
şartları müsait ol-
mayan, özürlü,
hasta, yolcu, araç

üzerinde veya yaya olduğu halde bir
endişe içerisinde olanlar, îma ile,
oturarak veya kolaylarına geldiği şe-
kilde, namazlarını kılabilir. Önemli ve
kalabalık toplantılarda, herhangibir
araçla seyir halinde iken de bu ruhsat
kullanılabilir.

olcu namazı (seferilik): 

İş, gezi,  ziyaret için evinden çıkan
kimse meşakkatli,  endişeli veya kor-
kulu bir yolculuk yapıyorsa, seferi sa-
yılır. 

Namazları kısaltarak kılar. „Yer yü-
züne ayak bastığınız zaman, küfre sa-
panların size tedirginlik vermesinden
korkarsanız,  namazı kısaltmanızda
sizin için bir sakınca yok tur. Şu bir
gerçek ki,  küfre batanlar sizin için
açık bir düşmandır.’’ İslâm bilginleri
namazın kısaltılarak kılınması hak-
kında ihtilaf etmişlerdir. Şöyle ki:   

-  Hanefiler: Misafirin, namazı kı-
saltarak kılması vacibtir,   derken,  

-  Mâlikîler: Sünneti müekkededir
demişler,  

- Hanbelîler ve Şafiîler: Caizdir
diye aksi hüküm belirterek, uygula-
mayı bireyin kendisine bırakmışlardır.
İbn. Rüşd, „İmam Şafii‘den gelen en
meşhur rivayet budur.’’ demiş ve
İmam  Şafiinin hükmünü onaylamış-
tır. Namazları kısaltmak demek rekat
sayısını yarıya indirmek demek değil,
kısa sureler okumak demektir.

Bu durumda herhangi bir se-
beple evinden dışarıya adımını
atan bir müslüman, kendi konu-
munu kendisi belirleyecek ve -bu
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belirleme başkalarının kendisine vere-
ceği psikolojik, ekonomik ve fizikî za-
rarların tesbitidir- kararını
verecektir. Namazlarını ya kısal-
tarak kılacak,  ya da  tam olarak

kılacaktır, bu konuda birey
hürdür.    

Kanaatim odur ki, 
günümüz şartlarında bu yolcu-

luğa 90 kilometre diye sınır getirmek
yanlıştır. Buyruk sahibi, buyruğunda,
müslümanın evinden ayrılışını zikret-
miş,  peşi sıra tekrar evine gelinceye
kadar başına gelebilecek tehlikeleri,
tedirgin edilme olarak zikrederek dik-
katleri oraya yönlendirmiş,   tedir-
ginliği de; müslümanın, düşmanı olan
birileri tarafından rahatsız edilmesi
olarak ifadeye koymuştur. Bu
rahatsızlık; onur kırıcı davra-
nışlar olabileceği gibi saldırı
şeklinde olabilir, işten çı-
karma şeklinde olabilir, iş ye-
rinde taciz edilme olabilir, yol
güvenliği olabilir v.s.  

Yüce Yaratıcı devamla, iba-
det süresinin İslâm düşman-
larının, müslümanın yaşamını
sona erdirecek/ zorlaştıracak
kararlar almasına sebep ola-
cak kadar uzun olmaması ge-
rektiğini, bu durumun
neticede müslümanın tedirgin
edilmesine sebep olabilece-
ğini özellikle vurgulamakta-
dır.

Konuya bu açıdan tekrar
bakarsak, günümüz şartla-
rında; büyük şehirlerde, met-
ropollerde yaşayan insanlar
tedirgin edilmektedirler, her
an tehlike ile burun buruna
yaşamaktadırlar. Ulaşım so-
runu,  trafik sorunu, stres ve hertürlü
sosyolojik ve psikolojik sorunlar, işsiz-
lik sorunu, işyeri sorunları gibi hayati
önem arzeden sorunlar, kilometre söz
konusu edilmeden ibadet yapmak is-
teyen bir müslüman için tedirginlik
kapsamına alınmalı ve bu müslüman
evine dönünceye kadar namazını kı-
saltarak kılmalıdır. Zahirîlerin görüşü
de böyledir.

Yolcu namazı ile ilgili diğer me-
seleler: 

Yolcu,   yolcu olmayana, mukim de
yolcuya imamlık yapabilir. İmam mi-
safirse iki rekâtta selam verir/ şart da
değildir: Çünkü bu seçimi imam olan
o kişi yapacaktır. Yolcu ( misafir) ol-
mayan  cemaat namazlarını dört re-
kata tamamlar. Eğer cemaat yolcu da
imam mukim ise, imamla birlikte
selam verir. Ancak bu durumda da
cemaat yine seçme hakkına sahiptir.

adınlar için yolculuk:
Kadınların mahremleri yanlarında ol-
madan  90 kilometreye kadar olan
yolculuğu yapabileceklerini, fazlasını
yapamayacaklarını biliriz, ama niçin
91. kilometreyi gidemez diye çoğu
kez sormayız. Oysa kadınlarla ilgili
yolculuk hükümleri tamamen yol em-

niyetiyle ilgilidir. Yol güvenliği varsa
kadın istediği kilometreyi tek başına
gidebilir. Zamanımızda yolculuğu kilo-
metreyle izah etmek yanlış olur.
Uçakla yapılan yolculuklar  kilomet-
reyle sınırlandırılamayacağı gibi, gü-
venlik açısından da sanırım
tartışılamaz. Konuyla ilgili Peygamber
buyrukları şöyledir:   

„Allah’a, Âhiret Günü‘ne inanan hiç
bir kadına mahremsiz olarak bir gün
bir gece yolculuğa çıkması helal
olmaz.’’

„Kadın,  yanında kocası veya mah-
remi olmadan iki gün sürecek yolcu-
luğa çıkmasın.’’

„Kadın yanında mahremi bulunma-
dan üç gün sürecek yolculuğa çıkma-
sın.’’

Yukardaki hadislerde güvenlik art-
tıkça zamanın uzadığını görmekteyiz.
Öyleyse kadınların yoculuğunda ya-
sağı getiren, mesafenin uzaklığı değil,
yolculukta kadının
güvenliğidir. Oysa
aynı güvenlik erkek
için de geçerlidir. 

Kaldı ki; Şafii-
ler‘e ve Hanbeli-
ler‘e  göre, erkek
karısının farz olan
hacca gitmesine
mani olamaz.
Çünkü hac farzdır,
kocası izin vermese
de kadın,   hacc‘a
gider.

Farz olan Hacc‘a
izinsiz gidebilen
kadın,   herhalde
haccın üzerinde bir
farz olan cihad ve

rızık içinde
91. Kilomet-
reyi haydi
haydi gidebi-
lir. Âl-i İmran

suresi 97.ayette
konuya açıklık geti-
rilmektedir: „Orada

apaçık ayetler ve İbrahim Makamı
vardır.  Kim oraya giderse o güvenlik-
tedir. O na bir yol bulup güç yetiren-
lerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar
üzerindeki hakkıdır. Kim de küfre sa-
parsa, kuşku yok, Allah alemlere
karşı muhtaç olmayandır.’’

Âyette geçen güç yetirmek ne
anlama gelir, mezhebler bu ko-
nuda neler demişlerdir :

Hanefiler güç yetirmeyi üçe
ayırmışlar: Sağlıklı bir beden , Ye-
terli mal, Yol ve mekan güvenliği, 

Malikîler: Güç,  bedenin dayanık-
lılığı, mal ve keyfiyet yeterliliği,
günün şartlarına göre güvenlik

Şafiîler: Sağlıklı bir beden, yeterli
mal, uygun binek

Hanbelîler:  Kudret, da-
yanıklı bir beden, yeteri
kadar, yiyecek-içecek,
binek.  

Sonuç:   
Mezheblerin kadınların

yolculuğu ile ilgili yasak-
lama kararları, görül-
düğü gibi mesafe ile ilgili
değil,  güvenlik  ile ilgili-
dir. 

Ezân: 
Ezân sünnet-i

müekked‘dir, ezân, vakti
bildirmek içindir. Namazın
şartlarından değildir. Bunun
için,   namaz vakti girince
ezân okunmasa da namazı
kılmak gerekir. Ezan okuyan
kişinin,  erkek, çocuk veya
kadın olması arasında fark
yoktur. Çünkü ezân çağrı-
dan ibarettir. Bülûğa erme-

miş mümeyyiz çocuğun ve kadının
okuduğu ezan da maksadı gerçekleş-
tirmiş olur. Bazı kaynaklar kadının
ezan okuyamayacağını yazmak-tadır.
Eğer kadın sesinin haram olduğu var-
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sayımıyla hareket edilerek bu hükme varılmışsa, yanlış bir
karardır deriz. Çünkü, İslâm Dîni sese haramlık hükmünü
getirmemiştir. Kadın sesi de seslerden bir sestir ve  haram
değildir. Buyruk şöyledir: „Ey peygamber hanımları! Siz,
kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer korunup
takvaya sarılıyor-sanız sözü kırıtarak söylemeyin ki,  kal-
binde maraz bulunan biri ümide kapılmasın. Örfe uygun
söz söyleyin.“ Burada yasaklanan, konuşmak değildir,
„kırıtmak’’ tır. Eğer konuşmak yasak olsaydı, âyetin de-
vamında gelen, „örfe uygun’’ olarak konuşmanın da
yasak olması gerekirdi.  

***
*Maide 6
-Nisa 103  
-Isrâ 78  
-Hûd 114
-Taha 130, Nûr 48, Rûm 17-18. Tûr 48-49. Kâf 40. Âl- i İmran 41,  Müzzemmil 1-4-6-7-8,
Bakara 238- 239. -Nisa 103
- Kütüb-i Sitte Muhtasarı, Canan İ. , -Akçağ yay. Ank. 1995, c. 15, s. 401
-Bakara 289
-Tevbe 112
-Taha 14
-Fetih 

-Fâtiha
-Ankebut 4
-Müddessir 42- 47
-Nebe 39- 40
-Buhari ve Müslim  İbn.   Mes‘uttan.  -İhya 599
-Müslim İhya 398
-İhya 399 Tabaranı-   Enesten
-Beyhaki Hz.  Ömer   İhya 39
-Taberânî 412
-Nisa 43
-Nisa 101

-Enfal 31

-M. Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, 
-Beyan y. Ist. 1989 s. 68
- İ. Fıkhı Ansp. s. 459
-Bakara 115,142,150,Yunus 87
-Nisa 103 
-Namazın farziyetiyle ilgili âyetlere bkz.  
-Müslim,  Fiten böl.  , Hadis 110
-Ni’metü’l İslâm, c.  2, s. 19
-Müslim birr. 32
-Geniş bilgi için bkz.  Ibn. 
-Rüşd, ilgili bölümler. 
-Bakara 238
-Ibn.  Rüşd , c.  1, s.  286 
-İsra 110
- Müzzemmil 20
-Özsoy Ömer, Güler İlhami, 
-Konularına Göre Kur’an, s. 357
-Hanefî mezhebi
-Dört mezhebin Fıkıh Kitabı,  terc.  H.  Ege 1 / 193
-Ali İmran 191, Nisa 103, Yunus 12,
-Ali İmran 191, Nisa 103, Yunus 12,
-Buhari Ezan 133
-Ibn.  Rüşd, c.  1, s.  283
-Buhârî,  Mevâkit,  9/37,  no:   597
-İbn. Rüşd, Bidayetü’l- Müçtehid,
-Beyan yay. Ist. c. 1,  s. 364
-S. Müslim.
-Taha 130/Nur 48/Rum 17, 18 / Kaf 40 

-Nesa’i, Mevâkit 47, Dârimi 1/356, 
-Ibn kayyım, ilâm 3/10-12, Zad’ül Meâd, 1/477-481.
-Bakara 286
-Bakara 239

-Bakara 239

-İbn. Rüşd, Bidayetü’l- Müctehid, c. 1, s. 336
-Nisa 102
-İbn. Rüşd,  Bidayetü’l-Müctehid,  c. 1,  s. 338
-Buharî, Taksîru’s-Salât 4,
-Kütüb-i Sitte, c. 8, s. 29, no. 2194 
- Kütüb-i Sitte,  c. 8,  s. 29
- a. g. e c. 8, s. 29, ayrıca bkz. -Ebû Davut, ilgili bölüm. 
-a. g. e. ,  s. 32
-Ahzab 32 
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ok sayıda Berlinlinin katıldığı açılışta konuşma yapan Berlin Başkonsolosluğu
Eğitim Ataşesi Ali Can, Türklerin yaklaşık yarım asırdan bu yana Almanya’da
yaşadıklarını ve önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Ataşemiz ,,Berlin Türk
Eğitim Derneği’nin açmış olduğu Hikmet Kütüphanesi geleceğe güvenle bakmamız
için güçlü bir sebep teşkil ediyor.” dedi.   

Berlin Türk Eğitim Derneği bünyesinde kurulan Hikmet Kütüpha-
ne’si ve onun yayın organı MOCCA dergisi, geniş bir davetli toplu-
luğunun katıldığı açılış programı ile tanıtıldı. 

Hikmet Kütüphanesi ve MOCCA dergisi tanıtımında bir konuşma
yapan TED başkanı Rüştü Kam, misafir işçi olarak elli yıl önce Al-
manya’ya çalışmaya gelen Türklerin artık burada kalıcı olduklarının
vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: 

,,İmarında katkıda bulunduğumuz bu ülkeye ve ülke insanına
karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Kendimize karşı gö-
revlerimiz ve sorumluluklarımız var. Ailemize ve çocuklarımıza karşı
görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Görev bilincinde ve sorum-
luluklarımızda önceliklerimiz mutlaka olacaktır, olmalıdır da. Al-
manya’nın yaşanabilir bir halde olması ve istikrarının bozulmaması
için gerekenlerin yapılması hepimizin öncelikli görevlerimiz arasında
olmalıdır. Geriye dönüş planlarıyla ilgili olmayan görev ve sorum-
luluklarımız var. Bizler bu dernekleri bu anlayışla kurduk. Türk Eği-
tim Derneği, Berlin Veliler Topluluğu, Hikmet Kütüphenesi ve
MOCCA dergisi. Bu derneklerin hepsi eğitim amaçlıdır.” 

Toplantıda bir konuşma yapan Berlin Veliler Topluluğu başkanı
Hüseyin Bozkurt ise şunları söyledi: 

,,Bizler görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken geleceği-
mizi de güvence altına almak istiyoruz. Çocuklarımız güzel bir
türkçe konuşsunlar istiyoruz, büyüklerine, öğretmenlerine karşı
saygılı olsun istiyoruz. Kendilerini ve geldikleri yerleri ve en önem-
lisi dinlerini unutmasınlar istiyoruz. Bu şekilde yetişen nesilden
zarar gelmez. İnanan ve saygılı olarak yetişen bu nesil, komşula-
rına da saygılı olacaktır, öğretmenine de saygılı olacaktır, içinde ya-
şadığı ülkeye ve o ülkenin değerlerine de, doğaya da saygılı
olacaktır. Biz bu dernekleri o saygının oluşması için kurduk”

Çeşitli müzik ve eğlence etkinliklerinin yer aldığı açılışta çocuklar
arası yapılan resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülle-
rini Eğitim Ataşesi Ali Can, Türk Alman Merkezi Başkanı Adnan Gün-
doğdu ve TED Başkanı Rüştü Kam verdiler. 
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Mustafa PULAT
Başkonsolos- Berlin

“Okullarda normal
ders saatleri içinde 
Türkçe dersleri de
okutulsun ve sınıf
geçmeye tesir eden
bir notla değerlendi-
rilsin, diye çalışma-
lar yapıyoruz...”
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Eşyalarımızı kilit altına aldık
ve güvenlik kapısından büyük
salona geçtik. Orada kendisini
tanıttıktan sonra kim oldu-
ğunu öğrendiğimiz 
bir vazifeli; Hoş geldiniz!
Siz MOCCA dergisinden olma-
lısınız, size ben eşlik edece-
ğim, dedi. 
Bu kendisinden emin 
ve son derece nazik olan ha-
nımefendi 
Muavin Konsolos 
Emel Hanım’dır. 
Vakit geçirmeden konuya
girdi ve başladı yeni Başkon-
solosluk binasını tanıtmaya.

fendim hoş geldiniz Berlin’e, nasıl buldunuz
burayı?
Kısa bir süre önce buraya geldim. Berlin’i tanımaya
çalışıyorum. Berlin güzel bir şehir. Türklerin yoğun
olması benim açımdan bir başka güzellik. Kendinizi

hiç yabancı gibi hissetmiyorsunuz.

Sanırım çok yoğunsunuz
Berlin’le birlikte üç eyalete daha bakıyorum; Saksonya, Bran-
denburg ve Mecklenburg-Vorpommern. Bu eyaletlerde yaptı-
ğımız çalışmalar daha değişik; turizm, ekonomik, ticari ve
kültürel bağlantılar daha ziyade ön planda. Berlin’de yürütül-
mesi gereken hizmetler, diğer eyaletlerde yaptığımız çalış-
malara ilaveten; vatandaşlık işleri, eğitim, sosyal güvenlik ve
kutlama günleri gibi konuları içeriyor.

Eğitim çok önemli
Berlin’de 50 öğretmenimizin marifetiyle yaklaşık 120 okulda
Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriyoruz. Ancak bu dersler
ders geçme notuna tesir etmediği için bazı sıkıntılar var. Bu
konuda ailelere de görev düşüyor tabiatıyla. Anadilini iyi bilen
çocuk Almancayı da daha iyi öğrenecektir. Bu konuda velile-
rimizin daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. Biz de bu yönde ça-
lışıyoruz. 

Dernekler
Berlin’de 300’den fazla dernek var. Derneklerin sayısının çok
olması toplumumuzdaki dinamizmi yansıtıyor. Diğer yandan
sayının fazlalılığı etkin olduğumuz anlamına gelmiyor. Ger-
çekte çatı niteliğindeki dernekler aracılığıyla toplumumuzun
temel sorunlarına çözümler ortaya koymakda etkinliğimiz
sözkonusudur. Derneklerimizin en azından eğitim, işsizlik gibi
ortak sorunlarımızın çözümünde ortak hareket etmeleri ge-
rekiyor. 

Türkçe için neler yapılabilir?    
Elimizdeki mevcut imkânlarla okullarda gerekli çalışmaları ya-
pıyoruz. Türk Evi’nde de ayrıca Türkçe ile ilgili çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bunlar yeterli olduğunu düşünmüyorum, ancak
eldeki imkânlarla bu kadarı mümkün olabiliyor. Okullarda nor-
mal ders saatleri içerisinde Türkçe dersleri de okutulsun ve
sınıf geçmeye tesir edecek bir notla değerlendirilsin diye ça-
lışmalar yapıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bu çalışmaların
sonucu hemen alınamıyor. Eğitim konusuna uzun vadeli yak-
laşmak gerekir.

Derneklerde verilen Türkçe derslerine ne diyorsunuz? 
Toplumumuza hizmet verenleri desteklemek görevimizdir.
Derneklerde Türkçe dersleri nasıl yapılır bu konuda düşün-
mek gerekir. Bunu ilk defa siz teklif ediyorsunuz. Konuyu il-
gili makamlarla görüşüp olgunlaştırmak gerekir. Uygun şartlar
doğarsa neden olmasın?
Efendim zaman ayırdınız, güzel bilgiler verdiniz, sizinle bu ko-
nuları görüşmekten MOCCA dergisi olarak fevkalade mutluluk
duyduk, teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Ben de yakın ilginize ve güzel sorularınıza teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim. Özellikle MOCCA dergisine
uzun bir yayın hayatı temenni ediyorum. Çok güzel bir dergi
çıkarıyorsunuz gerekli ilgiyi göreceğinden eminim.    
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Konsolosluğun Girişi

Başkonsolos Mustafa Pulat ile 
Berlin’de yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarını konuştuk.

Gururumuzu kabartan bu bina,
gönül isterdi ki modern bir mi-
mariyi temsil etme yerine,
Türk mimarisinin bütün özel-
liklerini taşıyan bir özelliğe
sahip olsun. O zaman bir
başka şekilde gururlanırdık.
Fakat bu da hoş. 50 yıldan beri
çekilen sıkıntıları bir anda unu-
tuveriyor insan.

Berlin Başkonsolosluğu’nun

Vatandaşlık Hizmetleri

Bekleme Salonu

E



Ferah bir bekleme salonu
Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz

bir mekân. Burası yeni yerimizdir.
400 metrekarelik bu alan 300 kişiyi
rahatlıkla bünyesinde barındırıyor.
Televizyon izleyerek, gazete ve dergi
okuyarak sıranızı bekleyebilirsiniz. Ta-
şındığımız 2007 yılı Kasım ayından
beri yeni binamızda sigara içmek
yasak. Hepimizin, en başta çocukları-
mızın sağlığı için bu yasak bilhassa
bekleme salonumuzda titiz bir şekilde
uygulanıyor. Bekleme salonunda, va-
tandaşlarımızın vesikalık fotoğraf ve
fotokopi çektirme imkânı da var.  

Çocuklar da düşünüldü
ekleme salonunda çocuklar için oyun

yerimiz ve bebek bakım ünite-
miz var. Siz çayınızı kahve-nizi
yudumlayarak haberleri izlerken
çocuklarınız da oyun oynayabi-

lirler. Bebekli anneler çocuklarının ba-
kımını artık daha rahat yapabiliyorlar.
Size düşen duyduğunuz zil sesinden
sonra ışıklı tabelaya bakarak sıranızın
gelip gelmediğini kontrol etmektir.
Hepsi bu kadar. 

Ve işleminizle ilgili sıra numarasını
görür görmez bir üst kata çıkıyorsu-
nuz. İlgili memuru masasının başında
sizi bekliyor olarak bulacaksınız. Me-
murun karşına siz de oturuyor ve baş-
lıyorsunuz anlatmaya. İşleminizi
yaptırıyorsunuz, paranızı ödüyorsunuz,
Muavin Konsolos’un odasına gidip ev-
rakınızı imzalatıyorsunuz. Yani ba-şın-
dan sonuna kadar işleminizi kendiniz
takip ediyorsunuz ve kısa sürede evi-
nize dönüyorsunuz.  Her-kesin zih-
ninde yer eden, bunaltıcı camlı
bölmenin arkasındaki memur ile balık
istifi bir salonda hatta bina dışında sa-
atlerce ayakta sıra beklemiş vatandaş
arasındaki gergin diyalog yeni binayla
birlikte son buldu. Vatan-daşlarımız ve
onlara yıllarca hizmet veren Konsolos-
luk memurlarımız nihayet bulunmayı
hak ettikleri medeni bir binadalar. Ça-
lışılan veya hizmet görülen ortam el-
bette insan-ların psikolojisini etkiliyor.

Yüz yüze bakarak, bir masada karşılıklı
oturarak sorununuzu veya işleminizi
başkaları-nın duymayacağı şekilde il-
gili memura aktarabilmek, memurun
yalnızca sizin işleminizle ilgilenmesi,
bütün bunlar vatandaşa verilen değe-
rin de bir göstergesi aslında...

Hizmet kalitesinin artırılması
için çalışıyoruz

Hizmet kalitesinin artırılması, hızlan-
dırılması ve vatandaşlarımız açısından
kolaylaştırılması amacıyla, her bir kon-
solosluk işleminin ayrı olarak sürdürül-
düğü “oda sistemi”ne dayalı mevcut
çalışma düzenimizi değiştir-erek, be-
lirli bazı hizmetlerin aynı konsolosluk
memuru tarafından yapıl-masına
imkân tanıyan bir sisteme geçmeyi ön-
görüyoruz. Bu yeni çalışma düzeninde,
vatandaşlarımızın oda oda dolaşma-
sına gerek kalmayacak. Masasını si-
zinle paylaşan memur işlemlerinizi
bitirerek sizleri yolcu edecektir. Buna
biz kendi aramızda “havuz sistemi” di-
yoruz. Bu sistem sayesinde, “önce
nüfus bölümündeki işleminizi tamam-
layın sonra yeni pasaportunuzu ya da
vekâletnamenizi burada düzenleriz“
gibi sözler artık tarih olacaktır. 

Nüfus cüzdanı
Türkiye’deki tüm devlet dairelerinde

olduğu üzere, Başkonsolosluğumuzda
da tüm işlemler T.C. Kimlik Numarası
esas alınarak yapılmaktadır. Yeni cüz-
danlarda T.C. Kimlik Numarası bulun-
maktadır. Örneğin yeni pasaport
düzenlenmesi, askerlik veya noter iş-
lemleri için, T.C. Kimlik Numarası bu-
lanan nüfus cüzdanı hamili olunması
gerekiyor. Vatandaşlarımıza tavsiye-
miz, eski nüfus cüzdanlarını değiştir-
meleridir. Nüfus cüzdanı bedeli iki
Euro’dur. 

Çifte vatandaşlık
Bilindiği üzere, Alman Vatandaşlık

Yasası’nda yapılan değişiklikle, 2000
yılından sonra izinsiz olarak başka ülke
vatandaşlığı alanlar, Alman vatandaş-
lığını kaybetmektedirler. Bu durumdaki
pek çok vatandaşımız, Alman vatan-
daşlığını kaybederek, süreli oturma iz-
niyle Almanya’da yaşamlarını
sürdür-meye çalışmaktadırlar. Maale-
sef ciddi hak kaybına uğramış durum-
dalar. Çifte vatandaşlık konusunda
esneklik sağ-lanması amacıyla, Türk
tarafı olarak tüm çabayı gösteriyor ve
girişimlerde bulunmaya devam ediyo-
ruz.  

Pembe kart
Türk vatandaşlığından izinli olarak

çıkarak başka ülke vatandaşlığına ge-
çenlere, Türk vatandaşlarının yarar-
landığı hakların büyük bir kısmından
yararlanabilmeleri için “Pembe Kart”
olarak bilinen bir belge düzenlen-mek-
teydi. 1995 yılında yürürlüğe giren
4112 sayılı yasa uyarınca düzenlenen
bu belgeyi taşıyan kişiler, Türkiye’de
ikamet, yatırım, seyahat, çalışma, ti-
cari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz
mal edinme, kiralama gibi konularda

Türk vatandaşlarıyla aynı haklardan
faydalanmaya devam et-mektedirler. 

Pembe Kartlar halen geçerliliğini ko-
rumaktadır.Ancak,tıpkı vatandaşla-rı-
mıza T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus
cüzdanı almalarını tavsiye ettiğimiz
gibi, “Pembe Kart” hamille-rine de bu
kartlarını, 2004 yılında yürürlüğe giren
“5203 Sayılı Kanunla Tanınan hakların
Kullanılma-sına İlişkin Belge” ile yani
“Mavi Kart” ile değiş-tirmelerini öneri-
yoruz. Mavi Kartlar, Pembe Kartlardan
farklı olarak kişinin T.C. Kimlik Num-
arasını içermektedir. Pembe ve Mavi
Kartların, kimlik yerine geçmediğinin
bilinmesinde yarar var-dır. Bu kartlar
yukarıda sıralanan hakların kullanılma-
sına imkân tanıyan bir belgelerdir ve
mutlaka geçerli bir kimlik belgesiyle
birlikte ibraz edilmek zorundadır. Mavi
Kart için Başkon-solosluğumuza iki ve-
sikalık fotoğrafla başvurulması yeterli-
dir. 

Yeni Pasaportlar
Son dönemde, vatandaşlarımızdan

sıkça yeni pasaportların ne zaman dü-
zenlenmeye başlayacağı konusunda
sorular alıyoruz. Güvenlik önlemleri ve
hamilinin tüm kişisel bilgilerini içeren
yonga (çip) taşıyacağını bildiğimiz bu
yeni pasaportların, ne zaman düzen-
lenmeye başlanacağı konusunda Baş-
konsolosluğumuzda henüz resmi bir
bilgi bulunmamaktadır.

Askerlik
urtdışında yaşayan vatandaş-larımızın
veya çifte vatandaş olanların askerlik
ertelemele-ri, 38 yaşının sonuna kadar

yapılmaktadır. Vatandaşları-
mız 38 yaşına kadar ya as-
kerlik hizmetini yerine
getirmek veya gerekli şartları

haiz iseler dövizle askerlik hizmeti için
Başkonsolosluğumuza başvurmak zo-
rundadırlar. 403 sayılı Vatandaşlık Ya-
sası’nın 25 maddesi (ç) bendi
uyarınca, yasal süresi içinde askerlik
erteleme işlemini gerçekleştirmeyen
ve askerlik hizmetini yapmayanların
Türk vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu
kararıyla kaybettirilmekteydi. Sözko-
nusu yasanın ilgili maddesi halen ge-
çerliliğini korumaktadır. 2004 yılın-dan
sonra, yasanın bu bendinin fiilen etkin
olarak uygulanmadığını görüyoruz.
Ancak, 38 yaşından sonra askerlik hiz-
metini yerine getirmemiş olan vatan-
daşlarımızın geçerlilik süresi dolan
pasaportlarını, askerlik hizmetini yap-
maları veya dövizle askerlik için baş-
vurabilmelerini teminen yalnızca bir
defaya mahsus olmak üzere kısa süreli
olarak temdit etmekteyiz. 

Öte yandan, dövizle askerlik hizmeti
şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın 38
yaşının bitiminden önce, 5.112 Euro
tutarındaki ödemeyi tamamlayıp, 21
gün temel askerlik hizmetini yerine ge-
tirmeleri gerekmektedir. Ödeme yü-
kümlülüklerini 38 yaşının sonuna
kadar tamamlayan vatandaşlarımız,
belirlenen döviz miktarının %50 fazla-
sını (toplam 7668 EURO) 38 ya-şından
daha sonraki bir tarihte ödemek ve 21
günlük temel askerlik eğitimlerini yap-
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mak koşuluyla dövizle askerlik imka-
nından yararlanabilirler.

Şık nikâh salonu
Vatandaşlarımız, yeni binamızdaki

şık ve ferah nikâh salonunu gördükten
sonra geçmiş dönemden farklı olarak,
nikâhlarının Başkonsolosluğumuzda kı-
yılmasını tercih ediyorlar. Şimdilerde,
çiftlerimizin pek çok davetlilerinin de
katılabildiği hayli coşkulu nikâhlarına
ev sahipliği yapmaktan mutluluk du-
yuyoruz.

E-Konsolosluk
E-Konsolosluk, yurtdışında yaşayan

vatandaşlarımıza ve yabancılara kon-
solosluk konularıyla ilgili bilgiler veren
ve birçok konsolosluk işlemi için inter-
net üzerinden interaktif başvuru im-
kânı sağlayan çok amaçlı bir hizmettir.
E-Konsolosluk projesi, 2007 yılı Şubat
ayında Avrupa’daki temsilciliklerimizde
hayata geçirilmiştir. Nüfus, pasaport,
evlilik, askerlik, noterlik ve vatandaşlık
işlemlerden bir kısmına e-Konsolosluk
üzerinden internet aracılığıyla başvu-
rulması mümkündür. Önümüzdeki dö-

nemde yasal mevzuatımızda yapılacak
düzenlemelerle e-konsolosluk üzerin-
den gerçekleştirilebilen konsolosluk
hizmetlerinin kapsamının genişletilme-
si planlanmaktadır. 

E-Konsolosluk, konsolosluk işlem-le-

rini kolaylaştırmanın yanı sıra yurt-dı-
şındaki vatandaşlarımızın ihtiyaç duya-
bilecekleri pek çok konuda bilgi
bankası işlevi görmektedir. E-Konso-
losluk sitesinden yurtdışındaki temsil-
ciliklerimizin, Türk işyerlerinin ve
derneklerin iletişim bilgilerine, etkinlik-
lerin yanı sıra vatandaşlarımızın yarar-
lanabilecekleri diğer duyurulara,
örneğin seyahat duyuruları gibi, ulaşıl-
ması mümkündür. 

Üye olunmadan da e-konsolosluk si-
tesinden yararlanılabilir. Vatandaşla-
rımız, örneğin, telefonla bilgi almaya
çalışmak yerine, Soru Bankası modü-
lünü kullanarak e-posta yoluyla soru-
larını Başkonsolosluğumuza iletebilir
ler. Bu sorular kısa bir zaman içinde
yanıtlanmaktadır.

Almanya’da yerleşik 13 Başkonso-
losluğumuza günde ortalama 400-500
vatandaş başvuruyor. Konsolosluk bi-
nalarımız genel itibariyle maalesef çok
fazla sayıda başvuruya yanıt verecek
alt yapıdan ve personelden yoksundur.
Vatandaşlarımız telefonla bilgi almak
için aradıklarında yetkililere ulaşama-
maktan şikâyet ediyorlar. Ancak, 15-
20 konsolosluk görevlisinin her gün
çok sayıda vatandaşın başvurusunu al-
ması ve aynı zamanda telefonlara
yanıt vermesi mümkün değil. Ayrıca,
Almanya’daki diğer temsilciliklerimizin
görev bölgesinde yaşayan ve konso-
losluk işlemleri için 300 km. yol kat
etmek zorunda kalan vatandaşlarımı-
zın sıkıntılarını da biliyoruz. Bütün
bunlar alt yapıyla ilgili sorunlar. Fakat,
konsolosluk binasının yenilenmesi,
konsoloslukların veya personel sayısı-
nın artırılması devlet için hem oldukça
külfetli hem de sorunları geçici olarak
belki de yalnızca 20-30 yıl erteleyecek
çözümlerdir. Vatandaşlarımızın nüfusu
ve dolayı-sıyla konsolosluk hizmeti ih-
tiyacı ise, her geçen gün katlanarak
artıyor. Bütün bunlar değerlendirildi-
ğinde, uzun vadede vatandaşlarımızı
temsil-ciliklere gitme zahmetinden
kurtara-cak, devletimize ise yük olma-
yacak bir çözüm düşünülerek, e-Kon-
solosluk projesi başlatıldı.
E-Konsolosluk, uzun vadede gerek va-
tandaşlarımıza sağla-dığı imkânlar ge-
rekse devletimize kazandıracaklarıyla,
e-devlet anlayışı-na uygun en somut
ve verimli hizmet-lerden birini teşkil
edecektir diye düşünüyorum.  

Almanya’daki, bilhassa Berlin’deki
vatandaşlarımız, en güvenli ve kolay
yolun Başkonsolosluğa gelerek, yetki-
liyle görüşerek işlem yaptırmak oldu-
ğuna inanıyorlar. Elli yılı aşkın süredir
var olan bu alışkanlık elbette hemen
değişmeyecektir. Bilgisayar ve internet
kullanmayı bilen vatandaş-larımızın
bilhassa gençlerimizin konsolosluk iş-
lemlerini teknolojiden yararlanarak
bizzat kendilerinin yürüt-melerini, yani
e-konsolosluk üyesi olmalarını istiyo-
ruz. Böylece, pasaport süresini
uzatma, nüfus cüzdanı düzenletme
gibi sıradan konsolosluk işlemleri için
Başkonsolosluğa gelmele-rine gerek
kalmayacak. 

Eğitim
Eğitim konusunda birinci derecede

sorumluluğun anne-babalara velilere
ait olduğunu her vesileyle dile getiri-
yoruz. Çocuklarımız zeki, akıllı ve ye-
teneklidir. Burada, velilerimizin,
özverili ve anlayışla çocuklarına yakla-
şabilmeleri, onların yeteneklerini, eği-
limlerini ve isteklerini görebilmeleri ve
yönlendirebilmeleri büyük önem taşı-
maktadır.  

Derneklerde Türkçe dersi
Eğitim Ataşeliğimize bağlı öğretmen-

lerimiz tarafından hâlihazırda 120 ilk-
okulda Türk Kültürü ve Türkçe dersleri
verilmektedir. Her geçen gün bu ders-
lere olan ilginin arttığını görmekten
mutluluk duyuyoruz. En az on iki öğ-
rencinin katılımının sağlan-ması ha-
linde, ilkokullarda Türkçe dersleri

açıyoruz. Öğretmenlerimizce bu ders-
ler, talep olması halinde, sivil toplum
kuruluşlarında da verilebilmek-tedir. 

Hukuk Danışmanımız 
Her hafta Çarşamba günü 
09.00-12:00 saatlerinde vatan-
daşlarımıza hukuki konularda
yardımcı olan bir Hukuk Danış-
manımız var. Avukat Cem Alışık,
vatandaşlarımızın aile, velayet,
miras, ticaret, kira, ceza ve pek
çok konuya ilişkin hukuki sorun-
larını dinleyerek, ücretsiz danış-
manlık hizmeti vermektedir.
Avukat Alışık, ayrıca mahkum
vatandaşlarımıza Başkonsolosluk
olarak yaptığımız hapishane ziya-
retlerinde de bizlere eşlik etmek-
tedir.  

Ali Can 
Eğitim Ataşesi

Mustafa Atabey
Konsolos
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Sayın Karataş Çanakkale’den ne anlıyacağız?
Çanakkale bir savunma savaşıdır. Şehitlerimizi saygı ile anı-
yoruz. Onların gösterdikleri  cesaretle bugün Avrupa’da Be-
dir’den Çanakkale’ye gül demetleri sunuyoruz. Bu mübarek
gün ve gecelerde onları anmak, onları konuşmak, onları
yazmak bizleri yüceltiyor.

Niçin “Kınalı kuzular” deniliyor?
Adını Hz.Muhammed’den alan generalinden erine kadar
“Mehmetçik”leri seven, bağrına basan  bu büyük millet,
Peygamber ocağına kurbanlık gönderiyorum diye, evladının
başına kına yakarak Hasanları, Alileri cepheye göndermiş-
tir. Bunlara kınalı kuzular denir. 

Türkiye Avrupa Birliğine girmek istiyor, sizce  Avru-
palı değişti mi? Çanakkale’ye gelen Avrupalıyla bu-
günkü Avrupalı arasında ne gibi farklar var?
Medeniyet diyorlar ama, medeniyet dedikleri o şeyin aslında
ne olduğunu en iyi kendileri  biliyorlar. Medeniyet! dedikleri
o şeyle insanları tanıştıracaklarını söyleyenlere, kendilerine
göre medeni olmayan insanlara savaş açanlara; medeni-
yeti,  mertliği, merhameti  müslüman Türk askerleri Ça-
nakkale’de öğretti. Bu gün Avrupalı dün yaptığından farklı
birşey yapmıyor. Yine de medeniyet diyor, insan hakları
diyor, adil paylaşım diyor ve farklı şekillerde yine masum

insanları hedef  tahtasına koyarak, hedefine ulaş-
mak isti-yor. Çanakkale dün geçilmedi ama
bugün bir şekilde geçilmeye çalışılıyor. "Tarihi te-
kerrür diye tarif ediyorlar/ Hiç ibret alınsaydı te-
kerrür mü ederdi?"

Neler yapmak gerek?
Müslüman önce izzet sahibi  olmalıdır. Heybet ve
onur kaybedilmemelidir. Dünyayı çok severek
ölüm unutulmamalı, bugünün dünyasında müslü-
manlar üzerinde uygulanan vahşet unutulmama-
lıdır. Barış istiyorsan güçlü olacaksın! İçerden
bölmek isteyenleri iyi tanıyacaksın! Müslünanım
deyip şekilcilikle uğraşmayacaksın! Kur’an ne
diyor ona kulak vereceksin! Kur’an’ı seviyorum
demek için O’nun içine girmek lazım. Öyle dışar-
dan Kur’an sevilmez. Herkesin eteğindeki taşları
dökerek Kur’an’a gelmesi gerekir. “Parçalanıp
bölünürseniz gücünüz elden gider”. Bu buy-
ruk Kur’an’ın buyruğudur. Değerlerimizden taviz
vermediğimiz müddetçe bizi parçalayamazlar.  
İnsanımızda bir kıpırdama var, konuşmakla me-
deni olunmadığını milletimiz görmeye başladı. En
kalıcı kuvvet kültür dür bunu yediden yetmişe he-
pimizin bilmesi gerekir. Ve bizim kültür alışve-ri-
şinin  en büyük ibadet olduğunu nesillerimize
öğretmemiz gerekir. Herkes üzerine düşeni yap-

tığı zaman nerede olduğunuz o kadar önemli değildir. Ana-
doluyu vatanlaştıran o ruh, Anadulu’yu koruya-cak
olan ruhtur. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. 

Son olarak ne söylemek lazım?
Sizlere teşekkür ediyorum bu yaban ellerde dernekler kur-
muşsunuz, camiler açmışsınız. Bakınız bir dergi çıkarıyor-
sunuz ve bana Çanakkale’yi soruyorsunuz. İşte kastettiğim
ruh bu ruhtur. Mocca dergisine teşekkür ediyorum. Ve ken-
disini Türk ve müslüman hisseden herkese de tavsiye edi-
yorum ki, Mocca’ya sahip çıksınlar. Yolunuz açık olsun.

Röportaj

21 6/2009

Doç. Dr. Mustafa Karataş

“Kur’an ne diyor ona kulak ve-
receksin! Kur’an’ı seviyorum
demek için O’nun içine girmek
lazım. Öyle dışardan Kur’an se-
vilmez. Herkesin eteğindeki taş-
ları dökerek Kur’an’a gelmesi
gerekir. “Parçalanıp bölünürse-
niz gücünüz elden gider”. Bu
buyruk Kur’an’ın buyruğudur.”

Mehmetçik yaralı ingiliz
askerini kendi siperlerine

teslim ederken.

Bu Üsteğmen Cosey’dir.
Sonradan Avustralya
Genel Valisi olmuştur.
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Bünde–Espelkamp-
Herford-Löhne-
Lübbecke-Minden-
ve Oppenwehe ce-
miyetlerinin birlikte dü-
zenlemiş oldukları
„şehitlerimizi„ anma tö-
renine konuşmacı ola-
rak katılan,
Doç. Dr. Mustafa Kara-
taş
Mocca dergisi NRW
eyalet temsilcisi 
Bahattin Omurcan’ın
sorularını cevapladı.





Bahattin Omurcan
NRW Eyalet Temsilcisi
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Bamteli

* Entegrasyon nedir? Entegrasyondan ne anl�yorsunuz?

* Avrupal�lar�n entegrasyondan anlad�klar�yla, 

Türklerin/müslümanlar�n entegrasyondan anlad�klar� ayn� �ey midir? 

* Entegrasyon konusundaki;

a›Türklerin/müslümanlar�n      

b›Avrupal�lar�n/ hristiyanlar�n s�k�nt�lar� nelerdir? 

* Sizce entegrasyon mutlak anlamda gerekli midir, 

gerekliyse önündeki engeller nelerdir?

* Bu entegrasyon dedikleri �ey nedir?

* Yenilirmi, içilirmi, giyilirmi..yoksa bir yast�kta uyunurmu?

* Bu konuyu merak edenler var, etmeyenler var!

* Bu meselenin  özüne inilsin mi? �nilmesin mi?

* Bu tart���ls�n m�? Tart���lmas�n m�?

* Bunun faydas� var m�, yok mu?

* Ya�ad���m�z bu ülke, biz Türklerin entegre olmas�n� 

ne kadar istiyor?

* Bizler entegrasyona nekadar yak�n�z?

* Entegre olursak  kazanc�m�z m� yoksa kayb�m�zm�?

Entegrasyon,
üzerinde yıllardan
beri
konuşulan bir
konudur. 

Herkes konuşur ama 
herkesin anladığı 
entegrasyon
başkadır. 
Ve  sonuca 
ulaşılamaz. 
Bu sayımızda 
biz de 
entegrasyon dedik
yerinden ve yetkili-
sinden her kesime
sorduk, konuşturduk
ve yazdık.
Aldığımız cevapları
sizlerle paylaşıyoruz.
Kararı siz verin!
Nedir Entegrasyon?

Tarih ve Toplum

* Was ist das überhaupt, was Integration genannt wird?
* Kann man es essen, trinken, anziehen oder damit alt wer-
den?
* Es gibt Menschen, die das interessiert und Menschen, 

denen es egal ist!
* Soll man der Sache auf den Grund gehen oder nicht?
* Soll darüber debattiert werden oder nicht?
* Hat es überhaupt einen Sinn?
* Wie sehr möchte dieses Land in dem wir leben, 

dass sich die Türken integrieren?
* Wie stehen wir selbst zur Integration, 

können wir oder möchten wir das?
* Wenn Ja, was ist unser Nutzen und gibt es auch Nachteile? 
* Diese und weitere Fragen rund um das Thema Integration
haben wir an Mitglieder aller gesellschaftlichen Millieus ges-
tellt. Wir haben gefragt, geforscht und geschrieben. Die Ant-
worten und Ergebnisse möchten wir mit Ihnen teilen.
Machen Sie sich selbst ein Bild. 

Integration? Was ist denn das?



Das türkische Volk hat sich zum großen Teil in die deutsche Mehrheitsgesellschaft integriert.
Es wäre falsch das Gegenteil hiervon zu behaupten. Wir glauben daran, dass die Bildung der

Schlüssel für die Integration ist. Unsere Kinder, die Mehrsprachig aufwachsen, werden in diesem Land, wo sie
geboren und aufgewachsen sind, hohe Positionen erreichen. Wir wünschen, dass sich unsere Jugendlichen gut
bilden und gute Berufe erlernen. Denn die Teilnahme am Arbeitsmarkt und der somit einhergehende Einfluss
auf die gesellschaftliche Entwicklung ist für eine erfolgreiche Integration unumgänglich. So eine Teilnahme
dient nicht nur dazu den Rahmen der Integration zu erweitern sondern auch erfolgreich im Beruf zu sein und
die gesellschaftliche Anerkennung zu gewährleisten. Des Weiteren ist es auch ein Teil der erfüllten und glück-
lichen Lebensführung. Diese unsere Ansichten werden auch von den öffentlichen Institutionen des Landes

Berlin geteilt. Wir sind mit den deutschen Behörden in Bezug auf dieses Thema in ständigem Kontakt und Kooperation.

Integration: Die Geschichte zeigt, dass die Türken in Harmonie mit der Bevölkerung ihres jeweiligen Landes
gelebt und die Kultur der anderen Völker, mit denen sie zusammenlebten, geachtet haben. Integration kann
aber nicht bedeuten, dass man von einem Volk mit so einer Tradition verlangt, dass sie ihre eigene Identität
vergessen oder vernachlässigen sollen. In diesem Fall entstehen Probleme. Wissenschaftlich gesehen erlernen
die Menschen, die ihre Muttesprache sehr gut beherrschen, auch die Sprache des Landes viel leichter in der
sie leben und beherrschen sie souverän. Unsere Schüler werden durch die Probleme im herrschenden Bil-
dungssytem eher negativ beeinflusst. In einigen Fällen haben sie es schwer die geforderten Leistungen zu erb-

ringen, da sie sich in einem Umfeld befinden, welches sie nicht warm empfängt. Sie sind in Bezug auf ihre Zukunft nicht
hoffnungsvoll genug. Sie fühlen sich als Fremde in diesem Land, wo sie geboren wurden oder schon seit vielen Jahren
leben. Dabei sind diese Jugendlichen für dieses Land, welches unter Bevölkerungsschwund leidet, in jeder Hinsicht eine
Quelle mit großem Potenzial. Wir haben viele erfolgreiche Menschen in den Bereichen der Politik, Kunst, Sport, Presse und
auch in der Industrie. 

ürk toplumu büyük oranda Alman topluma uyum sağlamıştır, bunun aksini söylemek doğru
olmayacaktır. Eğitimin uyumun anahtarı olduğuna inanıyoruz. Çok dilli olarak yetişen ço-
cuklarımız, doğdukları ve yaşadıkları bu ülkede söz sahibi olacaklardır. Gençlerimizin iyi
düzeyde eğitim alarak meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Zira çalışma hayatına olan katkı

ve iştirak ile toplumsal gelişmede pay sahibi olmak başarılı bir uyumun vazgeçilmez öğeleridir.
Bu türden bir katılım, uyumun kapsamını geliştirmenin, mesleki başarı ve toplumsal takdiri sağ-
lamanın yanı sıra mutlu bir yaşamın da önemli bir parçasıdır. Bu düşüncelerimiz Berlin Eyaleti ma-
kamları tarafından da paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, Alman yetkililerle sürekli iletişim ve işbirliği
içindeyiz.

ürkler tarih içerisinde bulundukları bölgelerde uyumlu yaşamışlardır. Beraber yaşa-
dıkları milletlerin kültürlerine saygı duymuşlardır. Böyle bir geleneği olan insanları-
mızın kimliklerini unutmalarının, ihmal etmelerinin istenmesi uyumdan farklıdır. Bu

durumda sorunlar da doğacaktır. Bilimsel olarak insanlar ana dillerini ne kadar iyi konu-
şurlarsa, bulundukları ülke dilini de o kadar iyi öğrenirler ve iyi konuşurlar. Öğrencilerimiz
eğitim sistemindeki sorunlardan daha ziyade olumsuz etkilenmektedirler. Bazı durumlarda
kendilerini kucaklayan sıcak bir ortamdan uzak olarak güçlükle eğitimlerini sürdürüyorlar.
Gelecekten yeterince umutlu değiller. Doğdukları veya uzun zamandır yaşadıkları bu ülkede
kendilerini halen yabancı hissediyorlar. Oysa bu gençler, nüfusu azalmakta olan bu ülke için
her bakımdan bir dinamizm kaynağıdırlar. Siyasette, sanatta, sporda, basın yayın kuru-
luşlarında, iş dünyasında başarılı çok sayıda insanımız mevcut.

Tarih ve Toplum

Mustafa Pulat
Generalkonsul der Türkischen

Republik in Berlin

ntegrasyon, insanın ait olduğu kültürden kopmadan diğer kültürle uyum içinde ya-
şayabilmesidir. Avrupa’daki  Türklerin entegrasyondaki sıkıntıları dil bilmedik-lerin-
den kaynaklanıyor. İşsizlik problemi de uyumsuzluğu tetikliyor. Sosyal ilişkilerin çok
zayıf olması da tabi ki başka bir etken.Basında yer alan negatif İslam imajı, siyasi-

lerin kısa vadeli iç politik hesapları insanların birbirlerine karşı tavır almalarına sebep olu-
yor. Müslümanların kendilerine ait ahlaki ve kültürel özelliklerinden uzak kalmalarıyla
ortaya çıkan bazı sorunlar da var tabi. Ben sizleri kutluyorum.  Bir zamanlar insanımız on
on beş kilometre uzaklıktaki tiren istayonundan gazetelerini temin ediyorlarmış. Ama
şimdi bakıyorum, bir dergi karşımıza çıkıyor ve  bizimle  röportaj yapıyor ve entegrasyon-
dan ne anladığımı bana soruyor. Hem de bu eğitim ağırlıklı bir dergi. İşte entegrasyon bu!

Ali Can
Bildungsattaché des türkisc-

hen Generalkonsulats

Seyfi Bozkuş
Religionsattaché des türkischen

Generalkonsulats

T

T

E

Integration ist die Fähigkeit des Menschen in Einklang mit den Menschen einer Gesellschaft zu leben, ohne
seine kulturelle Identität aufzugeben. Die Türken und die Europäer haben Probleme bezüglich der Integration,
weil es Sprachdefizite gibt. Die unproportionale Arbeitslosigkeit forciert diese Problematik. Das Fehlen von so-
zialen Kontakten ist ein weiterer Faktor.
Die hauptsächlich negative mediale Darstellung der islamischen Religion und die kurzfristige, innenpolitisch in-
strumentalisierte Debatte der Politiker sorgen dafür, dass sich die Gesellschaftsgruppen nur bedingt annähern
können. Allerdings ist auch die Entfernung der Muslime von ihren Glaubens und Verhaltensgrundlagen, die als

Grundlage besserer Integration betrachtet werden kann, teilweise dafür verantwortlich.
Ich beglückwünsche Sie. Während früher unsere Mitbürger zum 15 km entfernten Kiosk fahren mussten, um ihre Zeitung
zu erwerben, kommt nun eine Zeitschrift zu mir und fragt mich im Rahmen eines Interviews nach meinem Verständnis
von Integration. Und das ist obendrein eine Zeitschrift mit dem Schwerpunkt Bildung. Das nenne ich Integration!
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en entegrasyondan ancak şunu anlarım, insanlar kurallara uymalı, suç iş-
lememeli, yaşadıkları yerlerde sorun yaratmamalıdırlar. 
Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz nasıl öğrendiniz? 
Bu meslek sırrı gibi bir şey.  Çeşitli ülkelerde bulundum ama nedense
Türkçe bana çok sempatik geldi. Türkler şirin insanlar Avrupaya daha ya-

kınlar. 
Peki neden Türkiye’nin Avrupa birliğine girmesine karşısınız?
(Polis müdürü kahkaha atıp gülme krizine giriyor). Bu beni aşar, bunu politikacılara
sormak lazım. 

lk defa bir Türk dergisi benimle röportaj yapmak istiyor. Aman ne güzel bir şey.
Sorular oldukça zor. Cevap vermek için iyice düşünmek gerek. Entegrasyon;
bir toplumda kendi benliğini kaybetmeden, dinini unutmadan bulunduğu top-
lumla uyum içerisinde yaşamak, o toplumun dilini konuşmak ve cesur olmak
demektir. Güzel olan girişimleri desteklemek demektir.Avrupalının entegras-

yondan anladığı şeyle, Türklerin anladığı şey aynı şey değildir. Ne kadar arada fark
yok desek de bu doğru değildir. Mesela bizler Ağustos ayında “integrasyon” günü ya-
pıyoruz ve oraya gidiyoruz, fakat Türkler bu güne ilgi duymuyorlar. Ancak ben Türk-
lerin entegrasyona en yatkın milletlerden olduğunu hissediyorum. İkinci sırada
Yunanlılar geliyor. Her ülkede extrem düşünceli insanlar vardır. Bunları iyi eğitmek
lazım. İnsanlar iyi eğitimli olurlarsa birbirlerini daha iyi anlarlar. İnsanları din ile baskı

altına almamak gerekir. Hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz. Sevgi, saygı, hürmet her insana lazımdır. Konuşmak, anlaşmak,
kültür alışverişinde bulunmak ve aktiviteleri hep canlı tutmak lazım.. Mesela Duisburg şehrinde bir cami açıldı oraya yet-
kililer katıldılar bir nebze de olsa düşmanlık silindi. Sosyal faaliyetler, tarafları birbirine yaklaştıran en etkili çalışmalardır. 
Ben entegrasyonun önündeki engellerden ziyade, gördüklerimi söyleyeyim. Mesela Türkler bayraklarına ve vatanlarına çok
düşkünler. 2006 dünya futbol şampiyonasında bayrağa olan sevgiyi biz Türklerden gördük de bayrağımızı bizde onlar gibi
dalgalandırdık. Bakıyorum hala bahçelerde asılı bayraklar var. Ben sekizyüz seneden sonra buraların ilk kadın belediye baş-
kanı oldum. Entegrasyonun  önündeki engeller nelerdir, diye sıralayacak olursam şunlar meydana çıkar: İnanç, dil, din,
kıyafet.. yani kültür anlayışındaki farklılıklar söz konusu olur. En önemlisi  tabi ki eğitimsizlik. 
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Tarih ve Toplum

Günter  Ortland
Leiter Kriminalpolizei - Osnabrück 

Es ist falsch, die Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, Steuern zahlen und Un-

ternehmen gründen als nicht integrierte Ausländer zu bezeichnen, sagt Marion Weike,

Bürgermeisterin von Werther. Gegenseitige Besuche, gemeinsame Aktivitäten u.s.w.

werden das Eis zwischen den Migranten und Deutschen zum schmelzen bringen. Un-

sere verschiedenen Sitten und Gebräuche sollten als Bereicherung wahrgenommen

und die Vorurteile aufgekündigt werden. Denn Vorurteile  versperren die Wege des

Dialogs. Annäherung, die auf Bereitwilligkeit basiert, hat immer positive Auswirkung erzielt.

Susanne Lindemann  
Bürgermeisterin von Lübbecke

İ

Es ist das erste Mal, dass mich eine türkische Zeitschrift um ein Interview bittet. Ich finde das hervorragend.
Die Fragen sind jedoch recht anspruchsvoll und die Antworten wollen gut überlegt sein. 
Integration heisst in einer Gesellschaft in Einklang zu leben ohne die eigene Identität und Religion aufzuge-
ben. Die Sprache zu erlernen und mutig zu sein wenn es um innovative Aktivitäten geht. Was Europäer unter
Integration verstehen und was türkische Mitbürger darunter verstehen ist nicht dasselbe. Die Unterschiede kön-
nen nicht geleugnet werden. Beispielsweise veranstalten wir im August den “Integra” Tag aber die Resonanz
unter den türkischen Mitbürgern ist dürftig. Ich glaube jedoch, dass die Türken der Integration in Deutschland

am Nächsten stehen. Dahinter folgen die Griechen. In jeder Gesellschaft gibt es radikale Gedanken und Wertvorstellun-
gen. Die Bevölkerung muss deshalb gut gebildet sein. Bessere Bildung fördert nämlich gegenseitiges Verständnis. Men-
schen dürfen keinesfalls wegen ihrer Religion diskriminiert werden. Wir glauben alle an den Einen Gott. Auf Respekt,
Verständnis und Toleranz ist jeder Mensch angewiesen. Verständigung und kultureller Austausch, sowie gemeinsame Ak-
tivitäten müssen immer am Leben gehalten werden. Beispielsweise ist in Duisburg eine Moschee eröffnet worden und Ver-
antwortliche aus allen gesellschaftlichen Bereichen waren anwesend. Damit ist, wenn auch bescheiden, ein Stück Vorbehalt
und Feindschaft abgebaut worden. Soziale Aktionen sind die Gelegenheiten für Annäherung und integrative Perspektiven.
Lassen sie mich kurz erklären, was für mich der Integration am meisten im Weg steht. Die Türken zum Beispiel haben
eine ausgeprägte Verbundenheit zu ihrer Flagge und ihrem Heimatland. Ein bisschen hat uns das auch bei der WM 2006
inspiriert und auch wir Deutschen haben unsere Fahnen geschwenkt. Ich sehe immer noch Fahnen in Gärten wehen. Nach
800 Jahren bin ich die erste weibliche Bürgermeisterin. Wenn ich die Hürden der Integration aufzählen sollte, sind es die
Unterschiedlichkeiten der Sprache, Religion, Kleidung und kulturelle Diversitäten. Aber die wichtigste Hürde ist und bleibt
jedoch das Bildungsdefizit auf beiden Seiten.   

B

Ich verstehe unter Integration nur, dass die Menschen sich an die Regeln und Normen halten, keine Straftaten
begehen und ihrem Umfeld keine Probleme bereiten.
Sie sprechen hervorragend Türkisch, wie haben Sie das gelernt?
Das ist so etwas wie ein Berufsgeheimnis. Ich war in vielen Staaten, aber irgendwie hat es mir die türkische
Sprache angetan. Türken sind sehr nette Menschen und Europa sehr nahe. 
Warum sind die Deutschen dann gegen den EU Beitritt der Türkei?
(Der Polizeichef lacht) Das übersteigt meine Kompetenzen doch sehr. Das sollte man eher die Politiker fragen.

ıllardan beri burada yaşayan, iş yerleri açan ve vergilerini ödeyen Türkleri en-
tegre olmamış yabancılar olarak görmek yanlıştır. Ev ziyaretleri, birlikte yapı-
lan etkinlikjler v.s aradaki buzları eritecektir. Gelenek ve göreneklerimiz
zenginliklerimiz olarak algılanmalı ve ön yargılar kaldırılmalıdır. Ön yargılar di-
yalog yollarını kapatıyor. İyi niyetle yapılan yaklaşımlar her zaman olumlu et-
kilet doğurmuştur. 

Frau Marion Weike 
Bürgermeisterin von Werther
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Die Vorstände der DITIB- Frauen in Rinteln (Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.V), Aysegül Erbay, Ad-
viye Sezer ve Özgül Eroglu haben sich gegenüber MOCCA bezüglich der Intergration wie folgt geäußert: “Der Zweck un-

serer Aktivitäten ist das Zusammenrücken der Menschen in Deutschland. Unser Ziel ist es, die Vorurteile
abzubauen, Freundschaften zu knüpfen und unsere gemeinsamen Werte zu stärken”. Unser grösstes Anliegen
ist es  “die Ich und Du-Mentalität” in das “Wir-Gefühl” umzuwandeln. Eine Integration ohne Assimilation, das
ist eine Selbstverständlichkeit. Wir, die hier lebenden Ausländer, wollen uns wie zu Hause fühlen. Die Grundlage
für ein harmonisches Leben ist das Vertrauen und die Sicherheit. Die Einheimischen haben auch Ängste und
zwar die Angst vor Verlust der Individualität. Sie haben auch recht. Wir glauben fest daran, dass wir diese Vo-
rurteile in gemeinsamen Dialogen abtragen können.

izim  amacımız Almanya’da  yaşayan insanları birbirlerine  yakınlaştırmaktır.
Gayemiz önyargılar’ı yokedip, arkadaşlıklar kurarak ortak değerlerimizi güç-
lendirmektir. “Ben ve sen“ anlayışını ortadan kaldırıp „biz” anlayışına dönüş-
türebilmektir bu en büyük dileğimizdir. Asimile olmadan entegre olmak tabii
ki yerinde bır anlayış. Burada yaşayan biz yabancılar, kendimizi evimizde gibi

hissetmeliyiz. Uyum içerisnde yaşamanın temel şartı güvendir. Bunlarında korkuları
var! Kişiliklerini kaybetme korkuları var, onlarda haklı. Birbirlerimizle konuşabilsek
bu önyargıları yıkmak çok daha kolay olacaktır.

ugün için yakınlaşma ve kaynaşma modeli, eşit şartlar içinde olursa başarılı
olur. İçinde bulunduğun toplumun düzenine ve devletin kurallarına saygı gös-
tererek.. işte bunun gibi. Ben bir eğitimci olarak sınıflarımızda şu yabancıdır,
şu Türktür, şu Almandır ayırımı yapmam. Birçok alanlarda beraberce hareket
etmemiz gerektiğine de inanırım. Şunu açık yüreklilikle söyleyeyim buraya

gelen ilk kuşak, burada bizim yetiştirdiklerimizden daha çabuk entegre olmuşlardır. Al-
manlar, bu yabancılar burada  daha fazla söz sahibi olurlarsa biz benliğimizi kaybederiz
diye korkuyorlar. İş yerleri açmak v.b konularda Almanlar yabancılara karşı tavırlıdır.
Tabi ki bu benim şahsi düşüncem. Müslümanlar ve Türkler kendi benliklerini korumak
için gayret sarfediyorlar, bunu yaparken bazen kuralları zorluyorlar. Kuralsızlıkları dış-
lanmalarına sebep oluyor. Hor görülüyorlar. Entegrasyonun önündeki en önemli engel-

lerden biri dindir. İki tane din var(Hristiyanlık ve İslam) ve bu dinin mensupları ister istemez çatışma içerisine giriyor. Her iki
tarafta da tahammülsüzlük var. Bizler Türkiyede yaşasaydık belki aynı zorlukları çekerdik. En önemli engel dildir. Bu sorunu
aşmak gerekir. Okullarda öğrenciler hangi ülkeden gelirlerse gelsinler birlikte ders görebilmelidir. Rusya’dan gelen Almanlar
buranın kültüründen habersiz yaşıyorlar. Mühim olan karşı tarafı iyi anlamaktır. Entegrasyon ancak okullarla gerçekleşebilir.
Aileler toplantılara önem vermelidir. Cemiyetlerin ve partilerin de entagrasyonda büyük rolleri vardır.

26 6/2009

Karl Frıedrich Rahe 
Öğretmen / Lehrer

Ayşegül Erbay, Adviye Sezer, Özgül Eroğlu
Ditib Frauenvorstand -Rinteln

B

Karl-Friedrich Rahe. Lehrer. Mitglied des Wahlausschusses und stellv. Bürgermeister (SPD):
„Das Model der Annäherung und Verschmelzung kann nur erfolgreich sein, wenn es unter gleichen Bedingun-
gen erfolgt. Mit Akzeptanz der Ordnung der Mehrheitsgesellschaft und Achtung der Gesetze und so ähnlich. Als
Pädagoge mache ich in meinen Klassen keinen Unterschied zwischen Ausländer, Türke oder Deutscher. Und ich
glaube daran, dass wir in vielen Bereichen gemeinsam agieren müssen. Folgendes kann ich ganz offenherzig
sagen: Die erste Einwanderergeneration hat sich viel schneller integriert, als die, die wir hier großgezogen
haben. Die Deutschen haben Angst davor, dass die Ausländer hier viel mehr an Gewicht (politisch und wirtsc-
haftlich) gewinnen. Sie haben hierzu eine ablehnende Haltung. Natürlich ist dies meine eigene Meinung.

Die Muslime und Türken achten sehr darauf, ihre eigene Identität zu bewahren. Manchmal mit Missachtung der hiesigen
Regeln und das führt zur Ausgrenzung. Sie werden verachtet. Einer der größten Hindernisse zur Integration ist die Reli-
gion. Zwei Religionen in einer Gesellschaft (Christentum und Islam) und die Angehörigen beider Religionen verwickeln sich
in Konflikte, gewollt oder ungewollt. Beide Seiten sind ungeduldig. Wir würden wahrscheinlich in der Türkei die gleichen
Strapazen erleben, wenn wir dort lebten. Das größte Hindernis jedoch ist die Sprache. Das muss überwunden werden.
Schüler müssen in der Lage sein in der Schule gemeinsam dem Unterricht folgen zu können, ungeachtet der Herkunft.
Die eingewanderten Russland-Deutsche z.B. leben hier ohne Kenntnisse über die hiesige Kultur. Wichtig ist die Verstän-
digung mit der anderen Seite. Integration kann ausschließlich in den Schulen erfolgreich beginnen und sich dann fort-
setzen. Die Eltern sollten zu den Elternabenden kommen. Auch spielen die einzelnen Gemeinden und Parteien eine große
Rolle bei der Verwirklichung der Integration“.
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Steinhagen Moscheegemeinde

iz onların kiliselerine gidiyoruz. Nereye davet etseler, hepsine de katılıyoruz.
Ama onlar cemiyetlerimizin yaptıkları faaliyetler için  zorluk  çıkarıyorlar. Ca-
milerimize minare yapma izni almak için şartları zorlaştırıyorlar.

Wir besuchen ihre Kirchen, folgen jeder Einladung egal wohin. Aber sie ver-
suchen unsere Aktivitäten stets zu unterbinden. Sie erschweren die Ge-
nehmigung zum Bau von Minaretten für unsere Moscheen. 
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enim isteğim insanlar hür ve birlikte yaşasınlar, din, dil farklılığı olocaktır.
Zaten bu bir yaratılış kanunudur. Ama  bunlar ayrımcılığa sebep olmamalı-
dır. İşte o zaman olmaz. Farklılıklarımızla bereberce yaşadığımız müddetçe
demekki entegrasyon sağlanmıştır.

En büyük sorunlardan birisi dil konusudur. Anlaşmak önemlidir. Lisan kültürü karşıya
yansıtır. Davranışları öğretir. Burada yaşayanlar mutlaka lisanı öğrenmelidirler. En-
tegre olmak için illede yemek ve müzikli programlar gerekmez. Karşılıklı anlayış daha
önemlidir. Bir Türk evine gittiğimde ayakka-
bılarımı çıkarırırm bu bir anlayış tarzıdır ve
karşıdakine saygıdır. 
Bu toplumda düşünceleri değişik insanlar var,
kimisi CHP li kimisi AKP li. Baş örtüsü çok

önemli, kilisede de çok çeşitli görüşler var, orada da  tartışılıyor bu konular. Bizim
dinimizde baş örtüsü bize göre sorun değildir. Ancak toplumdaki insanların görüş-
leri değişik oluyor. 
Gerçeği söylamak gerekirse, kendi memleketimizde/ toplumumuzda başka bir top-
lumun yükselmesi açıkçası bizleri rahatsız ediyor. Mesela müslüman ailelerin bir-
birlerine olan bağlılığı da bizi rahatsız ediyor. Bizi komplekse sokuyor, neden
bizlerde bu bağlılık yok diye hayıflanıyoruz ve kıskanıyoruz. Ve sonuçta sorunu
çözmek için çaba harcayacağımız yerde kolay olanı, yani düşmanlığı seçiyoruz. 
Kemal Atatürk Avrupaya uyum sağlamayı tavsiye etmiş. Ancak din insanları başka
türlü yönlendiriyor. Çeşitli cemaatlar ve onlara ait değişik görüşler var. Bunların
içerisinde hangisi doğrudur bu bilinmiyor. Bilinmeyen şeylerden de tabiatıyla kor-
kulur. Bizlerde bu korkuyu zaman zaman yaşamıyor değiliz.
Entegrasyonun önünde duran en büyük engel eğitimsizliktir. Dil bilmemektir. Daha
önemlisi karşılıklı olarak birbirimizin dinini bilmemektir. Politikalarda etkili oluyor,
zaman zaman kaba kuvvet kullananlarda oluyor tabi. Her iki taraf içinde söylüyo-
rum bunu. Ama tüm bunlara rağmen geleceğe umutla bakalım, birbirimize ta-
hammül etmesini bilelelim. Sabırlı olalım. Birbirimizin farklılıklarını tanımaya
çalışalım. Birbirimizi tanıdıkça işimiz daha da kolay olacaktır. Ümit ve sabır bizede
lazım sizede. 

“ Wir als Stiftung sind jederzeit bereit, jegliche Integrationsinitiative zu
unterstützen. Musik und Sport sind die im Vordegrund stehenden Aktivi-
täten zur Integration. Jede sich zur Integration bietende Chance und Ge-
legenheit sollten genutzt werden.  Die diesbezüglich unternommenen
Schritte und Anstrengungen sind wertvolle Anstrengungen.

27 6/2009

Kottbusser Damm  6  
10967   Berlin

Tel. :030 - 69 17 000  

Fax:030 - 6947 754

Mobil: 0175 - 20 79 775

www.naehmaschinen-kanzuker.de

e-mail:service@naehstore.de

u
n
d
 s

o
n
st
 e

rr
e
ic
h
e
n
 S

ie
 u

n
s.
..

K
A

N
Z

U
K

E
R

K
A

N
Z

U
K

E
R

Nähmaschinen

Rudolf Krever
Bürgerstiftung Schaumburg 

Vorstandsmitglied d. Bürgerstiftung - Stadtha-
gen

iz vakıf olarak uyum faaliyetlerine yardım yapmaya her zaman hazırız. Müzik
ve Spor uyum için öne çıkan etkinliklerdendir. Uyum için bütün fırsatları de-
ğerlendirmeye değer. Bu konuda yapılan çalışmalar faydalı çalışmalar

Eberhard Helling
Pfarrer - Evangelische Kirche Lübbeck

Mein Wunsch ist es, dass die Menschen frei und gemeinsam leben,
mit den Unterschieden der Religion und Sprache. Das ist sowieso
ein Gesetz der Erschaffung. 

Diese Unterschiede dürfen nicht zu Ausgrenzung führen. Sobald wir
es schaffen, mit der Vielfältigkeit der Religionen und Sprachen zu-
sammenzuleben, dann haben wir die Integration vollbracht.

Eine der größten Probleme ist die Sprache. Verständigung ist sehr wichtig.
Die Sprache ist ein Mittel zur Vermittlung der Kultur, dient zum gegenseitigen
Verstehen der Werte und Verhaltensweisen.
Die hier lebenden Menschen sollten unbedingt die Landessprache erlernen.
Zur Integration gehört nicht unbedingt Musik und Essen. Das gegenseitige
Verstehen ist viel wichtiger.

Beim Besuch eines türkischen Mitbürgers ziehe ich mir die Schuhe aus; das
ist eine Frage der Umgangsform und die Achtung die ich ihm entgegenbringe.
Es gibt viele politische und soziale Richtungen und Denkweisen in dieser Ge-
sellschaft. Manche fühlen sich politisch zu AKP (Partei für Gerechtigkeit und
Aufschwung) oder CHP (Republikanische Volkspartei) hingezogen. 
Das „Kopftuchthema“ ist sehr wichtig. Auch innerhalb der Kirche gibt es ver-
schiedenste Meinungen hierzu. Auch dort werden solche Themen diskutiert.
In unserer Religion stellt das Kopftuch für uns kein Problem dar, aber die
Sichtweisen der Bevölkerung sind manchmal different.

Wenn ich ganz offen die Wahrheit sagen soll: Es beunruhigt uns, wenn in un-
serem eigenen Land eine fremde Gruppe emporkommt. Der Zusammenhalt in
den muslimischen Familien stört uns, versetzt uns in Komplexe, und Neid.
Und als Ergebnis dessen - statt nach Lösungen zu suchen, schlagen wir den
leichteren Weg ein, den Weg der Feindschaft.
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Integration ist die Bildung einer neuen Einheit durch Zusammenkunft mehrerer Einzelteile. Mit anderen Wor-
ten: Die Verschmelzung und Auflösung des Wenigen im Vielen oder des Kleinen im Großen. So wollen es Ei-
nige verstanden wissen. Die Europäer möchten entsprechend, dass die Türken und Muslime in ihren
Gesellschaften aufgehen und sich somit auflösen. Die Muslime ihrerseits verstehen unter Integration das fri-
edliche Zusammenleben ohne ihre eigene Identität aufgeben zu müssen. Die Europäer möchten den Migran-
ten ihre Interpretation gerne aufzwingen und die in diesem Zusammenhang vorhandene mangelnde Akzeptanz
und Toleranz besorgt wiederum die Muslime, die sich nicht verstanden fühlen. Nach meiner Ansicht ist die

größte Hürde bezüglich der Integration die unzureichende Kommunikation. Danach folgt die Unfähigkeit den Menschen
gegenüber so zu akzeptieren, wie er ist. Die Welt in der wir leben ist kleiner geworden. Überall in jedem Land müssen
Menschen lernen zusammen zu leben. Aber Niemand sollte den Fehler begehen, seine Identität aufzugeben.

Integration bedeutet sich mit dieser Gesellschaft zu verständigen. Wir
verständigen uns mit ihr, sonst wären wir nicht hier. Also sind wir integri-
ert. Wir halten uns an die Gesetze. Solange nicht die heiligen Werte un-
serer Religion angegriffen werden, sehe ich keinerlei Probleme im
Zusammenleben.   

4/2008

Muhsin Ergün / Rentner

Prof. Dr. Mustafa Ağırman

Andreas Kühne-Glaser
Pfarrer

Ev.- Luth. Kirchenkreis / Rinteln

en bir din adamıyım, insanların mensubu oldukları dinlerini yaşamalarına
karşı olunmaz, mani olunmaz. Tabiki kurallara da uymak lazım. Ancak bu
kuralların değişeni vardır değişmeyeni vardır.
Benim en çok vicdanımı sızlatan bir durum varsa, oda buradaki ço-
cukların durumlarıdır. Buradaki yetişen Türk çocukları alman gibi

yetişiyorlar kendi kimliklerini unutuyorlar. Bu durum onları ilerde ne
kadar zor durumda bırakacak onlardan haberleri yok. Bu durum her iki
tarafında faydasına değildir. Ertegrasyon adı altında asimile edilmeye ça-
lışılan genç nesillere acıyorum ben.

ntegrasyon bir veya birkaç kişinin bir araya gelerek yeni bir birim oluştur-
maları demektir. Bir başka deyişle çokda azın, büyükde küçüğün erimesi
demektir. Avrupalılar entegrasyondan yabancıların kendi içlerinde erimesini
kaybolmasını anlıyorlar. Öyle olmasını istiyorlar. Türkler ve müslümanlar da
entegrasyondan, kimliklerini kaybetmeden bir arada yaşamayı anlıyorlar.
Avrupalılar bu konuda dayatmacı bir mantıkla hareket ediyorlar. Bana göre

entegrasyonun önündeki engelerden ilki iletişim sorunudur. İkincisi karşıdaki insanı
olduğu gibi kabul edememe sorunudur. İçinde yaşadığımız dünya artık küçüldü.
Her ülkede heryerde artık insanlar bir arada yaşamaya alışmalı. Ama hiç kimse
kimliğini kaybetme gibi bir hataya düşmemelidir. 

ntegrasyon, bu toplumla anlaşabilmektir. Biz bu toplumla anlaşıyoruz, anla-
şamasaydık bugün burada olmazdık. Demek ki entegre olmuşuz. Yasalara
uyuyoruz. Dinimize, kutsallarımıza müdahale edilmediği sürece proplem
yok.   E
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Kemal Atatürk hat die Anpassung an Europa empfohlen aber die Religion gibt den Menschen eine andere Richtung vor.
Es gibt viele unterschiedlichen Glaubensgruppierungen mit verschieden Glaubensansichten. Wir wissen nicht, welche von
ihnen aufrichtig sind und welche nicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass man vor etwas, was man nicht kennt, Angst
hat und wir leben diese Ängste.
Das größte Hindernis zur Integration ist die fehlende Bildung, die fehlenden Sprachkenntnisse und noch viel wichtiger die
fehlende gegenseitige Kenntnis über die Religionen. Natürlich ist die Politik diesbezüglich ebenfalls einflussreich. Ab und
zu gibt es auch welche die Gewalt anwenden. Das gilt für beide Seiten. Aber ungeachtet dessen müssen wir mit Hoffnung
in die Zukunft blicken und uns gegenseitig Geduld entgegenbringen. Wir müssen unsere verschiedenen Seiten kennen-
lernen. Dies wird alles leichter machen. Hoffnung und Geduld brauchen wir genauso wie Ihr auch.

B
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“Ich habe ein schlechtes Gewissen”, sagt Pfarrer Andreas Kühne-Glaser von der EV.-Luth. Kirchenkreis-Grafsc-
haumburg in Rinteln und fügt hinzu: “Ich bin ein Mann der Kirche, die Ausübung der eigenen Religion darf von
niemanden erschwert gar blockiert werden.
Natürlich muss man sich an die Gesetze halten. Es gibt jedoch veränderbare und nicht veränderbarte Gesetze.
Wenn es etwas gibt, was mir in der Seele weh tut, dann ist dies die Lage der Kinder. Die hier auf-
wachsenden türkischen Kinder wachsen wie deutsche Kinder auf, verlieren ihre eigene Identität.
Sie wissen nicht in welche schwierige Situation dieser Verlust sie in Zukunft hineinmanövriert. Die-

ser Zustand ist für beide Seiten nicht von Vorteil. Ich habe Mitleid mit der jungen Generation, die unter dem
Decknamen der Integration assimiliert werden.”
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Weder die Bundesrepublik soll uns schlechtes nachsagen, noch sollten wir schlecht über Deutschland denken.
Ich als Türke habe vieles geschafft, was zahlreiche Deutsche nicht schafften. Wir haben uns für dieses Land
abgemüht. Das kann nicht geleugnet werden. Aber auch wir haben von Deutschland profitiert und sollten uns
dessen bewusst sein. Ich habe meine Kinder großgezogen. Sie haben eine gute Bildung bekommen und sind
jetzt berufstätig. 
Ich habe Deutsch gelernt und die Deutschen kennengelernt. Nebenbei habe ich meine Heimat besser ken-
nengelernt. Religiöse Aspekte haben wir nicht immer einhalten können, doch sind wir unserer Religion auch

nicht verfremdet. Ich bin 66 Jahre alt und lebe nun seit 43 Jahren in Deutschland. Ich habe mir alles selber aneignen müs-
sen. Ich habe verstanden, dass die Türkei nicht mit Deutschland verglichen werden kann. Das sage ich nicht um die Tür-
kei schlecht zu reden.
Ich empfehle den jungen türkischen Mitbürgern sich aktiv politisch zu betätigen. Politik fördert die kulturelle Entwicklung.
Meine Schwiegertochter und auch mein Schwiegersohn sind nicht türkisch und das stört weder mich noch meine Familie.
Wenn ich die Schwierigkeiten betrachte, die auch in türkischen Familien vorherrschen, glaube ich nicht, dass dies eine Ent-
behrung ist.

e Almanya bizi kötülesin, ne de biz buraya kötü diyelim. Bu memlekete
emeğimizi harcadık bunu inkar edemezler. Bizler de buralardan fayda-
lanmadık desek yanlış olur, yani inkarcı olmamak gerek. Ben burada ço-
cuklarımı okuttum iş sahibi oldular. Almancayı öğrendim. Almanları
tanıdım. Bunun yanında kendi ülkemi de daha iyi tanımış oldum. Dini

konulara fazla önem veremedik. Ama dinimizden de kopmadık. 43 senedir bura-
dayım şu anda 66 yaşındayım. Türk gençlerine tavsiyem parti teşkilatlarına gir-
sinler. Politik faaliyetler faydalıdır. Hem insanları tanırsınız, hem kendi fikirlerinizi
ortaya koyarsınız. Gelinim ve damadım yabancıdır. Ben ve ailem bundan rahatsız
değiliz.

N
Bahadır Gür
(SPD) Lübbecke

Integration heißt zivilisiert in dieser Gesellschaft zu leben. Wenn Vers-
tändnis für die Religion des Anderen aufgebracht wird, ist ein Großteil des
Konfliktpotenzials ausgeräumt. Bevor wir nach Deutschland kamen haben
wir Brot offen transportiert. Hier begannen wir es in Tüten zu packen.
Ebenso haben wir vieles weitere übernommen. Nimm das Nützliche und
vermeide das Schädliche. Das ist Integration.

29 6/2009

Wir müssen die Kultur der Länder in denen wir leben achten und respektieren. Auch
sollten wir die Werte und Normen akzeptieren und förderliches für uns selbst übernehmen. Man darf das aber
nicht mit Assimilation verwechseln. Da Menschen nicht isoliert als Individuen leben können, können sie als so-
ziale Wesen durch gegenseitiges Kennenlernen, Hilfe und Austausch zu einem besseren Miteinander beitragen
und den Pegel der Menschlichkeit erhöhen. Meines erachtens ist nicht völlig klar, was Integration bedeutet. Das
sollte mal intensiv ausdiskutiert und den Menschen in einer verständlichen Definition zugänglich gemacht wer-
den.  

Muguluma Hamed
Hamanitarian Efforts And Relief Uganda 

İbrahim Kannıcı / Rentner

ir toplumda medeni bir şekilde yaşamak demektir entegrasyon. Onların dini
onlara, bizim dinimiz bize anlayışıyla hareket edilirse sorun olmaz. Biz bu-
raya gelmeden önce ekmeği elimizde sallaya sallaya götürürdük evlerimize.
Buraya geldik ekmeği poşetin içerisinde taşımaya başladık. Teşekkür keli-
mesini, lütfen kelimesini kullanmayı bunlardan öğrendik. İyileri al kötüleri

at. İşte entegrasyon bu. 

aşadığımız yerdeki ülkenin kültürüne  hassasiyet göstermek lazımdır. Yine
yaşadığımız toplumun değerlerine saygılı olmak, olumlu yönlerini de be-
nimsemek.. Bu meseleleri asimile olmak ile karıştırmamak lazım... İnsan-
lar bu dünyada başı boş mahluklar olmadıklarına göre yardımlaşma,
kaynaşma ve kültür alışverişi yaparak toplumun seviyesini yükseltmeli. En-

tegrasyon tam olarak anlaşılmış da değil. İyice tartışılıp ve konuşulmalı bu me-
sele. Ve bunlar insanlara net bir şekilde sunulmalıdır. 

Y
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urada büyüyenler için entegrasyon sorunu yok sayılır. Türkiye’den gelenler
için uyum söz konusudur. İnsanlar üzerine baskı kurarak entegrasyon
olmaz, olmuyorda zaten. Geçmişini unutacaksın ve benim kültürümü dinimi
esas alacaksın demekle entegrasyon olmaz. Bu tavır tepki toplar, sürtüş-

meye yol açar. Yabancılar bir toplumun zenginliği olarak görülmediği sürece
uyumda yol kat edilemez. Seçme ve seçilme hakkı bile verilmeyen insanlara uyum
içerisinde yaşayacaksın demek ne kadar inandırıcı olabilir? Yabancılarla ilgili yasa-
lar hep Türklere yönelik çıkarılıyor. Ruslar, Polonyalı’lar bu yasaların muhatabı bile
değilller.   

B
Yavuz Sağlamçubukcu

Gastronom



Integration muss man sich als ein Projekt vorstellen, dass eine gemeinsame Le-
bensgrundlage darstellt. Die Deutschen haben gegenüber den Ausländern Vorurteile. Für sie bedeutet Integra-
tion die “Verdeutschung” der Ausländer. Für sie ist es nicht eine gegenseitige Anerkennung, sondern eine “Du
sollst nach meinen Vorstellungen leben”-Idee. Diese Perspektive führt zwangsläufig zu Missverständnissen. Un-
sere Kinder sind direkt nach ihrer Geburt in einem deutschen Umfeld, wachsen in diesem Umfeld auf und wer-
den in deutschen Schulen ausgebildet. Wenn sich diese Kinder später gegen die deutsche Mehrheitsbevölkerung
aussprechen, dann ist das sicher nicht meine Schuld. Die Deutschen sollten sich mal an die eigene Nase fassen
und fragen, wo ihre Fehler liegen. Das tun sie leider kaum. Sie machen ja immer alles richtig. Integration? Was
ist das? Eine moderne Lüge, ein Märchen! 

Für die Hiergeborenen gibt es das Problem der Integration kaum. Das betrifft eher die Zugewanderten. Man kann
Menschen nicht integrieren indem man Druck auf sie ausübt. Das klappt ja auch nicht. “Vergiss deine Vergan-
genheit und deine Herkunft und übernehme meine Kultur”. So funktioniert Integration aber  nicht. Das ruft vi-
elmehr Frust und Ablehnung hervor. Solange Migranten nicht als Bereicherung der Gesellschaft angesehen
werden, wird es keinen Fortschritt in der Integration geben. Wie ehrlich klingt die Aufforderung zu mehr Mitei-
nander, wenn ihnen das Recht auf Wählen und Gewählt werden vervehrt bleibt und sie keinerlei Mitgestal-
tungsrecht haben. Auch die gesetzlichen Regelungen beziehen sich meist auf die Türkischen Mitbürger, die am
ehesten negativ von diesen betroffen werden.   

30 6/2009

İrfan Turan / Kaufmann

ntegrasyonu birlikte yaşama projesi olarak düşünmek lazım. Almanlar önyargı
ile yaklaşıyorlar yabancılara. Almanların istediği yabancıları Almanlaştırmak.
Onlar entegrasyona birlikte yaşamak projesi olarak bakmıyorlar, benim iste-
diğim gibi yaşayacaksın projesi olarak bakıyorlar. Bu bakış açısı sürtüşmeye
sebep oluyor. Çocuklarımız doğar doğmaz Almanların elinde buluyor kendile-

rini, onların ellerinde büyüyorlar. Kendi elleriyle yetiştirdikleri bu çocuklar, kendilerine
düşman oluyorsa ben ne yapayım. Almanlar, biz nerede hata yaptık veya yapıyoruz
diye kendilerine bakmıyorlar ki. Hep onlar doğru yapıyor. Entegrasyon mu, o da ne ?
Modern bir yalan, hikaye. 
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ence entegrasyon demek, bir göçmen olarak kimliğinizde taşıdığınız tüm
değer ve yaşam biçimini, sizi kabul eden çoğunluğun genel yaşam kuralla-
rına ve değer yargılarına ters düşmemek kaydıyla ayarlama sanatı demek-
tir. Aslınızı tümden inkar yoluna gider, din, dil ve kültürünüzü kaybederseniz,
asimile olursunuz. Tersini tercih edip, yasadığınız toplumdan tümden so-

yutlanıp, “kendi dünyanızı” kurarsanız, izole olursunuz. Bence en doğru olan, bunun
ortasını bulmaktır ve bunun adı entegrasyondur. 
Alman toplumunun çoğunluğu, bizim aynen 200 sene önceki Polonya asıllı  işçiler gibi,
tümden asimile olmamızı gerçek entegrasyon olarak görüyorlar ve böyle bir beklen-
tileri var. Ortaçağda kilisenin, Hristiyan olmayan insanlar üzerindeki baskısı, günü-
müzde genellikle yabancılar ve özellikle müslümanlar üzerinde politika yapan populist
siyasilerin baskısına benziyor. Bizim tarihimizde çoğulculuk bereket olarak algılan-

mıştır ve Osmanlı, “milletler topluluğu” olarak biliniyordu. Almanlar farklılığı hazmetmekte zorlanıyorlar.

Almanya’daki Müslümanların imajını ekseriyetle Türkler oluşturmaktadır. Türkler gururlu ve aşağılık kompleksi olmayan
bir millettir. Dolayısı ile buraya gelen insanlar her ne kadar Anadolu’nun kırsalından gelip, tahsil seviyesi düşük olsa bile,
taşıdıkları değerlerin buldukları değerlerden daha iyi olduğunu düşünerek,  Almanya’yı “yeni vatan” edinmekte zorlandı-
lar. Alman toplumu ise, bu “sert cevizin” kabuğunu kırma çabasındadır. Son dönemlerdeki özellikle müslümanlara yöne-
lik topyekün “paralel toplum”, “namus cinayetleri”, “zorla evlilik” veya müslümanlara potansiyel tehdit yaklaşımı kabuk
kırma çabasıdır. Bu çaba Alman toplumunun yakın tarihteki azınlıklarına karşı muamelesini anımsattığından, Türklerin ve
Müslümanların ürküp, daha çok kendi değerlerine sarılmasına vesile olmuştur.
Entegrasyonun önündeki en büyük engel, birbirimizi iyi tanımamaktan kaynaklanmaktadır. Her iki taraf da önyargılarla
dolu. Şahsen ben, bir insanın Müslüman olup, aynı zamanda Alman toplumuna uyumunu başarı ile sağlayabileceğinin en
iyi örneklerinden biriyim. Ben kendimi bir Müslüman olarak, bu toplum için tehdit değil, faydalı bir insan olarak görmek-
teyim. Türk uyruklu Alman vatandaşı ve de Müslüman olmak asla bir tezat değildir. 

Tavsiyem: Almanlar bize karşı biraz daha rahat olsunlar, bizim potansiyelimizi değerlendirsinler, biz de  Almanlar’a ve Al-
manya’ya karşı biraz daha derin ilgi ve alaka gösterelim. O zaman aslında temel değerler konusunda ciddi bir fark ve bek-
lentimizin olmadığını göreceğiz. Nitekim aklın yolu birdir.

Dr.Mustafa Yoldaş
Vorsitzender Islamrat Hamburg
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Integration ist meiner Auffassung nach die Kunst, es zu regeln, die Werte und Lebensweise des Einwande-
rungslandes zu respektieren, ohne die eigene Identität aufzugeben.
Sie werden assimiliert, wenn sie ihre Herkunft verleugnen, ihre Sprache, Kultur und Religion verlieren. Sie
werden sich isolieren, wenn sie ihre „eigene Welt“ leben und sich völlig von der Mehrheitsgesellschaft abwen-
den. Integration ist, meiner Meinung nach, genau der Mittelweg zwischen den beiden genannten Extremen.
Die Mehrheit der Deutschen Bevölkerung hat eine ganz eigene Auffassung von Integration. Sie möchten, ge-
naue wie die polnischen Einwanderer vor 200 Jahren, dass wir uns assimilieren, das ist ihre Erwartungshal-

tung. Der Druck, den die Kirche im Mittelalter auf Nichtchristen ausgeübt hat ähnelt sehr an den Druck, den manche
populistische Politiker heute auf Migranten und insbesondere Muslime auszuüben versuchen.
In unserer Geschichte z.B. wurde Pluralismus als Bereicherung gesehen und das Osmanische Reich ist als „Gemeinschaft
vieler Völker“ bekannt. Die Deutschen tun sich schwer, Verschiedenheiten zu akzeptieren.
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ntegrasyon kelimesinin kökeni layince „integratio“ olup sosyolojide, daha
önceden değişik değer yargılarına sahip olan grupların yerleşik gruplarla
sonunda aynı değerleri paylaşıyor olmasıdır.
Bizler entegrasyondan, değerlerimizi paylaşmaktan çok, anayasal hakları
kullanmayı ve anayasal düzeni kabul etmeyi anlıyoruz. Dolayısıyla değerle-

rimizin yok olacağından korkarak sahip olduğumuz kültürel ve dinsel değerleri mu-
hafaza etmeyi neslimiz için bir görev olarak görüyoruz.Avrupa’da özellikle Almanya’da
entegrasyon adı altında daha çok asimilasyon işleniyor. Nitekim eski içişleri bakanı
Otto Schilly „en iyi entegrasyon, asimilasyondur“ demiştir. Bu da gösteriyor ki bizim
entegrasyondan anladığımızla, Alman yetkililerin entegrasyondan anladıkları aynı şey-
ler değildir.
Hristiyani değer yargılarına sahip olan Almaya, entegrasyon adı altında bu değerle-

rini müslüman topluma empoze etmeye çalışıyor. Zaten  temel sorun da bundan kaynaklanıyor. Çünkü ekonomik ve tek-
nolojik olarak gelişmiş olan Almanya kendi değerlerinin en doğru değerler olduğuna inanıyor ve bunu böyle kabul ediyor.
Yukarıda sözünü ettiğimiz bu olumsuzluklar son bulmadıkça, müslüman toplumun „entegrasyonu“ bu haliyle kabul et-
mesi çok da kolay görünmüyor.

Das Image der Muslime in Deutschland bilden im Allgemeinen die Türken. Die Türken sind ein stolzes Volk ohne Minder-
wertigkeitskomplexe. Folglich tun sie sich schwer Deutschland als ihre „neue Heimat“ zu akzeptieren, weil sie der Mei-
nung sind, dass ihre eigenen Werte besser sind, als die der hiesigen Bevölkerung - auch wenn sie aus den ländlichsten
Gegenden Anatoliens stammen und ein geringes Bildungsniveau haben.
Die deutsche Bevölkerung wiederum befindet sich im Versuch diese „harte Nuss“ zu knacken. Die Äußerungen in jüng-
ster Zeit, die wir häufig hören, z.B. „Parallelgesellschaft“, „Ehrenmorde“, „Zwangsverheiratung“ oder „potenzielle Bedro-
hung“, haben alle ein Ziel und zwar die „harte Nuss“ zu knacken. Dieser Eifer der Deutschen hat die muslimischen und
türkischen Migranten aufschrecken und sich mehr der eigenen Identität widmen lassen, natürlich mit der Kenntnis der ne-
gativen Behandlung von Minderheiten in der jüngsten deutschen Geschichte.
Das wir uns gegenseitig nicht genügend kennen, das ist das größte Hindernis auf dem Weg zur Integration. Beide Seiten
sind gefüllt mit Vorurteilen. Ich bin z.B. ein positives Vorbild dafür, dass man als Muslim sich erfolgreich in die deutsche
Gesellschaft integrieren kann. Als Muslim sehe ich mich für die Mehrheitsgesellschaft nicht als Bedrohung, sondern als
wertvollen Menschen. Es ist nicht paradox, ein deutscher Staatsbürger zu sein mit türkischer Herkunft und als Muslim.
Meine Empfehlung: die Deutschen sollen sich in Sicherheit wiegen und unsere Potenziale nutzen. Und wir sollten gegen-
über Deutschen etwas mehr Interesse entgegenbringen. Dann werden wir alle sehen, dass unsere Grundwerte gar nicht
groß different sind. Schließlich gibt es nur einen Weg des Intellekts.

Der Ursprung des Wortes “In-
tegration” stammt aus dem
Lateinischen ”Integratio” und
bedeutet in der Soziologie den
entstandenen gemeinsamen
Wertehorizont von vorher un-
terschiedlichen Wertesyste-

men. Wir verstehen unter Integration
mehr das Bewusstsein und die Umsetzung
unserer grundgesetzlichen Rechte, sowie
die Akzeptierung des Grundgesetzes.
Entsprechend sind wir besorgt um unsere
kulturellen und religiösen Aspekte, die wir
versuchen als generationelle Verant-wor-
tung aufrecht zu erhalten. In Deutsch-
land wird Integration überwiegend vor
dem Hintergrund von Assimilation bet-
rachtet. Man denke an die Worte des ehe-
maligen Innenministers Otto Schily. Der
sagte: “Assimilation ist die beste Integra-
tion”. Damit zeigt sich, dass die Europäer
und wir unter Integration unterschiedliche
Bedeutungen verstehen. Europa versucht
mit seinen christlichen Grundprinzipien
sein Verständnis von Integration den Mig-
ranten aufzuzwingen. Das ist eine der Ha-
uptursachen für das Misslingen von
erfolgreicher Integration, da Europa aufg-
rund seiner wirtschaft-lichen und tech-
nischen Überlegenheit auch von der
Überlegenheit seines Wertesystems über-
zeugt ist. Solange diese Grundhaltung
keine Veränderung erfährt wird die Integ-
ration der Muslime in dieser Art und Weise
schwer sein. 
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onu “İslam” ve “entegrasyon” olunca ve bu
ikisi adeta ateş ve barut gibi biraraya getiri-
lince çatışmalı bir tartışma kaçınıl-mazdır.
Çünkü bu iki kavram kabaca belirlen-miş ve-
rilerdir ve öncelikle sınırları iyi belirlenmiş bir
tanıma ve tasnife muhtaçdır-lar. Aslında her

defasında soruyu şu şekilde sormak gerekir: “Bir müs-
lüman entegre olmuş/ uyum sağla-mışsa ne zaman ve
nerede?” yada “Bir müslüman ne zaman ve nerede
uyum sağlamış sayılmaz?”. 
Ben –bu soruların boyutlarına nisbeten– kısa tahlilimde
müslümanların Almanya’daki entegrasyonu konusuna
biraz daha rahat ve özgürce yaklaşmaya çalışacağım.
Bugüne kadar yapılan tartışmaların,
a- Entegrasyonun bir süreç olduğu, 
b- Entegrasyonun her iki taraftan da onay alması ge-
rektiği ve
c- Entegrasyonun asimilasyon ile karıştırılmaması ge-
rektiği birçok defa vurgulanmıştır. Entegrasyon kav-
ramı altında ne anlaşılırsa anlaşılsın ve her ne kadar
geç kalınmış olursa olsun bu konuda ümitlerin henüz
kaybolmadığını gözlemlemekteyiz. O halde bunun ta-
raflarca tabii karşılanması ve arzu edilmesi gerekmez
mi? “Bunlar bize uyum sağlasın” gibi tek taraflı bir ta-
lepte bulunulması ve bu talebi dile getirenlerin kendi-
lerinin uyum sağlamaya isteksiz olmaları ve hatta çoğu
zaman talepte bulunanların bu konuda kendilerinin be-
ceriksiz oldukları göz önünde tutulursa entegrasyon
için zeminin hazır olmadığı aşikardır. 
Entegre yapılmak ietenenlere “bunlar” diye hitap edil-
mesi ve bu hitaba muhatap olanların sayısının belirsiz
olması ve “bunlar” denilen o kitlenin bunlar diyenler-
den farklı olmakla suçlanmaları ne kadar mantıklıdır ve
hangi ölçüde ön yargıdan uzaktır. Bunlar denilenler
Alman, Avusturya’lı, Danimarka’lı, Hollan-da’lı veya
Amerika’lı olabilirler. Ne de olsa yabancılık görecelidir.
Ve bana göre Alman, komşusuna yaban-cıdır. 
Mesela bir Alman komşunuz var, yıllardır kapı kapıya
yaşıyorsunuz ve komşunuza selam vermek istedi-ği-
nizde, hemen suratını asarak dönüp gidiyor veya kapıyı
hiç bir şey söylemeden yüzünüze kapatıveriyor. Bu
şartlar altında o Alman komşunuzşa nasıl tanışa-cak-
sınız ki?
Hamburg’lu liseliler bir gün bana müslümaların enteg-
rasyonu için ne yapılması gerektiğini sordular. Bu gayet
ciddi sorulmuş bir soruydu, bu soru aynı zamanda
müslümanların buraya uyum sağlamadığı fikrini de
içinde taşıyordu. Bu sorunu anlaşılır hale getirmek için,
somut örnekler üzerinde konuşmak lazım. Çünkü,
soyut örnekler bize sadece yanlış sorunun doğru bir
cevap alamıyacağını gösterir. 
Mesela entegrasyon konusunda başörtüsü somut bir
örnektir. Böyle çetrefilli bir konuya iki ayrı bakış açı-
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“Yaşasın ! 

Entegre oluyoruz !”

“Nasıl insanların biribirini
sözlü veya fiili bir şekilde in-
citip kırmadan fikirlerini pay-
laşacakları bir
tartışma/kavga kültüründen
söz ediyorsak, 
aynı şekilde meşru olanı
kabul eden ve zıtlıklarda orta
yolu arıyan bir yaklaşım kül-
türüne de ihtıyacımız var de-
mektir.“
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sından yaklaşmak istiyorum. Kiel şeh-
rinde öğretmenlere yönelik olarak dü-
zenlenen eğitim kursuna katılan bir
Alman öğretmen başörtülü kadınların
entegre olmadıklarını söylüyor ve ge-
rekçe olarakta başörtüsünün de kendi-
lerinin  dışlanmalarına sebep molan bir
sembol olduğu fikrini savu-nuyordu.
Ben o öğretmene bu yani siz, daha ön-
ceden başörtüsü bağlamayan ama İs-
lam’ı kabul etmekle birlikte başörtüsü
takmaya başlayan Alman’la-rın da en-
tegre olmadıklarını mı söylemek isti-
yorsunuz diye sorduğum-da, çok rahat
bir şekilde “evet” diye karşılık verdi.
Bu cevabı veren bir öğretmendir. Top-
lumun eğitimi için görevlendirilen ve
kendisine bunun için maaş ödenen bir
Alman öğretmen. Hoş görüden nasibini
almamış bir öğretmen.
Bunun üzerine bir başka öğretmen,
“Ben entegrasyonu bu odaya benze-ti-
yorum” diye söze başladı. Ve devam
etti:” Bu oda, pencere, kapı ve duvar
gibi farklı nesnelerden oluşuyor. Pen-
cere ise bir perdeye ihtiyaç duysun
veya duymasın, görevi ve konumu iti-
barı ile hep pencere olarak kalır: Çün-
kü o gerçekten penceredir. Bir başka
deyişle pencere o odanın bir parçası-
dır, yani o odaya entegre olmuştur.” 
İkinci öğretmenin, kadınları bir pence-
reye benzetmesini bağışlarsak eğer, bu
yaklaşım hoşgörülü bir yaklaşımdır ve
ayakta alkışlanır. İlk öğretmenin yakla-
şımı ise yobazca bir yaklaşımdır, sade-
ce nefret doğurur. “Yobazlara hoşgörü
olmaz” parolasını kullanan insanlar ne
yazık ki, çoğu zaman kendi yobazlık-
larını görmezler. Evet öğrencilerin so-
rularına verdiğim cevap bu iki basit
örnekten ibaret oldu. 

Almanya’da üç tip müslüman var
Prof. Werner Schiffauer 2003 yılında
Hamburg’da yaptığı “Almanya’da İslam
– Üçüncü kuşak” adlı konuşmasında,
yaptığı araştırmaların sonucunda Al-
maya’da üç tip müslümanın varlığını
tesbit ettiğini söyledi. Ve bu tipleri şlu
şekilde açıkladı:

Tip A:
“Bu tip müslümanlar namazlarını kılsa-
lar, Kur’an’larını okusalar ve Rama-
zan’da oruçlarını tutsalar da dindar
müslümanlar olarak görünmek iste-
mezler. Onlar dinleriyle ilgili her-hangi
bir talepte  de bulumazlar. Mesela
okullarda İslam din dersi veril-mesini,
müstakil bir caminin inşaasını veya bir
müslüman mezarlığının yapıl-masını
talep etmezler. “Aynı olma-isteği” on-
larda farklı olarak göze çarpmamak
olarak anlaşılır. 

Tip B:
Cami dernekleri, gençlik, talebe ve
kadın dernekleri gibi yerlerde faal olan
bir çok müslüman vardır. Bunlar yahu-
di azınlıkların ve iki büyük kilisenin de
yaptığı gibi, okullarda din dersi veril-
mesi iznini talep ederler, yada minare
ve kubbeli bir caminin inşasını isterler.
Bunlarda “aynı-olma-isteği” aynı hak-
lara sahip olmak olarak anlaşılırken
“farklı olma isteği”nin altını da özellikle
çizerler. Anayasa’nın dinde özgürlük
sunduğuna işaret ederek bu özgürlük
çerçevesinin içerisinde yaşamak/ ken-
dilerini ifade etmek isterler. İslam’ın

diğer dinlerden farklı olduğunu vur-gu-
layarak başka din mensuplarına tanı-
nan hakların kendilerine de
veri-lmesini isterler. Ve diğer din men-
sup-larına ibadethane ve tapınaklar
yapma izni verildiğini öne sürerek,
kendile-rinin de cami yapmalarının
meşru olduğu fikrini savunuyorlar. Bu
açık istek Almanlar ile çoğu zaman
sürtüşmelere yol açmaktadır. Almanlar
bu yeni dini, hrıstiyan dünyaları için
tehlike olarak görürler. 

Tip C:
Üçüncü Grup ise, müslümanlar ara-
sında azınlık durumundadırlar. Onlar
sadece “farklı-olma-isteğini” vurgu-la-
maktadırlar. Onlar aslında müslüman
bir hükümdarın altında (mesela bir ha-
life) islami hukuğa göre yönetilen is-
lami bir devlette yaşamak istiyorlar.
Bunlar A tipi müslümanları, müslü-
manlıklarını açıkça göstermedikleri ve
müslümanların haklarını savunmadık-
ları ve hatta bir islami devlet için gay-
ret sarfetmedikleri için eleştirirler.
İkinci grubu ise (B tipi) Alman devleti-
nin kanunlarını kabul ettikleri ve sade-
ce Alman yasalarının müsaade ettiği
kadar İslam talep ettikleri için eleşti-
rir-ler. Bu grubun tutumu sadece
Alman-larladeğil aynı zamanda Müslü-
manların çoğunluğuyla da sürtüşme-
lere yol aç-maktadır.”

Gerçek İslam’la tanıştım
“Bu üç grupta kendi tasavvurlarında
müslümandırlar. Bu çalışmalarımızın
özeti şudur: Dıştan bakanlar için birinci
grup “liberal” ve “sekuler”, yani en-
tegre olmuş insanlar olarak algılanır.
İkinci grup ise siyasi alanda faal ol-
duğu için “islamcı” (İslamist) olarak ni-
telenir. Üçüncü grup ise çoğu zaman
“radikal islamcı” (Fundamentalist) ola-
rak tanımlanır. Tabii bütün bu tanım-
lamalar yetersizdir ve insanları
sınıflara ayırma düşüncesini pekiştirir. 
Ben ikinci nesilden burada doğup bü-
yüyen, alman vatandaşı ve üniver-site
mezunu olan müslümanlar tanı-yorum
ki bütün bunlara rağmen onlar yinede
kendilerini üçüncü gruba ait görüyor-
lar. Dış görünüşte bu insanlar doktor
yada mühendis olarak çalışı-yorlar ve
tamamen uyum sağlamış olarak görü-
nüyorlar. Aynı şu Fas kökenli Alman li-
seli öğrenci gibi. Ki o öğrencinin not
ortalaması 1,9du. İslam anlayışından
dolayı dolayı, bir-den olumsuz şekilde
göze batmıştı. Ve ben yetkililerce iki
taraf arasında orta yolu bulmak için
okula davet edilmiştim. Bu genç adam
okul müdürünün ve tüm yetkililerin
huzurunda onların soruları-na aşağı
yukarı şu şekilde cevap verdi: “Siz be-
nimle tartışamazsınız: Çünkü, beni
ikna edici söyleminiz yok. Ben tüm
okul hayatım boyunca 13 senedir sizin
gibi öğretmenlerden ders aldım. Fakat
ben sonradan İslam’la tanıştım ve İs-
lam’ın daha iyi olduğu kanaatine var-
dım. Şimdi siz bunun zıddını iddia
edemezsiniz. Çünkü siz İslam’ı tanımı-
yorsunuz dolayısıyla karşılaştırma ya-
pamazsınız...” 

Demokratik hayat tarzını kabul et-
miyor
“Şimdi denebilir ki: Peki, müslüman-
ların birçoğu yurtdışından geliyor ve

burayı pek tanımıyorlar. Bu durumda
biz de onlara uyum sağlamalarını nasıl
kolaylaştırabileceğimizi düşünüyoruz.
Her halde bu, dil sorunu açmazı gibi
bazı sorunları beraberinde getirir. Peki
ama burada doğup büyümüş, Alman
vatandaşı olmuş, eğitimini burada
almış ve fakat hala aydın, avrupai, se-
küler ve demokratik hayat tarzının en
iyi seçim olduğuna ikna olmamış insa-
larla ne yapacağız? Yoksa bu çocuğu
kötülemek ve bütün suçu üstüne
atmak yeterli mi olacak?
Bütün bunların ne kadar karmaşık ol-
duğunu kısa metrajlı bir filmin ana-li-
zini yaparak daha açık kılmak
istiyo-rum. Bu filim IGMG’nin müslü-
man gençler için düzenlediği ve Avru-
pa’nın farklı kentlerinden gençlerin
katıldığı bir kısa metrajlı film yarışması
kapsa-mında yayınlandı.” -Schiffauer
bu konuşmasında IGMG’nin asimile
karşıtı bir çizgi izlediğini ve böylece ay-
rımcı bir siyaset takip ettiğini söylüyor.
Fakat bunu ayrımcılık olarak anlama-
nın yanlış olacağını, zira IGMG toplu-
luğunun kendisini böyle görmediğini
de ayrıca belirtiyor.-

Zeyno – Bir entegrasyon faciası
“Zeynep bulunduğu ortama göre ken-
disini değiştirmeyi beceren bir türk kı-
zıdır. Müslümanlarla beraber
oldu-ğunda başörtüsü takarken, kamu
alanlarında başörtüsünü çıkarır. Bir
sahnede tam da namazını kıldığı es-
nada müslüman olmayan bir arkadaşı-
nın odaya girmesiyle beraber birden
pozisyonunu değiştirerek medi-tasyon
yapıyormuş gibi rol yapmaya başlar.

Bir diğer sahnede arabada Kur’an din-
lerken izlenildiğini farkedin-ce hemen
pop müziği açar. Filmde buna benzer
bir çok çelişkili sahne yer var. 
Sonunda Zeynep kendisine şu soruyu
soruyor: “Peki ben şimdi entegre
oldum mu?” Bu haklı bir sorudur, zira
müslüman olmayan çevresi onu hiçbir
zaman müslüman olarak görmedi.
Onlar onu entegre olmuş bir insan ola-
rak algıladı. 
Zeynep’ın sorunu her iki taraftanda
kabul edilmek isteyişidir. Onun için tek
çözümü yolu rol yapmaktır. Filmin gös-
termek istediği ise Zeynep’in kendisini
aslında müslüman olarak görmesidir.
Ancak Zeynep müslümanlığını her yer-
de açıkca gösterememektedir.  Ve bu
yüzden hep A tipi ile B tipi arasında gel
gitler yaşamaktadır. Filmin amacı bir-
çok müslüman kızının Zeynep’in çek-
tiği sıkıntıları çektiğini gös-termektir.
Her ne kadar filmde yaşananlar ko-
medi ile karışık anlatılsa da bunun ar-
dında çok acı bir gerçek yatmaktadır. “
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Yaklaşım kültürü
en her hangi bir çözüm önerisi
sun-maksızın, sadece şika-
yette bulunan insanları sev-
mem. Bizim bir yaklaşım
kültürüne ihtiyacımız var. Nasıl
insanların biribirini sözlü veya

fiili bir şekilde incitip
kırmadan fikirlerini
paylaşacakları bir
tartışma/kavga kül-
türünden söz edi-
yorsak, aynı şekilde

meşru olanı kabul eden ve zıt-
lıklarda orta yolu arıyan bir
yaklaşım kültürüne de ihtıya-
cımız var. Çünkü orta yolun bu-
lunmadığı yerde çatışmalar
başlar. Çoğunluk olan kitle,
azınklıları isteklerine karşı olan
bir şeye zorlarsa, onlara aciz
olduklarını hissettirirse ve ira-
delerini ellerinden alarak so-
runları zor ve şiddet ile
çöz-meye çalışırsa, o zaman
karşılıklı bir anlayış ve kabul-
den söz edilemez. Bu bağ-
lamda çözümler ne
çoğun-luğun ne de azınlığın
menfaat-lerine göre değil hak
ve hukuk düsturunca bulun-
malı ve tek ölçü bu olmalıdır. 

Sonuç olarak entegrasyon
kendi şahsiyetini (ki bu “türk”
yada “müslüman” olarak ta-
nımlanabilir) feda etmek anla-
mına gelmez. Yani entegre
olmak “Alman” olmayı gerek-
tirmez. Siyasi söylemler ile ko-
medi tarzındaki açıklamalar
arasında bir seçim yapılacak
olsaydı sonuncusunu seçer-
dim. Sözümü entegre olmuş
bir müslüman olarak Voltaire’in
bir sözüyle noktalıyorum:
“Senin söylediğini lanetleye-bi-
lirim. Ama onu söyleyebil-men
için canımı veririm.” Ve kim
buna inanırsa şöyle haykırabi-
lir, “Yaşasın! O enteg-re oldu!”
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in le i tende
Worte
Bei den The-
men „Islam“
und „Integra-

tion“ und vor allem,
wenn diese beiden wie
„Feuer und Pulver“
zusammengeführt wer-

den, ist eine Konflikt beladene Debatte
unausweichlich. So handelt es sich bei
beiden oft um ungenau genannte
Größen, die erst einmal einer kon-
textuellen Definition bedürfen. „Wann
ist ein Muslim wo integriert?“ oder
„wann ist ein Muslim wo
nicht integriert?“ müsste
die Frage jedes Mal lauten.
Ich werde mich mit mei-
nem –bei der Dimension,
der wir hier begegnen–
kurzen Beitrag bemühen,
auf eine weniger ver-
krampfte Art dem Thema
der Integration von Musli-
men in Deutschland anzu-
nähern. Oft genug wurde
in dieser Debatte betont,
das a) Integration ein
Prozess ist, b) Integration
von beiden Seiten gewollt
sein muss und c) Integra-
tion nicht gleichzusetzen
ist mit Assimilation, um
erst einmal die Sachebene
zu klären.
Nun beobachten wir eine
verspätete aber noch nicht
verlorene Hoffnung auf In-
tegration, was immer auch
mit Integration gemeint
ist. Es scheint damit aber
etwas gutes und positives gemeint zu
sein. Demnach müsste es doch eine 
Selbstverständlichkeit sein, die von
allen gewollt wird. Problematisch
scheint mir dabei, dass mit einer ein-
seitigen Forderung wie „die sollen sich
anpassen!“ noch keine Voraussetzun-
gen für eine Integration erfüllt sind,
wenn die Fordernden selbst unwillig, ja
sogar oft unfähig sind, zu integrieren.
Mit „die“ ist häufig eine unbestimmte
Menge von Menschen gemeint, denen
man unterstellt „anders“ als man
selbst zu sein. Das könnten so gese-
hen auch Deutsche sein oder theo-
retisch auch Österreicher, Dänen,
Niederländer oder Amerikaner. Sch-
ließlich ist das Fremde relativ. Der
Deutsche ist seinem Nachbarn fremd.
Nur so nebenbei: Da wohnt man Jahre

lang Tür an Tür und wenn man die
Nachbarn grüßen will, wenden sie sich
schnell ab oder verschließen schnell
die Haustür. Wie will man sich unter
solchen Voraussetzungen kennen ler-
nen? 
Ich wurde einmal von Hamburger
Oberstufen SchülerInnen gefragt, was
für die Integration der Muslime getan
werden müsse? Das war eine durchaus
ernst gemeinte Frage, sie suggeriert
jedoch, dass Muslime nicht integriert
seien. Man müsste m. E. an konkreten
Beispielen arbeiten, um die Prob-
lematik transparent zu machen. An

pauschalen Beispielen erkennen wir
lediglich, dass eine falsche Frage keine
Richtige Antwort erhalten kann. An
einem konkreten Beispiel, wie dem
Kopftuch, möchte ich zwei Sichtweisen
zeigen, die sich auf eine sehr einfache
Weise auf ein so komplexes Thema
beziehen. Während einer Lehrerfortbil-
dung in Kiel vertrat ein Lehrer die Mei-
nung, dass Frauen mit Kopftuch nicht
integriert seien, eben weil sie ein Sym-
bol trügen, das einen (sich) ausgren-
zenden Charakter besitze. Auf meine
Frage, ob den jene integrierte
Deutsche, die zuvor kein Kopftuch ge-
tragen habe, aber mit der Annahme
der islamischen Religion beginnt Kopf-
tuch zu tragen, dadurch nicht mehr in-
tegriert sei, meinte er: „Ja.“ Daraufhin
erwiderte ein anderer Lehrer: „Ich

sehe das mit der Integration so, wie
diesen Raum hier. Dieser Raum
besteht aus verschiedenen Be-
standteilen wie dieser Wand, diesem
Fenster und dieser Tür. Ob dieses Fen-
ster meint einen Vorhang haben zu
müssen oder nicht, es bleibt in seiner
Funktion weiterhin ein Fenster.“ Mit
anderen Worten, es ist in das Gebäude
integriert. Dieses Lehrerargument –
man möge ihm entschuldigen, dass er
die Frau mit einem Fenster verglichen
hat – zeigt eine offene und tolerante
Grundhaltung, wohingegen die erste
Sicht sich durch Intoleranz auszeich-

net. Wieder nur nebenbei:
Die Parole „keine Toleranz
den Intoleranten“ dient nicht
selten dazu, den anderen für
Intolerant zu erklären, um
dadurch die eigene Intoler-
anz zu legitimieren. 

Die drei Typen von Musli-
men in Deutschland
Prof. Werner Schiffauer
(Europa-Universität Viadrina,
Frankfurt/Oder) hat im Jahre
2003 in einem Vortrag über
„Islam in Deutschland – Die
dritte Generation“ im Mu-
seum für Arbeit in Hamburg
als ein Zwischenergebnis
seiner Forschung, drei Typen
von Muslimen in Deutschland
vorgestellt. Ich gebe den In-
halt kurz mit meinen eigenen
Worten wieder und wage
dann eine kurze Schlus-
sanalyse.

Typ A: 
Die meisten Muslime in Deutschland
fallen nicht als religiöse Menschen auf,
obwohl sie im Privaten vielleicht ihre
Gebete verrichten, Koran lesen und im
Ramadan fasten. Sie stellen keine
Forderungen, wie z.B. nach islamis-
chem Religionsunterricht an öf-
fentlichen Schulen, sichtbaren
Moscheen oder muslimischen Gräber-
feldern. Für sie steht das „Gleich-Sein-
Wollen“ im Sinne von, nicht als anders
Auffallen, im Vordergrund.

Typ B: 
Es gibt viele Muslime, die etwa in
Moschee-, Jugend-, Studenten- oder
Frauenvereinen aktiv sind. Diese
forderten z.B., genauso wie die jüdis-
che Minderheit, eine Ausnahmege-
nehmigung für das rituelle Schächten
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„Hurra! 
wir  integrieren uns!“

Neyin, ne ile entegresi mümkün olabilir?  
Wer integriert sich hier mit wem? 
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oder wie die beiden Großkirchen Reli-
gionsunterricht an öffentlichen Schu-
len oder den Bau von Moscheen mit
Kuppel und Minarett. Das sind die, die
das „Gleich-Sein-Wollen“ im Sinne von
gleichberechtigt behandelt werden
wollen in der Vordergrund stellen, aber
auch das „Anders-Sein-Wollen“ beto-
nen. Sie deuten darauf hin, dass ihnen
das Grundgesetzt Religionsfreiheit
gewährt und möchten sich im Rahmen
dieser Freiheit entfalten. Sie fordern
die gleichen Rechte wie andere Reli-
gionsgemeinschaften, betonen aber
auch, dass sich der Islam von anderen
Religionen in gewisser Hinsicht unter-
scheidet und sehen z.B. den Bau von
Moscheen als legitim an, solange auch
anderen Religionsgemeinschaften er-
laubt ist, ihre Gotteshäuser oder Tem-
pel zu errichten. Dieser öffentliche
Aktivismus führt nicht selten zu Rei-
bungsflächen mit der Mehrheitsge-
sellschaft, die sich durch das
Sichtbarwerden einer neuen Religions-
gemeinschaft in ihren christlichen oder
säkularen Normen gefährdet fühlt. 

Typ C: 
Die dritte Gruppe ist eine Minderheit
unter den Muslimen, die nur das „An-
ders-Sein-Wollen“ in den Vordergrund
stellt. Sie möchte (eigentlich) in einem
islamischen Staat, unter einem mus-
limischen Herrscher (z.B. einem
Kalifen) und mit islamischen Gesetzen
leben. Sie kritisiert die erstgenannte
Gruppe der Muslime (Typ A), weil
diese sich nicht als Muslime zu erken-
nen geben und sich nicht für die
Rechte der Muslime oder gar für einen
islamischen Staat einsetzen. Die
zweite Gruppe (Typ B) kritisiert sie de-
shalb, weil diese die hiesigen Gesetze
akzeptieren und – ihrer Meinung nach
– nur so viel Islam fordern, wie der
deutsche Staat es zulässt. Ihre Hal-
tung führt nicht nur zu Reibungs-
flächen mit der Mehrheitsgesellschaft,
sondern auch mit der Mehrheit der
Muslime.
In der Selbstwahrnehmung sind alle
diese Gruppen muslimisch. In der
Fremdwahrnehmung gilt die erste
Gruppe als „liberal“, „säkular“ oder 
–dies ist für diesen Beitrag von Be-
deutung– als integriert. Die zweite
Gruppe wird nicht selten als „is-
lamistisch“ bezeichnet, weil sie sich
dadurch auszeichnet, öffentlich und
somit auch politisch aktiv zu sein. Die
dritte Gruppe wird oft als „fundamen-
talistisch“ bezeichnet. M. E. sind alle
diese Bezeichnungen unzureichend,
um Muslime in ihrer Vielfalt
darzustellen und fördern ein
Schubladendenken. So sind mir Mus-
lime der 2. Generation bekannt, die
hier geboren wurden, deutsche
Staatsbürger sind, studiert haben und
sich dennoch der dritten Gruppe zuge-
hörig fühlen. Dem äußeren Schein
nach sind sie integriert und arbeiten
als Ärzte oder Ingenieure, wie jener
deutsch-marokkanische Abiturient,
der hier geboren wurde, einen NC von

1,9 hatte und durch seine islamische
Gesinnung plötzlich negativ auffiel und
ich in die Schule eingeladen wurde,
um zu schlichten. Der junge Mann
musste sich den Fragen des Schulleit-
ers, der Tutorin, der Religionslehrerin
und der Dame vom Landesinstitut für
Lehrer-fortbildung stellen. Er argu-
mentierte in etwa folgendermaßen:
„Sie können nicht mit mir diskutieren,
weil sie keine überzeugenden Argu-
mente haben. Ich habe in meiner
gesamten Schullaufbahn 13 Jahre lang
von Lehrern wie ihnen gelernt. Im

Gegensatz zu ihnen habe ich aber
auch den Islam gelernt und komme zu
dem Schluss, dass Islam besser ist als
Demokratie. Sie aber können das
Gegenteil eigentlich gar nicht be-
haupten, weil sie den Islam nicht ken-
nen und ihnen der Vergleich fehlt…“
Jetzt könnte man sagen: Gut, viele
Muslime kommen aus dem Ausland,
kennen sich hier nicht so gut aus und
wir überlegen uns, wie wir ihnen die
Integration in eine neue Gesellschaft
erleichtern können. Das ist sicherlich
mit Schwierigkeiten, wie etwa mit
Sprachbarrieren etc. verbunden. Was
aber machen wir mit jenen, die hier
geboren wurden, deutsche Staats-
bürger sind und das Bildungssystem
sie immer noch nicht davon überzeugt
hat, dass diese aufgeklärte, europäis-
che, säkulare und demokratische
Lebensform die bessere Alternative
ist? Oder genügt es, diesen Jungen zu
verteufeln und ihm die ganze Schuld
zuzuschieben? 

Wie kompliziert das Ganze ist, möchte
ich mit der Analyse eines Kurzfilms er-
läutern, die für einen Kurzfilmwettbe-
werb der IGMG für muslimische
Jugendliche stattgefunden hat, an der
Jugendliche aus verschiedenen eu-
ropäischen Städten teilgenommen
haben. Zur IGMG meint Schiffauer,
dass sie eine anti-assimilationistische
Linie und damit eine Politik der Diffe-
renz vertrete. Dies sei aber weder als

Zeichen von Segregation zu werten,
noch werde dies von der Gemeinschaft
selbst so verstanden.

„Zeyno, die Integrationskatastro-
phe“
Zeynep ist ein türkisches Mädchen,
das es versteht sich je nach
Gesellschaft in der sie sich aufhält, zu
verstellen. Wenn Zeynep in der Öf-
fentlichkeit ist, nimmt sie das Kopftuch
ab, aber in muslimischer Gesellschaft
trägt sie Kopftuch. In einer Szene wird
dargestellt, dass sie, als sie ihr rit-

uelles Gebet verrichtet und plötzlich
eine nichtmuslimische Freundin in den
Raum kommt, plötzlich im Schneider-
sitz und so tut, als wenn sie medi-
tieren würde. In einer anderen Szene
hört sie im Auto Koranrezitation, als
sie jedoch bemerkt, dass sie
beobachtet wird, schaltet sie schnell
auf Popmusik um. Es gibt viele solcher
paradoxer Situationen, doch am Ende
stellt Zeynep die Frage: „Und, bin ich
jetzt integriert?“ Die Frage ist insofern
berechtigt, weil sie von ihrem nicht-
muslimischen Umfeld nie als Muslimin
wahrgenommen wird. Ihre Umgebung
nimmt sie als integriert wahr. Zeyneps
Problem ist, dass sie von beiden Seiten
akzeptiert werden will und die Lösung
darin sieht, sich anzupassen. Der Film
soll jedoch zeigen, dass Zeynep sich
als Muslimin fühlt, es jedoch nicht
überall zeigen kann und somit zwis-
chen Typ A und Typ B pendelt. Der
Film soll auch zeigen, dass es vielen
Musliminnen so ergeht wie Zeynep
und auch wenn vieles im Film lustig
herübergebracht wird, verbirgt sich
hinter dem Ganzen ein bitterer Ernst.

Annäherungskultur
Ich mag es nicht, wenn Menschen sich
nur beschweren, ohne Lösungsansätze
zu liefern. Was wir benötigen ist eine
Kultur der Annäherung. So wie wir z.B.
von einer Streitkultur sprechen, die die
Menschen dazu befähigt, Mein-
ungsverschiedenheiten auszutauchen
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ohne sich verbal oder körperlich zu verletzen,
benötigen wir eine Annäherung, die das legale
bzw. legitime akzeptiert und bei Gegensätzen
nach Kompromissen sucht. Jede Kompromiss-
losigkeit führt zu Konflikten. Wenn eine Mehrheit
Konflikte mit Macht und Gewalt löst, etwa indem
sie die Minderheit gegen ihren Willen zwingt, ihr
das Gefühl von Ohnmacht vermittelt, sie ent-
mündigt, ist eine gegenseitige Akzeptanz nicht
zu erwarten. Dabei darf es nicht allein nach den
Interessen von Mehrheit oder Minderheit gehen,
der Maßstab für beide muss vielmehr die
Gerechtigkeit sein. Wenn wir diese Gerechtigkeit
an das konkrete Beispiel der Moscheebauten in
Deutschland anwenden, dann hätten wir einen
Maßstab, an dem wir die Argumente und Posi-
tionen der Gegner messen können. 

Schlusswort
Ein muslimischer Lehrer aus Niedersachsen
meinte über die TV-Sendung „Hart aber Fair“
(WDR) vom 26.09.2007, in der auch zwei mus-
limische TeilnehrmerInnen zu Gast waren
(Pierre Vogel und Özlem Nas): „Ich hatte den
Eindruck, dass die Türkin mit dem Kopftuch eher
integriert war als dieser Mann da“ (Anmerkung:
der deutsche Muslim). Demnach kann es Türken
geben, die integriert sind und Deutsche, die es
nicht sind. Wir halten fest, das Integration nicht
die Aufgabe der eigenen Identität bedeutet,
wobei diese auch als „türkisch“ und „muslimisch“
definiert werden kann. Man muss demnach nicht
„deutsch“ sein, um als integriert zu gelten. Man
denke da an die Debatte um die Beherrschung
der deutschen Sprache, wo in dem einen oder
anderen Sketsch gezeigt wurde, dass viele
Türken besser Deutsch sprechen als so mancher
Bayer. So verwundert es mich nicht, wenn
Kabarettisten manche Themen viel Transpar-
enter vermitteln können als so mancher wortge-
wandter Politiker. Sollte eine Wahl zwischen
politischen Parolen und einer komödienartigen
Vermittlung bestehen, entscheide ich mich für
das Letztere. Als etwa Ralph Giordano in einem
Fernsehduell (auf KStA TV) mit dem Dialog-
beauftragten der DITIB Bekir Alboğa seine Intol-
eranz gegen Kopftuch tragende Musliminnen
zum Ausdruck bringt, indem er sie mit Pinguinen
vergleicht, reagiert Alboğa empört und bittet
Giordano, die Würde dieser Menschen nicht zu
verletzen. Ein Komödiant hätte sicherlich gesagt:
„Was haben Sie gegen katholische Nonnen in un-
serem Lande?“ Und ich meine, wir sollten
fromme Nonnen wie orthodoxe Christinnen mit
Kopftuch genauso akzeptieren – von denen es
sicherlich mehr in Europa gibt als Kopftuch tra-
gende Musliminnen – wie auch die Satiriker und
Polemiker. So beende ich meinen Beitrag, nein,
nicht mit einem Spruch des Propheten, sondern
als integrierter Muslim mit einem Spruch von
Voltaire: „Ich mag verdammen was du sagst,
aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du
es sagen darfst.“ Und wer mir das abnehmen
mag, kann ruhig rufen: „Hurra, er hat sich inte-
griert!“

Ramazan Ucar / Hamburg
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astanenin bekleme odasının duvarlarında yan-
kılanan bir bir çığlık var, „Almanca konuşu-yor
musunuz?“ Hasta gülümseyerek soruyu aynı
şekilde cevaplıyor, „evet“. Hastanın kızı dişle-
rini sıkarak, „Bu düpedüz bir terbiyesiz-liktir!

Senin Kölln’de doğduğunu okuyamıyor mu?!“.
Bazen böylesine masum ve iyi niyetle sorulmuş bir soru

bile sorunlara yol açabiliyor. Çünkü „Yabancı“ ve „Göçmen
kökenli“ insanlar, dışardaki insanları çok farklı bir şekilde al-
gılıyor ve görüyorlar. Bu toplumun bir parçası olmak ve o
toplum un diline hakim olmak yatsınamaz bir gerçektir. Bu
insanlar kendilerini buranın yerlisi olarak görüyor ve dola-
yısıyla yabancılardan yabancı muamelesi görmek istemi-
yorlar. Halbuki dil bilgisi hakkında soru sormak ne
bilinçsizliği, ne de aşağılamayı ifade eder. Bu soru sadece
belediyelerde, hastanelerde ve diğer kamu kuruluşlarında
formalite icabı sorulur. 

Fakat Almanya’lı olmak Almanca mutlaka Almanca ko-
nuşmayı gerektirmiyor. Zira burada, Berlin’de doğmuş bazı
çocuklar ilkokullarda bile dersi yeterince takip etmekte zor-
lanıyorlar. Peki bu çocukların Almanca konuşmaktaki bu
büyük zaafları nereden kaynaklanmakta? Bu çocuklar üste-
lik ana dillerine bile yeterince hakim değillerse bunun sonu
nereye gidecek? Dili konuşmada ki yetersizlik insanın, sa-
dece düşüncesini açıkça ortaya koymasını engellemez. Bu
işin daha da ötesi vardır. Bu insanlar ne soyutlama, ne so-
mutlaştırma, ne de kategorize etme yetisine sahiptirler. Yani
kısaca: Bu insanlar leh ve aleyhlerine olan konularda du-
ruma göre meselelerini değerlendirmede yeterli dona-nıma
sahip değillerdir. Düşüncelerini ifade etmedeki, hatta bazı
şeyleri kavramadaki yaşanılan sıkıntıları onları hayatları bo-
yunca rahatsız edecektir. Hiçbir zaman imkanlarını ve kabi-
liyetlerini yeterince değerlendiremiyeceklerdir. Okul ve

meslek hayatında Almanca konuşmak kaçınılmazdır ve bu
dile hakim olmayan o insanlar kabiliyetlerine uygun bir me-
zuniyeti elde edemiyeceklerdir. Böylece bu insanlar         -
kapasitesi ne kadar büyük, ne kadar kabiliyetli olursa olsun
– daha işin başında kendi önlerindeki açılması gereken
bütün kapıları kapatmış olacaklardır. 

Toplumlar arası dialogta da bu böyledir. Tartışmalarda dile
hakim olmayan kişi fikrini ifade edemiyecek ve tartışmanın
sonuçları kendisini şaşırtacaktır. Çoğu zaman hayal kırık-lı-
ğına uğrayacak ve hatta bazen acı çekecektir. Öyleyse dil
hakimiyetini taleb etmenin asimilasyonla, yani aynılaşma
ile hiç alakası yoktur. Daha çok bu ülkede yaşayan herkes
için adaleti, düzeni ve bağımsızlığı temin etmek arzusuyla
alakalıdır. 

Bu yüzden entegrasyon çerçevesinde dil eğitimine çok
erken başlanmalı, iyi planlanıp muhatapların seviyesine
uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Şimdiki uygulamada öğ-
retmenlerin bazısı hem bu tür programlarda çalışıp hem de
yedek öğretmen olarak boşlukları doldurmakla meşgul-dür.
Bu düzen  eskimiştir ve verimsizliği birçok defa açıkça gö-
rülmüştür. 

Ancak Almancayı öğretme çabaları anadilin unutulmasına
yol açmamalıdır. Dil öğrenimi daha ziyade karşılıklı bir etki-
leşim olarak algılanmalı. Globalleşen, kültürler arası faali-
yetlerin her gün biraz daha önem kazandığı bu dünyamızda
çok dilliliğin önemi gözardı edilemez. Bu yüz-den anadilin
de teşvik edilmesi gerekir. Bu çok önemli bir husustur. O
halde ikidilli eğitim imkanları daha da artırılmalı ve teşvik
edilmelidir.

Bir türk atasözü der ki: „Bir dil, bir insan“. Bununla dilin
bir insanın kimliğini ne denli etkilediği ve zenginleştirdiği
vurgulanmış olur. Bir dili öğrenmek yada pekiştirmek insa-
nın şahsiyetinde yeni bir bir boyut açar ve ufkunu genişle-
tir. Bu hepimizin hedefi olmalıdır!

EntegrasyonEntegrasyon--DilDil--KimlikKimlik

Almancayı öğretme çabaları
anadilin unutulmasına yol aç-
mamalıdır. Dil öğrenimi daha zi-
yade karşılıklı bir etkileşim 
olarak algılanmalı.
Globalleşen dünyada, kültürler
arası faaliyetlerin her gün biraz
daha önem kazandığı bu dün-
yamızda çok dilliliğin 
önemi gözardı edilemez. 
Bu yüzden anadilin de 
teşvik edilmesi gerekir.

Emine Demirbüken-Wegner, MdA
Jugend- und Familienpolitische Sprecherin 
Der CDU Fraktion im Abgeordnetenhaus
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Ein klar akzentuiertes „Sprechen Sie
Deutsch?“ hallt durch das Wartezimmer im
Krankenhaus. Der Patient lächelt und gibt
ein ebenso klares „Ja“ zu Protokoll. Die Toch-
ter des Angesproche nen fängt an zu zischen:
„Was für eine Unverschämtheit! Kann die
nicht lesen, dass du in Köln geboren bist?!“

So führt eine harmlose, gut gemeinte
Frage zu Problemen. Das Selbstbild und Selbstverständnis
vieler hier lebender „Ausländer“ und „Menschen mit Migra-
tionshintergrund“ ist oft ein anderes als öffentlich wahrge-
nommen wird. Teil dieser Gesellschaft zu sein und die
Sprache zu beherr schen ist gelebte Wirklichkeit. Man ist
hier zu Hause und möchte nicht als Fremder bzw. Fremde
behandelt werden. Deshalb
ist die Frage nach Sprach-
kenntnissen kein Ausdruck
von Unwissen heit oder Dis-
kriminierung, sondern dient
schlicht der Bewältigung der
alltäglichen Situationen in
Behörden, Krankenhäusern
und Orten des öffentlichen
Lebens.

Leider ist es keine Selbst-
verständlichkeit Deutsch zu
beherrschen, wenn man aus
Deutschland stammt. Wie
kommt es, dass manche hier
in Berlin geborene Kinder ein
derart niedriges Sprachni-
veau besitzen, das sie bereits
in der Grundschule Schwie-
rigkeiten haben, dem Unter-
richt zu folgen? Was, wenn
sie zudem nicht einmal ihre
Muttersprache wirklich be-
herrschen? Und welche Folgen sind davon zu erwarten?
Schlechte sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten machen
einen nicht nur argumentationsunfähig. Sie führen dazu,
dass man nicht in der Lage ist zu abstrahieren, simplifizie-
ren oder kategorisieren. Sprich, es fehlen die Mittel, um dif-
ferenziert zu denken und zu Handeln. Diese mangelnde
Eigenschaft, Gedanken auszuformulieren oder sogar erst zu
fas sen, beschränkt  einen lebenslang. Nie wird man seine
Möglichkeiten und Begabungen voll ausschöpfen können.
In Schule und Ausbildung ist Deutsch die Verkehrssprache
und ohne de ren Kenntnis, ist es für alle Betroffenen schwer,
einen Abschluss zu erlangen, der ihren Fähig keiten gerecht
wird. So verschließt man sich vielfältige Perspektiven und
Lebenswege, die ei nem von der intellektuellen Veranlagung
her durchaus offen stehen würden.

Ähnlich verhält es sich im gesellschaftlichen Dialog. Wer
die Sprache, in der verhandelt wird, nicht spricht, kann
nicht mitreden und wird von den Ergebnissen der Diskus-
sionen überrascht, enttäuscht, ja manchmal sogar verbit-
tert sein. Die Forderung nach dem Spracherwerb hat also
nichts mit Assimilation zu tun, sondern ist ein Ausdruck des
Wunsches nach Chancengerechtig keit, Partizipation und
einem selbstbestimmten unabhängigem Leben für alle in
diesem Land lebenden Menschen.

Die Maßnahmen zur Sprachförderung im Rahmen von In-
tegrationsbestrebungen sollten daher so früh wie möglich
ansetzen, zielgerichtet geplant und nach den Bedürfnissen
der Anspruchs gruppen umgesetzt werden. Nicht wie in der
derzeitigen Praxis, in der zusätzliche Lehrer für ebensolche

Programme als Lückenfüller
für Unterrichtsausfälle her-
halten müssen und veraltete
Konzepte zum wiederholten
Male auf ihre offensichtliche
Wirkungslosigkeit getestet
werden. Bei all den Bestre-
bungen Deutsch zu vermit-
teln, soll die Muttersprache
nicht verdrängt werden. Viel-
mehr muss das Bilden von
Sprachkompetenzen als
wechselseitiger Prozess
wahrgenommen werden. Die
gezielte Förderung der
sprachlichen Wurzeln ist
somit ein ebenfalls nicht zu
ver nachlässigender Aspekt,
zumal die Vorteile von Mehr-
sprachigkeit und interkultu-
rellen Kompe tenzen in einer
mehr und mehr globalisier-
ten Welt immer stärker her-

vortreten. Deshalb sollte zum Beispiel gerade das Angebot
an bilingualen Bildungsangeboten weiter ausgebaut und ge-
fördert werden. 

Ein türkisches Sprichwort sagt: „Eine Sprache, ein
Mensch“  („Bir dil, bir insan“) und bringt zum Ausdruck, wie
sehr die Sprache die Identität eines Menschen formt und
bereichert. Das Vertie fen oder Erlernen einer Sprache führt
zu einer neuen Seite der Persönlichkeit und zur Erweite rung
des eigenen Horizontes. Dieses sollte ein Ziel für uns alle
sein!

Emine Demirbüken-Wegner, MdA
Jugend- und Familienpolitische Sprecherin 
Der CDU Fraktion im Abgeordnetenhaus
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slam artık Avrupa’da misafir bir din değil. Almanya nüfusunun %3.5’u
müslüman. Burada yaşayan müslümanların %93’ü Türkler. Dolayısiyle
İslam deyince akla hemen Türkler gelmekte, ve entegrasyon konusun-
da yine Türkler hedef seçilmektedir. Evet, gerek İslam ve gerekse Türk-
ler en fazla tenkit alan iki konu. Öyle ise  neler yapmalıyız ki, imajımızı

menfiden müsbete, yani olumsuzluktan olumluya çevirebilelim. 
İslam Avrupa’da sadece bir kültür olarak var, bilimsel olarak yok. Batı lite-

ratürü geçmişten günümüze kadar karalama ve önyargılarla dolu. Kur’anı Ke-
rim’in ilk latince meali 1543 yılında Martin Luther’in ısrarı ile Basel’de
basılmıştır. Avrupalılar o tarihten beri bir din olan İslam’la Osmanlı tehdidini
birbirine karıştırmışlardır. Salamon Schwerger’in 1616 da bastırdığı Kur’an
mealinin adı „Türk Kur’an’ı, Din ve Hurafe“ dir. Johan Lange’nin 1688 yılında
yaptığı ikinci meal „Tam Türk kanunları ya da Muhammed’in Kur’anı“ adını ta-
şıyordu. Friedrich Megerlin’nin Kur’an meali „Türk İncili“ ismini taşıyordu. 1

Osmanlının Viyana önlerine kadar gelişi, tüm Avrupa’da korku ve endişeye
neden olmuş, dolayısiyle İslam ve Türkler hakkında şiddet ve barbarlık ka-
naatine sahip olmuşlardır. O yüzden İslam ve Türkler hakkında yapılan her
araştırmanın sonuçları hep olumsuz çıkmıştır. Avrupa’da yaşayan bazı müslü-
manların veya kuruluşların tutarsız davranışları da bu olumsuz sonucun doğ-
masına katgıda bulunmuştur. Bu önyargıları nasıl silebiliriz?

İslam konusunda öncelikle fikri bir altyapı oluşturmamız gerekir. Türkler
kendi entellektüelini yetiştirmeli, fikirler üretilmeli, kitaplar yazılmalı, mahalli
gazete ve dergiler yayınlanmalı, yazar ve düşünürlerimizin sayıları artırılmalı,
ekonomik, sosyal ve politik alanlarda  yerimizi almalıyız.  Entellektüel hayatta
yok isek sayımızın çok olması bir şey ifade etmemektedir. Onun için İslam ve
onun mensupları özellikle Türkler her alanda dışlanmayla karşı karşıya gel-
mektedirler. Sonuçta Türkiye’den kurtarılmayı beklemektedirler. Halbuki, biz
kendi kendimizi kurtarmak zorundayız. Evet, biz önce kendimizi kurtarmalıyız
ve yaşam kalitemizi yükseltmeliyiz. Bunun tek çıkar yolu ise buraya özgü ba-
ğımsız teşkilatlar kurmak ve gücümüzü birleştirmektir. Asya ve Afrikayı kur-
tarmakla meşgul olanların bize verebilecekleri bir şey yoktur. Bu da yeni bir
uyanış ve silkinme ile mümkün olabilir. Türklere yönelik diğer bir suçlama da
kendi tabirleriyle „uyumsuzluk yani integre olmamaları“ dır. Şimdi biraz da
bu konuya değinelim:

Madem ki, Türkler hep İslamla birlikte gündeme geliyor, o halde enteg-ras-
yonu İslami literatüre göre açıklamamız daha doğru olur kanaatindeyim. En-
tegrasyonun dini literatürdeki karşılığı „İndimac”tır. Yani işleyen bir siste-min
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İEntegrasyonun dini
literatürdeki karşılığı
„İndimac“tır. Yani iş-

leyen bir sistemin
içinde yerini almak de-
mektir.
“Mündemic“ sözcüğü

buradan türetilmiştir.
Yani biz kendi kimliği-
mizle bu toplumun
içinde mündemiç ol-
malıyız.
O halde integrasyon,
uyum değil, katılımdır.
Uyumun Kur’andaki
karşılığı „İttiba“dır. 
Bu da asimilasyon de-
mektir.

İSLAM,
TÜRKLER VE  ENTEGRASYON

Tarih ve Toplum
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Tarih ve Toplum

içinde yerini almak demektir. ,,Mündemic” sözcüğü buradan tür-etilmiş-
tir. Yani biz kendi kimliğimizle bu toplumun içinde mündemiç olmalıyız. O
halde integrasyon, uyum değil, katılımdır. Uyumun Kur’andaki karşılığı
„İttiba”dır. Bu da asimilasyondur.2

Eğer biz bu topluma integre olamazsak, uyum yani assimilasyon kaçı-
nılmazdır. Ne yazık ki, bu konuda kendini yetkili görenlerin bir çoğu bu ke-
limeyi bile yanlış kullanmaktadırlar.

Mündemic kelimesini „müste’min“ olarak da ifade etmek mümkün. Yani
belirli bir anlaşma ile gayrimüslim bir toplumda emniyet içinde yaşayan
azınlık müslümanlar demektir. 

Bu toplumda bize düşen görevler nelerdir? „Mündemic“ veya ,,müs-
te’min“ olarak başka bir ifade ile integre olmuş olarak, burada yaşayan
müslümanların görevleri özetle şunlardır: 

- Ahde vefa prensib: Karşılıklı ilişkilerde İslam’ın çok önem verdiği
konulardan biri ahde vefa,  sözünde durmayı tüm hayatın temeli kabul
eder.3 Bu ayet, insanın bizzat kendisiyle, diğer insanlarla, arkadaş, aile,
toplum ve düşmanla olan münasebetlerde, kısaca tüm hayatta uyulması
gereken ölçüyü verir. Madem ki, müslümanlar bu toplumun yasalarına
uyacağına dair imza atarak oturum almış burada yaşamaktadır,  o halde
bu toplumun tüm yasalarına uymak zorundadırlar. 

- Adalet prensibi: İslam dini, insanlığı bir bütün kabul edip birbirleriyle
münasebetlerini karşılıklı tanışma, yardımlaşma, ve işbirliği esasına da-

yandırarak kaynaşmalarını ve insani bağları
kuvvetlendirmelerini emretmiştir. İnsanlar
ve toplumlar arasında, münasebetlerin
şekli ne olursa olsun  adaletle muamele
etmek prensi-bini de dinimiz koymuştur.
Çünkü İslam kimden gelirse gelsin, her
türlü haksızlık, zulüm ve baskıyı reddeder.4

İçinde yaşadığı-mız bu toplumdan zaman
zaman bize saldırılar gelse bile (ırkçı saldı-
rılar gibi) bizim karşı saldırıya geçmemiz
doğru olmaz. Şayet böyle yapacak olursak
anarşi ve terör doğar. Halbuki, İslam anarşi
ve teröre karşıdır. 

- Tearüf5 prensibi: (Tanışma ve dialog
içinde olmak): Kur’an-ı Kerim’den aldığımız
bu kelime, karşılıklı tanışmak ve diyalog
içinde olmak demektir. Değişik din ve mil-
let-lere mensup insanlarla tanışmak, kom-
şuluk, arkadaşlık kurmak, beraber iş
yapmak, sorunların çözümünde beraber
çalışmak gibi konuları içine alan „tearüf“
kelimesi buradaki çalışmalarımıza ve integ-
rasyon proplemine geniş ölçüde ışık tut-
maktadır. Kur’an bu prensibiyle gettoya
karşıdır. Ancak bu görevi hakkı ile yerine
getirebilmek için dil bilmek gerekmektedir.
Dil bilmeden tanışma, işbirliği ve karşılıklı
dayanışma gerçekleşmez. O yüzden içinde
yaşadığımız toplumun dilini öğrenmemiz
gerekmektedir. Bu bize dinimizin yüklediği
bir görevdir.  

- İhsan görevi: Kelime anlamı bir işi çok
güzel ve eksiksiz yapmak demektir. İbadet-
lerde ihsan Allah’ı görürcesine ibadet

etmek-tir. Sosyal münasebetlerde ihsan kötülüğe karşı iyilik ve af, mümin
kafir ayırımı yapmadan insanlara faydalı olmaktır. Dinimizin özü kısaca
şudur: Allah’ı yüce bilmek, bütün mahlukatına merhamet ve şevkat gös-
termektir. Görüldüğü gibi İslam, bu eşsiz prensipleriyle entegrasyonun
nasıl olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu prensiplerden yoksun olan bir
entegrasyonun başarı şansı yoktur. 

Evet, gerekli kütürel donanıma sahip olmayan ve bu dinamiklerden yok-
sun başı boş yaşayanlar bir gün asimile olurlar. Almanya’da onun bunun
bir şubesi veya bir uzantısı olarak değil, bizzat buraya özgü bir şekilde
özgürce düşünmeli ve özgürce çalışmalıyız. Geleceğimizi kurtarmak ve
yaşam kalitemizi artırmak buna bağlıdır. Bu ana kadar olduğu gibi böyle
devam ederse; aldatılmak, ayrımcılık, dışlanmak ve sömürülmek gibi
olumsuzlukların üzerimizdeki etkileri devam edecektir.

1 Dr. Murat Hofmann, 3. Binyılda Yükselen Din 78İslam, S. 78
2 Bakara suresi, ayet: 120
3Maide suresi, ayet: 1
4 Nahl suresi, ayet: 90
5 Hucurat suresi, ayet: 13
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bir şubesi
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uzantısı ola-
rak değil, biz-
zat buraya
özgü bir şe-
kilde özgürce
düşünmeli ve
özgürce çalış-
malıyız. 



Focus

er  Islam  ist
in Europa
keine Gast-
r e l i g i o n
mehr. 3,5%
der deut-

schen Bevölkerung sind
Muslime. 93% der hier
lebenden Muslim sind
Türken. So denkt man

in erster Linie an die Türken, wenn
vom Islam die Rede ist und wieder
sind vor allem die Türken gmeint,
wenn es um Integration geht. Ja, so-
wohl der Islam, als auch die Türken
sind die Themen, die am meisten der
Kritik ausgesetzt sind. Was müssen wir
also tun, um unser Ansehen, unser
Image in positiven Sinne zu ändern?

Der Islam existiert in Europa nur als
eine Kultur, nicht als eine wis-sensc-
haftlich fundierte Erscheinung. Die
westliche Literatur jedoch ist bis heute
voll mit Verunglimpfungen und Vorur-
teilen. Die erste Übersetzung des
Koran ins lateinische wurde auf Druck
Martin Luthers 1543 in Basel gedruckt.
Seit dieser seit verwechselten und ver-
mischten die Europäer den Islam als
eine Religion mit der osmanischen
Bedrohung. So lautete der Name der
von Salamon Schwerger im Jahre
1616 veröffentlichten Koranüber-set-
zung: “Der türkische Koran– Religion
und Aberglaube”. Die zweite von Johan
Lange im Jahre 1688 veröffenlichte
Übersetzung hieß: “Die türkischen Ge-
setze oder Mahomets Koran”. Friedrich
Megerlins Übersetz-ung trud den Titel:
“Die Türkische Bibel.”1

Dass die Osmanen bis vor die Tore
Wiens vorgerückt waren, verbreite
Angst und Hysterie in ganz Europa, so
dass der Islam und die Türken mit Ge-
walt und Barbarei gleichgesetzt wur-
den. Deshalb sind die Ergebnisse der
Forschungen, die den Islam und die
Türken untersuchten, stets negativ
ausgefallen. Die unvernünftigen Hand-
lungsweisen mancher in Europa leben-
den Muslime und Institutionen haben
nicht wenig zu diesem nega-tiven Er-
gebniss beigetragen. Wie kön-nen wir
diese Vorurteile nun aus der Welt
schaffen?

Zuerst müssen wir in Bezug auf den
Islam eine wissenschaftliche Basis
schaffen. Die Türken müssen ihre ei-
genen Intellektuellen erziehen, Ideen
entwickeln, Bücher schreiben, lokale
Zeitschriften und Zeitungen heraus-
geben. Die zahl unserer Schriftsteller

und Denker muss steigen und wir
müssen unseren festen Platz in der
Wirtschaft, Politik und somit in der Ge-
sellschaft einnehmen. Wenn wir im in-
tellektuellen nicht Präsent sind bringt
uns unsere Massenpräsenz überhaupt
nichts. Deshalb ist der Islam und sind
somit auch die Muslime in allen Bere-
ichen mit Ausgrenzung konfron-tiert.
Sie warten nämlich darauf, dass die
Türkei sie letztendlich rettet. Dabei
müssen wir uns doch selbst retten. Ja,
wir müssen uns zuallererst selbst ret-
ten und unseren Lebensstandard er-

höhen. Der einzige Ausweg ist dabei,
dass wir hier unabhängige Institu-tio-
nen gründen un unsere Kräfte bün-
deln. Diejenigen, die damit
be-schäftigt sind Asien und Afrika zu
retten bringen uns nicht viel. Dieses
widerum ist nur durch ein neues Er-
wachen und Aufrütteln möglich. Ein
anderer Vorwurf, den man den Türken
macht, ist, dass “sie sich nicht integ-
rieren”. Gehen wir nun au diesen Punkt
etwas ein: 

Wenn es schon so ist, dass die Tür-
ken immer in einem Atemzug mit dem
Islam erwähnt werden, so denke ich,
dass es durchaus angebracht ist, die
Integration mit islamischem Fachvoka-
bular zu erklären. In reli-giösem Kon-
text wird Integration „İn-dimac“
genannt. Das heisst soviel wie, dass

man seinen Platz in einem bereits gut
funktionierenden System einnimmt.
Das bedeutet also, dass wir mit unse-
rer eigenen Identität uns in diesem
Volk etablieren müssen. Integ-ration
heisst also nicht Anpassung, sondern
(An)teilnahme. Der Korani-sche Beg-
riff für Anpassung lautet „İttiba“, was
gleichbedeutend ist mit Assimilation.2

Wenn wir uns nicht in dieses Volk in-
tegrieren, so führt das unweigerlich
zur Anpassung, sprich: zur Assimila-
tion. Es ist eine traurige Tatsache, dass
sogar jene Menschen diesen Begriff
falsch verwenden, die sich in diesem
Feld verantwortlich fühlen.

Man kann die oben genannte Ents-
prechung für Integration auch so vers-
tehen: Eine muslimische Minder-heit,
die aufgrund von bestimmten Abmac-
hungen in Frieden und Sicher-heit in
einem nicht-muslimischen Land leben.
Was sind also unsere Aufgaben? 

-Prinzip der Zuverlässigkeit: In
zwischen menschlichen Beziehungen
legt der Islam sehr großen Wert auf
das Prinzip der Zuverlässigkeit, ja,
sieht es als Grundstein des ganzen Le-
bens an.3 Dieser Vers gibt den Maß an,
den der Mensch in allen seinen Bezie-
hungen, sowohl gegenüber sich selbst,
als auch, gegenüber anderen Mensc-
hen, Freunden, der Familie, der Ge-
sellschaft und auch gegenüber dem
Feind beachten muss. Wenn die Mus-
lime das Recht in diesen Landen zu
leben schon dadurch erworben haben,
dass sie versprachen die Gesetze die-
ses Staates zu achten und es mit
ihrem Namen unterschrieben haben,
so müssen sie sich auch daran halten
und alle Gesetze befolgen.

öğrenmemiz gerekmektedir. Bu bize
dinimizin yüklediği bir görevdir.  

-Das Prinzip der Gerechtigkeit:
Der Islam untescheidet nicht zwischen
den menschen, sondern nimmt sie als
ganzes und befiehlt, dass die Men-
schen sich gegenseitig unterstützen
und kooperieren sollen. Wie auch
immer die Beziehungen zwischen dem
Individuum und der Gesellschaft
aussehen mögen, die Gerechtigkeit ist
ein islamisches Prinzip in jedem men-
schlichen Miteinander. Denn der Islam
lehnt jegliche Ungerechtigkeit und Un-
terdrückung ab.  Auch wenn wir von
Zeit zu Zeit von der Mehrheitsge-
sellschaft angegriffen werden (wie z.B.
die rassistischen Übergriffe), so ist es
dennoch nicht richtig, dass wir zu
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Güncel

einem Gegenangriff übergehen. Denn
dies bringt Anarchie und Terror mit sich.
Dabei stellt sich der Islam klar gegen
Anarchie und Terror. 

-Prinzip des Kennenlernens und
des Dialogs (Te’aruf ): Dieser ko-
ranische Begriff bedeutet das gegen-
seitige kennenlernen und den
gegenseitigen Dialog. Der Begriff bein-
haltet das Miteinander von Menschen
mit unterschied-lichen Ethnien und Re-
ligionen, die in Nachbarschafts-, Fre-
undschafts- und Geschäftsbeziehungen
zu einander stehen. Mit diesem Prinzip
spricht sich der Koran eindeutig gegen
Ghettos aus. Um jedoch dieser
Forderung gerecht werden zu können,
ist es notwendig, dass man die Sprache
beherrschen muss. Es ist schlichtweg
nicht möglich in Dialog und Austausch
zu treten, ohne dass man die gängige
Sprache beherrsche. Deshalb müssen
wir auch die Sprache des Volkes, in
welcher wir leben, beherrschen. Das ist
eine Verpflichtung, die uns unsere Reli-
gion auferlegt.  

-Das Prinzip “Ihsan”: Das Wort be-
deutet, dass man das, was man tut, auf
die beste trefflichste Art und Weise
mache. Bei der Andacht und beim
Gebet bedeutet dieses Wort, dass man
so bete, als ob man Gott mit eigenen
Augen sehen würde. In sozialer Hinsicht
bedeutet es, dass man dem Schlechten
mit Gutem entgegenwirke, dass man
vergebe und den Menschen nützlich sei
ohne zwischen Religionen zu unter-
scheiden. Die Essenz unserer Religion
ist folgendes: Wissen, dass Gott groß
und erhaben ist und somit alle seine
Geschöpfe mit Fürsorge und Nachsicht
behandeln. Durch diese seine Prinzipien
also bietet der Islam eine solide Grund-
lage für ein jegliches Integra-
tionsprozeß. Eine jede Bestrebung, die
diese Prinzipien nicht berücksichtigt,
wird nicht erfolgreich sein können.

Ja, Menschen, die nicht die nötige
kulturelle Bildung besitzen und somit
auch dieser Prinzipien entbehren, wer-
den sich eines Tages assimilieren. Wir
dürfen uns in Deutschland nicht als die
Filiale, oder als der Verlängerungsarm
irgendeiner Organisation ansehen. Wir
müssen lernen frei zu denken, unseren
Umständen entsprechende Lösungen
bestreben und in diesem Sinne frei ar-
beiten. Nur davon hängt es ab, dass wir
unsere Zukunft retten und unseren
Lebensstandard erhöhen können. Än-
dert sich jedoch nichts und bleibt in
Zukunft alles wie es ist, so werden der
Betrug, die Diskriminierung, die
Isolierung und die Ausbeutung stets auf
uns wirken.

1 Dr. Murat Hofmann, Binyılda Yükselen Din İsl. S. 78
2 2/120
3Maide suresi, ayet: 1
4 Nahl suresi, ayet: 90
5 Hucurat suresi, ayet: 13
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Edebiyat

Ey ozan dinle eyice ki alamancıyız biz
bizim tee altmışlardan başlar hikayemiz
derdimi dökeyim sana dilim döndüğünce
kalemin kavlince ak kağıda yaz hele:
mehlika dediğin de neymiş kurbanım
gozeli hayali mi olurmuş sevdaya düşenin
garb dediğin şark dediğin bir bilmece
hatçem sılada bekler beni bebeleriyle
geçim gailesinden düşdük buralara 
ne kılıcı ne atı ne şan şerefi muâllim 
başını sokmaya bir göz damın var mı 
mahsül kaldırmaya öküzün kağnın var mı 
ne osmanlısı ne sultanı ne fatihi aslanım
yokluğu bildin mi? biz kitabını yazmışıh
taş diken kazma kürekten elimiz bağlamış nasır 
edebi bilirik lâkin hoca! edebiyat nedir  
get şurdan okumuşsun emme faydası
kurtarabildin mi yurdunu yuvanı avradını
sen avrupalara hovardalığa gitmişsin elleem
adın aydın olmuş entel olmuşmuş vay başıma
sen kuru ekmek yedin mi acı su içtin mi
de hele çöplü böcüklü bizim derelerden
kara torpağa bulandın mı sen möhendis
hariçten gazel okuma bana dur orda
düş de biyol dostu düşmanı gör bak sen
şah kim padişah kim gurbet elde
ağa kim paşa kim mıhtar emmi
sen ne diyon allaasen
cep delik cepken delik
çoluk çocuk aç açık
adı bunun konmuş: fukaralık
sefillik irezillik bu babam 
yaz yazıcı kurbanın olam
Allah düşmanıma vermesin yaz
düşmüşüz gâvur ellerine 
müselmanlar düşmüş muhanete
donumuzun içinece muayene
aha dişlerimizi saymışlar
çürük çıkık var mı deye
aşılamışlar damardan ahacık
damgalamışlar derimizi aboo
o sağlam raporu: o töremiyesice
o açtı bize el oğlunun kapılarını dohtor
seni kim neetsin ula kaba saba köylü
meğersem hörmetin şatafatın alayı da onaymış
yav nerde! senin o dövleti âlilerin sahapsız bi aasikli
get ula! hökümet nezdinde sade ireyimizle gıymetleyiz
seni yohsam adam yurduna mı koydular belledin çoban!

Avrupa! avrupa! deye deye geldik aha avrupalara 
davulla zurnayla karşılandık hemi de müdürüm
halaylar horonlar mustafa lee mustafa lar
ohooo alâyişler cibilikler pohpohlar: 
Türkler geliyoolar! Türkler geliyoolar!
ula neye geleceklermiş ireçberlik bilem deel
böyük şeherlerde amelelik da deel gardaşım
havaslıkları kara kaşıma kara gözüme heç deel
ilazım olan üç kelime bi de  nein deel  ja
ja meister! ja vorarbeit’! ja mein chef! ja ja!
çark dönüyo dişler dönüyo demir tekerlek dönüyoo
yetiş karı u-bahn kalkıyoo: zurückbleiben! zurückbleiben!
vurma eli kopasıca herif! alamanın soyhası mı yoh gene gelir.
ula kop! ula yetiş! şimendüferci adını ünülüyo sümüklü ibrahim!

kulak ezanda lâkin kalkılmıyor heman
yardım beklerim camideki oturaktan

Eğri otur emme dosdoğru konuş şimdi dünürüm
gâvur buyruğuna biz dünden ırazı deel miydik
vizen var mı möhürlü mü aha bu donuz paspurt
sahabını görmüş it gibi seğiren biz deel miydik
eyleyse düş önümüze ireiis bezirgancı başıı
açılsın kapıları peceleri avrupanın:
bu hans şu klaus patronumuz 
bir hallo bir guten tag ve tschüss!
yat kalk çalış / yat kalk çalış
ya bugün ya yarın / ya bugün ya yarın
sık dişini çalışıp gidecez sebat et 
bu sene olmasa da gelen sene hemşerim
hele bi ev parası denk getirek kadın anam
kızı verek oğlanı everek mürüvvetlerini görek
emme kara kaşına kurban olduğum fadıme bacım
dönemedik valla dönemedik enişte kurbanım
yeşil marklar bizi deli etti mi etti
sarışınlar dinimizden etti mi etti
daha ne gubarayım eyleyse derviş baba
yumurta istemek için marketten
maskaralık edip gıdaklayan bizdik zaar
me’nin mö’nün gavurcası bile başka başka
çözemedik dilini dişini bu gâvurun ula tercüman
aah adı batasıca unmıyasıca cahâlet sensin

baş  düşman
bundan kelli oku da adam ol cahâl olma dedik 

oğul anladın mı
yaz aliyi veliyi eğriyi doğruyu ak deftere 

yaz deye oğlum
biz köylü geldik aha da köylü gidiyoz 

gözünüz aydın
hayırsız oğlum yazmasa da kızım kâtip sen yaz
evlatlarına ibret olsun bu acılar hatıralar torunum
eşkimden döşüme düşen sıcak damlaları yaz  
ölen birinci neslin kanı kurumadan yaz ki
işte budur benim sengi kitabem:
yalan kırmızı mersedes yalan
yalan apartumanlar yalan
yalan bir izinlik villalar
yalan kodamanlık yalan
gördüğüm bu avrupa yalan
oğlum kızım onlar da oldu alaman
karı çalıştı o da oldu işçi bi adam
yolum gözlenmez kapı açılmaz
yaram derindir yok buna derman

ADIM YABANCI

Keine Vase will dich. Keine
Liebe wird durch dich erhellt.
Aber deines Samens reine 
weisse Kugel träumt wie eine 
Wolke, wie der Keim der Welt.
(“Löwenzahn” von Josef Weinhaber)

Gastarbeiter-alamanci atalarımıza
Garbiyeli garbiyeli
Ne esersin deli deli
Bahçende açan gülü
Sen soldurdun garbiyeli



gayri ne gurbet bilirim ne sıla bilirim
gitti koskoca ömür oldu viiran
en yakınım tez ölüm ey ozan           

İmdi beri gelsin anlayan 
gitsen gidilmez kalsan kalınmaz,
sahi nedir böyle anavatan? 
o sâbiyken ezberlediğim türkü müdür
uğrun uğrun kulaklarımda çınlar
orada bir köy var uzakta
o köy bizim köyümüzdür

hatçeem! eyle değilmiş bu türkü:
burada musalla taşında 
bizi çağıran bi köy var 

Hasılıkelam hacı
kırk yıldan bu yana
benim adım yabancı
ömrü bakiyem yalnız acı yalnız acı
eyleyse durma sen çık aradan ozan
selâ versin müezzin bir yabancı için acı acı

Gelsin omuzları tutsun taputumun beşiğimin eski gıcırtısı
kurtuluşum yuvam yurdum toprağın doğurgan karnı
işte budur hayırlıların en hayırlısı:
mü’minlerin son duası.

Berlin Türk 
Cemaati (TGB) 
tarafından
Türkevi'nde 
düzenlenen 
toplantıda, 
Devlet Bakanı Maria
Böhmer,  net konuştu: 
“Almanya'nın 
geleceği
göçmenlerle birlikte
şekillenecektir”.
(28.05.09)
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Edebiyat

Bünyamin Özdemir

lman vatandaşlığına geçmek isteyen insanları tedirgin
eden Seçenek modeli’ni gözden geçireceğiz. 
Almanya’nın geleceği göçmenlerle birlikte şekillenecektir.
Bu ülkede doğan ve yaşayan gençlere sahip çıkacağız.
Onlar artık bizim de gençlerimiz. Bu gençlerin Alman

vatandaşlığına geçmeleri Almanyanın geleceği için önemlidir. Ayrıca,
Almanya’ya dışardan gelen, diplomalı yaklaşık beş yüz bin kişi bu-
lunmaktadır. Bunların diplomalarının Alman diplomalarıyla eşit dü-
zeyde görülmesi gerekmektedir. Diploma denkliği sağlanırsa bu
insanlar istedikleri işlerde çalışabileceklerdir.
Göçmenlerin uyumları gittikçe  iyiye gitmektedir. Uyum eğitimine
küçük yaşlarda başlanması halinde durumun daha da iyiye gideceği
aşikardır. Bilinmelidir ki, göçmen çocukları için yapılacak yatırımlar
bir kayıp değil, ülkenin geleceğine yapılacak kazanımlardır.

Maria Böhmer
Devlet Bakanı  

A

Die Staatsministerin Proffesor Maria

Böhmer hat zugesichert, das soge-
nannte “Optionsmodel”, wonach
sich junge Menschen mit doppelter
Staatsbürgerschaft zwischen 18 und
23 Jahren für den deutschen oder
den ausländischen Pass entscheiden
müssen noch einmal zu überdenken.
Über das „Optionsmodel“ sagt Pro-
fessor Maria Böhmer, die von der
Bundesregierung als Beauftragte für
„Integration“ berufen ist, folgendes:
„Die Zukunft Deutschlands wird sich
mit den Migranten gestalten, aus
dem Grunde wird das Optionsmo-
del noch einmal überdacht“.
Den Angaben Böhmers zufolge
haben 500 000 Migranten Berufs-
bzw. Hochschuklabschlüsse, deren
anerkennung notwendig sei. Damit
könnten die Migranten in ihren er-
lernten Berufen arbeiten. Die Integ-
ration der Migranten wird von Tag
zu Tag bessser. Es muss von Kinde-
salter an der Bildung gearbeitet
werden.
“Uns muss bewußt sein, dass die In-
vestition in die Migrantenkinder
keine Verschwendung ist, sondern
als eine Investtition in die Zukunft
Deutschlands gesehen werden
muss”, sagte Böhmer.

Deutsch 

Hüseyin  Bozkurt

Türk Eğitim 

Derneğinde 

Ekim ayından itibaren

Edebiyat akşamları

başlıyor. 

Yazışmalar için 

e-posta:

tuerkbildung@web.de 



ntegrasyon, yani uyum konusu göç olgusunun başından beri
var olan ve  o zamandan beri üzerinde tartışılan bir konu-
dur. Bu tartışmalar zaman zaman oldukça ateşlenmiş,
zaman zaman da, şimdilerde olduğu gibi, kış uykusuna yat-
mıştır.  
Mocca Dergisi’nin bu ‘dosya’yı  yeniden açması takdire

şayan bir davranıştır. Umarız dergimizin bu katkısı, entegrasyon konu-
sunda yeni ve yapıcı düşüncelerin ortaya çıkmasına vesile olur.

Almanya’da ‘entegrasyon’dan söz edince, bu kavramın sadece felsefi
anlamından değil, ister istemez buradaki sosyal ve politik yaşamdan
da söz ediyor insan.  

Almanya’da entegrasyon konusundaki çalışmalar için ‘çok başarılı’
oldu ve oluyor diyemeyiz. Ama gene de bizlere faydası oldu.  Öte yan-
dan ne yazık ki entegrasyon adına burada, belki de bilmeden, bizlere
kötülükte edildi. 

Son 40 yılda Alman politika dünyası çok değerli insanlar çıkardı.
Fakat arada bazı bilgisiz ve önyargılı politikacılar da çıktı.

Sosyal konuda eğitimi olmayan veya kasıt taşıyan bazı politikacılar,
entegrasyon adına yabancılardan ulu orta isteklerde bulunarak, ka-
mouyunu yönlendirmiş ve yabancıların yaşamlarını zora sokmuşlardır. 

Buna bir örnek vermek gerekirse: Mesela bir politikacı, ‘Yabancıların
kısa zamanda çok iyi Almanca öğrenmeleri lazım’ diye demeç verince,
bu demeç ertesi günü fabrikalara ve diğer işyerlerine yansıyor ve Al-
mancayı henüz öğrenememiş olanlara bunun nedeni soruluyor, hatta
küçük düşürülüyordu.     

Ünlü Amerikalı yazar Dale Carnegie bir zamanlar şöyle bir söz söyle-
miş: ‘İnsan kendini en haklı gördüğü zamanlarda bile haklılık payı
yüzde kırkı geçmez.’ Demek ki, bir insanı veya bir toplumu eleştirme-
den önce kendimizi eleştirmemiz gerekiyor.

Tabi ki Almanya’da yaşayan bir yabancının Alman dilini iyice öğren-
mesi ve gerek çocukların,
gerek büyüklerin kendilerini
mesleki yönden geliştirmeleri
gerekir. Buraya gelmiş bir ya-
bancının, başka-sının deme-
sine gerek kalma-dan eğitim
olanaklarını araş- tırıp, o ci-
hette hareket etmesi lazımdır.
Hemen şunu söyle-meliyim ki,
Türk vatandaşları 60’lı ve 70’li
yıllarda buradaki eğitim şans-
larından faydalan-maya çalış-
mıştır. Hepsi olma-sa da
birçok vatandaş kurslara git-
miş, Almanca öğrenmeye
gayret etmiştir. 

Ağır işlerde çalışan ilk ku-
şak işçiler kendilerini geliştir-
mek için pek vakit  bulamı-
yorlardı. O zamanlar, vatan-
daşın Almanca öğrenmesi için
devletler arasında herhangi
bir anlaşma yoktu. O nedenle
gerek maddi gerek zaman yö-
nünden herhangi bir destek
gelmedi. İşverenin de pek
umurunda değildi, Türklerin
Almanca öğrenip öğrenme-
mesi. Çünkü Türk işçileri bu-
raya Almanca öğrenmeye
değil, çalışmaya gelmişlerdi.
O nedenle Türk işçileri boş za-
manlarından feragat edip
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-Bauherrenbetreuung

Ringstr. 71 . 12205  Berlin

Tel.: 030- 862 001-3  
Fax: 030- 862 001-55  
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e.mail: info@ibg-bozkurt-gerl.de
www.ibg-bozkurt-gerl.de

Hüseyin Bozkurt
Dipl.-Ing.Architekt

Tarih ve Toplum

E

Entegrasyon ve Yaşam

Entegrasyon görece bir kav-
ram olduğu için herkes bun-
dan başka şeyler anlamıştır.
Kimi, Türklerin giyim kuşa-
mından şikayet etmiş, kimi
Almanca bilmediklerinden,
kimi Almanlarla kaynaşama-
dıklarından, kimi çocuklarıyla
yeterince ilgilenmediklerin-
den, kimi kitap okumadıkla-
rından  sözün kısası herkes
bir şeylerden şikayet etmiş-
tir. Ama hiç kimse kendine,
‘Acaba bende de biraz suç
var mı?’ diye sormamıştır. 
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kendi gayretiyle kurslara gidiyorlardı, yoksa herhangi bir
teşvik yoktu. Ancak şunu da vurgulamak lazım ki, Halk Yük-
sek Okulları o zamanlar çok ucuzdu. Yani insan kurs para-
sını kendi cebinden rahatça karşılayabiliyordu.

Tarih bize göstermiştir ki, toplumlar nereye giderse gitsin
kendi kültürlerine sahip çıkarlar, ona sarılır yüzyıllar boyu
korumaya çalışırlar. Amerika’ya göç eden Almanlar aradan
yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine karşın, hala Alman
kültürüne sahip çıkmaktadırlar ve bu da iyi bir davranıştır.  

Bir insanın kültürü onun insa-
ni boyutudur. Değil bir insanın
elinden kültürünü almak, kendi
kültürünü öğrenmesi ve geliş-
tirmesi için onu teşvik etmek
gerekir. 

Ayrı kültürlerden insanların
birbirleriyle uyum sağlamasının
en kolay yolu, o insanların kar-
şılıklı olarak birbirinin kültürüne
saygı ve anlayışla bakmasıyla
olanaklıdır. Bunun tersi bir du-
rumda, yani insanların  kendi
kültürlerini daha üstün görmesi
ve karşısındakini kendine uy-
maya zorlaması, uyuma vurula-
cak en büyük darbedir.

Osmanlı’nın Balkanlar’da
nasıl 600 yıl kaldığını insanlar
birbirlerine yıllarca sorup dur-
muştur, hala da sormaktadır.
Kimileri, Osmanlı’nın bunu bas-
kıyla gerçekleştirdiğini söyle-
mektedir. Osmanlı bekasını
baskı rejimiyle sürdürmeye ça-

lışsaydı değil 600 yıl, 60 yıl bile dayanamazdı. Osmanlı
kendi bünyesindeki değişik milletlerin kültür ve dinlerine
hep saygıyla bakmıştır, işte işin sırrı budur. Osmanlı Bal-
kanlar’da sadece cami değil, hrıstiyan tebası için kilise de
yaptırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, Bosnayı feth ettikten sonra hrısti-
yanlar için şöyle bir ferman çıkarır: ‘Hrıstiyan halkın dini öz-
gürlüklerine dokunulmayacaktır.’ Yani o zamanki dünyanın
en güçlü hükümdarlarından biri, Fatih Sultan Mehmet, hı-

ristiyan tebasına olan saygısından ötürü ve Osmanlı yasaları
da bunu gerektirdiği için, bir ferman çıkarıp, ‘Dininizi dile-
diğiniz gibi yaşayabilir ve yaşatabilirsiniz’ diyor. Bu ferman
Bosna’daki bir kilisede hala saklanmaktadır.  

Evet, yukarıda da söylediğimiz gibi, entegrasyon adına
güzel şeyler oldu Almanya’da, bunu yadsıyamayız. Ama ya-
bancıları üzen olaylar da ne yazık ki eksik değildi. Hep biz-
lerden birşeyler istendi, karşıdan fazla bir şey gelmedi. 

Almanya’da Türklere ve diğer yabancılara olan bakış açı-
ları Almanya’nın ekonomik durumuyla yakından ilgilidir. İlk
yıllarda, ekonomi iyi durumdayken pek te öyle kaşımızda
gözümüzde kusur bulmuyorlardı. Ekonomi bozuldukça biz-
ler göze batmaya başladık ve uyum adına eksiklerimiz
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 

Ama bu ‘eksiklikler’ artık fazla göze batmıyor. Berlin gibi
büyük kentlerde Almanlarla yabancılar dostluk içinde yaşı-
yorlar. Birbirlerinin eksiklerini noksanlarını görmüyorlar.
Zaten uyum da budur. Komşunun noksanını değil kendi
noksanını gör. O zaman engeller ortadan kalkar.

Bir zamanlar birinci kuşağa haksızlık yapıldığını şimdi-
lerde emekli politikacılar da kabul ediyorlar. 

Geçen yılın sonuna doğru yapılan bir toplantıda  konuşan
Federal Meclis eski Başkanı Rita Süssmuth ve Ezhard Reu-
ter birinci kuşağa arka çıktılar ve bu insanları önyargılarla
üzdüklerini belirttiler.

Hatta bırakın emekli politikacıları, halen aktif politikanın
içinde olan, Klaus Wowereit gibi önemli isimler bile, yaban-
cıların 40 yıldır, sırf Alman pasaportları olmadığı için seçim-
lerde oy kullanamamalarını doğru bulmuyorlar. 

Bu yazı daha birkaç sayfa uzatılabilir ve birkaç bakış açısı
daha eklenebilir, ama gerek yok, mesele bundan ibaret. 

Bu yazıyı noktalarken şunu vurgula-mak istiyorum: En-
tegrasyonda aklıse-lim ön planda tu-
tulmalı. ‘Biz yaptık siz yapmadınız’ gibi
karşılıklı suçlamalar kimseye fayda
sağlamaz. Zorlukların üstesinden be-
raberce gelmek lazım. Bir sorun varsa
birlikte el atalım. Hiç kimse üstün de-
ğildir ve herkesin birbirinden öğrene-
cekleri vardır. 

Tarih ve Toplum

Hüdai Ülker

Osmanlı’nın

entegrasyon

anlayışı çok

gerilerde kal-

dıysa da,

bu entegras-

yon anlayışının

hala geçerli ol-

duğunu vurgu-

lamak

zorundayız.

Pek Yakında 
Ostbahnhof 3 Numarada

Kahvaltı ve Nargile Salonu Açılıyor

Ali Özkan

Mocca dergisine abone olunuz
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Güncel

OCCA: Sayın Mengelkoch, Neukölln Belediye-
sinin uyum ve göç sorumlusu olarak başka be-
lediyelere nazaran entegrasyon sorunu ile her
gün yüzleşmektesiniz. Bu konuda şahsi tecrü-
beleriniz nelerdir ve bu alandaki gelişmeleri

nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mengelkoch: 60’lı ve 70’li yıllarda farklı ülkelerden burada
çalışmak için çağrılan insanların, geri dönecekleri fikri, in-
sanların kafasında hakimdi. Yapılan sözleşmeler böyle ta-
sarlanmıştı ve dolayısıyla Alman’ların bakış açısı da bu
şekilde belirlenmişti. Daha sonra işi öğrenmiş, tecrübe sa-
hibi olmuş insanları her iki üç senede bir yeni işçilerle de-
ğiştirmenin çok akıllıca olmadığı farkedildi. Böylece
sözleşmelerin vaadi uzatıldı. Tabii gelinler kaldı ve ailelerini
yanlarına aldılar. Entegrasyon süreci işte böylece başlamış-
tır fakat kontrolsüz gelişmiştir. Zira „biz bir göç ülkesi deği-
liz“ denilmekteydi. Buna paralel olarak Yakın Doğu ve eski
Yugoslavya’da savaşlar çıkınca büyük kitleler halinde savaş
madurları da buraya geldi. Fakat kafalarda,  savaş maduru
olarak gelen bu insanların da sadece kendi memleketlerinde
barış ve huzur sağlanana kadar burada kalacakları fikri
vardı. Böylece yeniden bir fırsat daha kaçırılmış oldu. Sonra
iki Almanya birleşti ve Neuköln’deki şirketlere verilen dev-
let yardımı 
kesildi. İlk önce çıraklar işten çıkarıldı. Sonra üretim yurt-
dışına taşındı. Sonra sürekli büyüyerek gelişen ve çoğalan
tabandan gelen baskıya dayanamayan devlet ve eyaletler
Entegrasyon stratejileri geliştirmeye başladılar. Şimdi sü-
rekli projeler üretiliyor, bakanlıklar en güzel projeler için re-

kabet halinde, ama asıl entegrasyon sıkıntısını  çeken böl-
gelerde hala bir kıpırdama yok. Buralarda atılan adımlar ye-
teri kadar cesur atılmadı ve hala atılamıyor.

MOCCA: Yani Alman toplumu için „entegrasyon“ kavramı
çok yeni bir kavram öyle mi ?
Mengelkoch: Hayır! Almanya’nın tarihine bakıldığında bu
söylenemez. 1737 yılında Prusya kralı Wilhelm ilk Bohem-
ya’lı din kaçaklarını Neukölln’de (Rixdorf) yerleştirdi. Yeni
şartlara ayak uydurma arzusu ve kendini ispatlama hırsı bu
insanlarda çok çabuk uyandı. Bugün için yeni olan şey bu
hırsın artık otomatik olarak başlamaması. Neukölln’ün ku-
zeyindeki bazı kitleler çok fazla büyüdü. Artık kendilerine
yetmeye başladılar ve dışarıdan gelecek bir etkileşmeye ih-
tiyaç duymuyorlar. Hatta bu insanlar için çocukların okula
gitmesi bile rahatsızlık vermeye başladı. Çünkü çocuklar on-
lara göre buralarda „dış etkiler“ altında kalıyorlar. Bizim için
entegrasyon artık bir görev oldu. Eğer her gün artan eğitim
fakirliğine karşı koymak istiyorsak iyi bir taslağa, bir stra-
tejiye ihtiyacımız var.

MOCCA:Ama o zamanki göçler bugün yaşadığımız gibi bir
entegrasyon tartışması ortaya çıkarmadı?
Mengelkoch: Hayır! O zamanlarki göç hareketi parmakla
sayılacak kadar küçük bir insan grubunun hareketiydi ki
bunlar hemen uyum sağladılar. Mesela Bohemya’lılarda ol-
duğu gibi, ki onlar dinleri yüzünden takip edilmedikleri için
sevinmekteydiler. Uyum dediğiniz işte böyle olur. Bunun
üzerine kendilerine toprak verildi, dinlerini özgürce yaşabi-

“Para fazlasıyla
mevcut. 
Ama bu para
JobCenter 
ve 
başkaları tarafın-
dan bekleme
kuyruklarında
harcanıyor.”

Berlin Neukölln Bele-
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Röportaj

liyorlardı ve dillerini de nesilden nesile muhafaza ettiler.
Bugün bile Richardplatz’ın çevresinde bu insaların 12’inci,
13’üncü nesilden torunları aynı evlerde oturmakta. Hiç
kimse onlara dinlerini ve dillerini bırakmaları, unutmaları
için zor koşmadı.

MOCCA: Son 30 yıl içerisinde entegrasyon sözünün manası
değişti mi sizce?
Mengelkoch: Gayet tabii. Ama bunun globalleşme ile ilgisi
de var. Mesafeler kısaldı, şirketler artık uluslararası çalışıyor.
Bunun neticesinde insanlardan mekanlarına bağımlı olarak
çalışma yerine daha bağımsız
çalışmalar bekleniyor ve bu bek-
lenti birçok insanda tedir-ginlik
ve güvensizlik yaratıyor. Enteg-
rasyon artık insanlar için,
„ben çalışıyorum, pa-ramı ka-
zanıyorum ve ba-ğımsızım“
anlamına gelmi- yor. Daha
çok „iyi bir eğitim görmedim,
işsizim, Harz4 alıyorum, ba-
ğımsız değilim dolayısıyla
kendimi güvende hissetmiyo-
rum“ anlamına ge-liyor. Böy-
lece insanlar güveni gruplarında,
soylarında, milletle-rinde ve din-
lerinde arıyorlar. Elbette işsizlik
entegrasyon için çok büyük bir
engel teşkil et-mekte ve bu yol-
daki bütün çabaları ister istemez
boşa çıkarmaktadır.

MOCCA: Entegrasyon için sizin
tanımınız nedir?
Mengelkoch: Bu manzara karşı-
sında entegrasyon kavra-mını
yeniden tanımlamak ge-rekir.
Çünkü bugün biz, bir devletin
kendi halkıyla birlikte azınlık bir
grup nasıl yaşar, orta yolu nasıl
buluruz konusunu tartışamayız. Büyük insan kitlelerinin bir-
biriyle uyum içinde yaşamak zorunda oldukları bu globale-
şen dünyamızda entegrasyon karşılıklı bir etkileşim
olmalıdır. Bunun şartları ise paylaşım ve tartışma. Bugün
entegrasyon şudur ya da budur demek mümkün değildir.
Entegrasyon ancak karşıdaki insanın kim olduğunu bilmek-
ten geçer. Biriyle konuştuğunuzda muhatabınızın kim ol-
duğu çok büyük önem arzeder. O bir işçi ailesinin ikinci veya
üçüncü neslini mi, yoksa savaş madurlarını mı temsil edi-
yor? Olumlu bir etkileşim için bunların hepsini göz önünde
bulundurmak gerekir. Ve Almanlar da bu anlamda harekete
geçmelidirler. Ama işte  çok zor olan şey budur.

MOCCA:Entegrasyonun bugün ancak karşılıklı bir etkileşim
olarak anlaşıldığı takdirde bir çözüme götürebileceğinizi
söylüyorsunuz. Göçmenlerin uyumunu sağlamak için bir çok
projeler faaliyete geçiriliyor ve bu projelere çok paralar har-
canıyor. Peki ama karşı tarafta neler oluyor? Almanlar için
de benzeri projeler yapılıyor mu?
Mengelkoch: Almanlara yönelik projelerde büyük sıkıntı
yaşanmakta. Zira Almanlar kendilerini çok soyutluyorlar.
Bunu okul eğitim alanında faal olan eğitimci ve öğret-men-
lerden, JobCenter’deki memurlardan ve yaşlılarla ilgili ku-
rumlardan elde ettiğim bilgilere dayanarak söylüyorum.
Almanların göçmenlerin hayatı hakkında bilgi edinmeleri için
imkanlar yok değil ki. Ama bunun için onlarla ilgilenmek,
soru sormak ve onları dinlemek gerekir. Bu aslında çok basit
bir şey. „Ben senin dediklerinin hepsini anlayamıyorum
ama seni dinliyorum“. Bir eğitimci öğrencisine sadece bunu
hissettirebilirse çok şey kazanılmış demektir. İnsanlar ken-
dilerini başka kültürlere açmaya çoğu zaman hazır değiller.
Mesela İslam hakkında birşeyler öğrenmek veya bir savaş
maduruna empati göstermek zor gelebiliyor. Bu duruşta el-

bette bir bozukluk vardır, dengesizliktir vardır ve hiç de iyiye
gitmiyor.

MOCCA:Peki o halde bu tür projelere daha fazla para ayır-
mak gerekmez mi?
Mengelkoch: Hayır, bu şart değil. Gerekli olan şey sadece
insanların tutumunu, dünyaya bakış açılarını değiştirmek.
Bu ise toplum olarak istenilen bir şey olmalıdır, bu zorla
olmaz, bunu zorla yapamazsınız. 

MOCCA:Peki bu nasıl başarılır?
Mengelkoch: Eğitim düzeyini
geliştirmek ile olabilir mesela.
Biz buna Fortbildung diyoruz.
Bununla yöneticilerin, okul mü-
dürlerinin eğitilmesi kastediliyor.
Çünkü yönetici makamı bir kuru-
mun nereye gideceğini belirle-
yen makamdır. Bir kurum olarak
şunu demek gerekir; „biz okul
olarak Yakın Do ğu sorunu ile il-
gileniyoruz, bunu görmezlikten
gelmiyoruz.“
Duvarın yıkılması ile birlikte
doğu semtlerinde birçok okul ka-
patıldı. Böylece Türk ve Arap
gençleriyle hiç çalışmamış, bu
alanda tecrübesiz öğretmenler
Neukölln’de ders vermeye baş-
ladı. Bu mutlaka düzeltilmeli-dir. 

MOCCA: Peki ama yukarıdan
aşağı emirle başlatılan bir hare-
ket başarılı olabilir mi? Aslında
bunun tam tersi olması gerek-
mez mi?
Mengelkoch: Bunun ne kadar
iyi işlediğini gösterecek en tutarlı
örnek polis örneğidir. Bu hareket
Neukölln’de başladı. Polis yöne-

timi „kültürler arası açılım“ fikrini benimsedi ve böylece po-
lisin bütün mevkilerinde bir hareketlenme başladı. Bütün
memurlar eğitimden geçti. Her biri kendi tutumunu sorgu-
lamak durumunda kaldı ve kendisini göçmen bir işcinin ve
savaş madurunun yerine koymasını öğrendi. Vergi parala-
rıyla işleyen her kuruluşta aynı mantıkla davranılmalıdır.
Yani çocuk yuvaları, okullar, belediyeler, JobCenter gibi ku-
rumlarda çalışanlar da aynen böyle bir eğitimden geçmeli-
dir. Bunun engellenmesi olacak iş değildir.

MOCCA: Bir insan hakkında „bu entegre olmuştur“ diyebil-
memiz için ondan asgari olarak ne beklemeliyiz? Yani „en-
tegre-olmuş“luğun özü nedir? Herhangi bir vatandaşı bütün
sıfatlarından soyutlayalım, ırkını, vatandaşlığını, dinini vs.
ondan ayıralım ve bunun üzerine ona bir sıfat ekliyelim ki o
temelde entegre olmuş bir insan olsun. Bu mudur entegre
olmak? Nedir?
Mengelkoch: Haklarını bilmeli ve istemeli. Ama aynı za-
manda diğer insanların da hakkını gözetmeli. Bir toplum an-
layışına sahip olmalı. Sivil topluma katkıda bulunmalı,
menfaatlerini savunmalı ve onun yararı için çalışmalı. Bu
aynı zamanda Almanlar için de söz konusudur. Onlar da faal
olmalı, herkes düşünmeli, beraberce çabalamalı ve sorum-
luluğun yükünü tamamıyla siyasetçilerin üstüne atmamalı.
Çünkü onlar sadece kısa zaman dilimleri içinde düşünürler.
Fakat bir toplum kendini öbür toplumdan soyutlayarak,
öbürüyle kendini  bir toplum olarak algılamazsa; işte bu çok
çetin bir şeydir ve çok sıkıntı veren bir durumdur. Herkes
kendisini kendi ırkı yada soyuyla özdezleştirirse, kendi ır-
kından olmayanlara öbürü gözüyle bakarsa „biz burada bir
toplumuz“ hissi nasıl uyanacaktır ve oluşacaktır.

MOCCA: Sanırım İngiltere’de bu Almanya’dan daha başarılı
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uygulanıyor. Hint’li otobüs şoförü geleneksel kıyafetleriyle ra-
hatça işini görürken, Harrods mağazasındaki başörtülü işçi in-
sana kendisini bir İngiliz olarak görüyormuş hissini veriyor. Öte
yandan müslümanları Cuma namazında kendiliğinden ingilizce
vaaz verirken görüyoruz. Peki bu burada neden olmuyor?
Mengelkoch: Mesela Glasgow’un İslam ile yaşamakta 60 yıllık
tecrübesi var. Buradaki biraradalık uzun yıllarda birikmiş tecrü-
beye dayanmaktadır ve dolayısıyla planlamada bir güven söz ko-
nusudur. Ama unutmayalım ki İngiltere’de bizde olduğundan
daha fazla terör eylemi yaşanmıştır. İngiltere’de şehrin herye-
rinde kameralar var. İngiltere‘de bir gözetim furyası hakimdir ki
burada bu hiç düşünülemez. Buna rağmen müslümanlar 60 yıllık
bir beraberlik süresince toplumun merkezinde bir yer edinmiş-
lerdir. O Müslümanlar siyasi alanda faaldirler ve aralarında başa-
rılı, zengin insanlar vardır ki hepsi bu terör eylemlerinin çilesini
paylaşmışlar hep birlikte bu anlamda faaliyet göstermişlerdir.
Neukölln’de ise daha bu derece bir gelişim yok. Göçmen kökenli
siyasetçiler nerede mesela veya okul müdürleri ve memurları ne-
rede?  

MOCCA: Hayır! Almanya’da böyle insanlar yok değil ki. Ama bun-
ların toplumda yine de pek bir değişlik yarattığı söylenemez.
Mengelkoch: Evet, ama bunların sayıları kaç ki? Bu çok daha
tabii birşey olmalı. Bir müslüman vatandaşın belediyede müslü-
man bir memurla karşılaşması çok daha tabii olmalı. 
Ben hiçbir gelişmenin olmadığını söylemiyorum.  Maalesef daha
hızlı adımların atılmasını engelleyen bürokratik bir tıkanma da
söz konusu, bu bir eksikliktir. Gerçek olan, bizim bu göçmen asıllı
önder şahsiyetlere acilen ihtiyacımızın olduğudur. Çünkü onlar
özellikle ve öncelikle kendi halkları için birer örnek, birer sembol
olmalıdırlar. Ve bugün bu semboller eksik. Bu durumda neşeli,
gülümseyen  göçmen yüzlerini sergileyen afişlerin de hiçbir an-
lamı ve faydası yok. Bu insanlar iş sahibi olmalılar ki gülümse-
melerinin bir anlamı olsun.

MOCCA:Fakat tek sorun iş alanında yaşanan sıkıntı değil ki. Göç-
men statüsü hep bir engel teşkil etmekte. Zira burada doğup bü-
yümüş, tahsilini burada yapmış, yani tamamen bu toplumun bir
parçası olmuş işsiz göçmen akademisyenler var, JobCenter bun-
ları entegrasyon kurslarına göndermekte. Peki ya buna ne de-
meli? 
Mengelkoch: Evet. Bu çok aptalca. Bu sistemde bir arıza. Tabii
ki onlar onlara yeniden iş hayatına atılmayı kolaylaştıracak kurs-
lara gönderilmeli. Hatta Göç ve Mülteci (Flüchtling) Bakanlığı
şimdi bir adım attı ve konuyla ilgili bir program başlattı. Fakat
akademisyenler için bu daha pek tatmin edici değil. Bu girişimler
çoğu zaman çok kabaca tasarlanmış olmakla beraber bazen okul
mezuniyeti bile olmayan insanlar akademisyenlerle aynı kurslara
giriyor. Bu hiçbir işe yaramaz. 

MOCCA:Bu durumda çok daha sıkı girişimlerde bulunmak ge-
rekmez mi? Çünkü bu entegrasyon sürecinde açıkca bir geri
adımdır ve mesafeyi arttırmaktadır. 
Mengelkoch: Evet. Çok daha akıllıca ve cesur manevralar ya-
pılmalı. Zekice tasarlanmış taslaklar değil eksik olan – siyaset ve
yönetimde ikna edebilen, sözünü geçirebilen dahi insanlar eksik.
Para fazlasıyla mevcut. Ama bu para JobCenter ve başkaları ta-
rafından bekleme kuyruklarında harcanıyor. Ve öte yandan ku-
ralların değişmezliği sistemi tıkamaktadır. Biz meslek sahibi olan
ve olmayan insanları önce devlet yardımına muhtaç hale getirti-
riyoruz ve sonra besliyoruz. Bu yanlış bir politikadır.  Bu daha
önce de sözünü ettiğim bürokratik tıkanıklıklardan birisidir. Bunu
değiştirmeliyiz. 

MOCCA:Sayın Mengelkoch, bu çok ilginç söyleşi için teşekkür
ederiz. Son olarak okurlarımıza hangi mesajı vermek istersiniz?
Mengelkoch: Paylaşım, etkileşim ve tartışma! Bizim ortak bir
tartışma kültürüne ihtiyacımız var. Yani birlikte tartışma edebil-
meliyiz. Kafaları birleştirip çıkarlarımız için gerekli olan ortak nok-
taları tesbit edip medenice pazarlık yapabilmeyi öğrenmeliyiz.
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OCCA: Herr Mengelkoch, als Inte-
grationsbeauftragter des Bezirks
Neukölln sind Sie im Vergleich zu
anderen Bezirken tagtäglich mit
dem Thema Integration konfron-
tiert. Was sind Ihre persönlichen

Erfahrungen in diesem Bereich und wie beur-
teilen sie die Entwicklungen im Integrations-
prozess in den letzten Jahren?
Mengelkoch: In den 60er und 70er Jahren
herrschte noch die Vorstellung, dass die Gast-
arbeiter, die aus verschiedenen Ländern ange-
worben wurden, bald wieder zurückkehren
würden. Dies war in Verträgen festgelegt und
das prägte auch die mentale Einstellung der
Menschen in Deutschland. Dann hat man be-
merkt, dass es nicht besonders viel Sinn
machte gut angelernte Arbeiter alle paar Jahre
gegen neue auszutauschen. Die Arbeitsver-
träge wurden also verlängert, die Menschen
blieben und nahmen selbstverständlich ihre Fa-
milien zu sich. Das war der Anfang des Inte-
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grationsprozesses jedoch ohne Steuerung, es hieß ja „wir
sind kein Einwanderungsland“. Als nun parallel dazu Kriege
in Nahost und im ehemaligen Jugoslawien ausbrachen,
kamen große Gruppen von Kriegsflüchtlingen hinzu. Dul-
dung war hier der Leitgedanke, d.h. ein Aufbewahren bis
zum Tag x, bis zur Rückkehr ins befriedete Heimatland.
Wieder hat man die Chance verpasst. Dann kam die Wende
und der Wegfall der Subventionen für Neuköllner Betriebe.
Sofort begann der Abbau der großen Arbeitsstätten für Un-
gelernte, man verlegte die Produktion ins Ausland. Erst
durch den Druck einer immer größer werdenden sozialen
Unterschicht begannen Bund und Länder Integrationsstra-
tegien zu entwickeln. Ein Programm nach dem Andern wird
nun erfunden, Ministerien konkurrieren miteinander um die
schönsten Projekte, aber die wichtigen Kernbereiche ver-
harren starr in ihrer alten Fassung, hier traut man sich
nicht.

MOCCA:Ist also der Begriff „Inte-
gration“ ein ziemlich neuer Begriff
für die deutsche Gesellschaft?
Mengelkoch: Nein zurückblickend
auf die Historie Deutschlands kann
man das nicht sagen. Schon 1737
hat der Preußenkönig Wilhelm
erste böhmische Glaubensflücht-
linge in Neukölln (Rixdorf) angesie-
delt. Schnell war der Ehrgeiz
geweckt sich an die neuen Verhält-
nisse anzupassen und sich zu
emanzipieren. Neu ist nun, dass
dieser Ehrgeiz nicht mehr automa-
tisch einsetzt. Einige der Gruppen
in Nord-Neukölln sind einfach zu
groß geworden, sie genügen sich
selbst und verlangen nicht unbe-
dingt nach Einfluss von außen, da
wird mitunter sogar der Schulbe-
such der Kinder lästig, die sind ja
dann „fremden Einflüssen“ ausge-
setzt. Da wird Integration jetzt zur
Aufgabe, will man eine wachsende
Bildungsarmut bekämpfen, das geht es jetzt nicht mehr
ohne Konzept und schon gar nicht ohne Strategie. 

MOCCA:Aber eine Integrationsdebatte, wie wir es heute
kennen, haben diese Zuzüge damals nicht entfacht.
Mengelkoch: Nein. Das war damals immer der Zuzug
einer kleinen überschaubaren Gruppe, die sich auch sehr
angepasst hat, die dann wie im Fall der Böhmen auch froh
war, dass sie hier nicht religiös verfolgt wurden. Das war
Integration vom Feinsten. Sie bekamen dann auch ihre ei-
genen Ländereien, konnten frei Ihre Religion ausüben und
haben auch ihre eigene Sprache über Generationen ge-
pflegt. Heute noch leben einige der Nachkommen in der 12.
und 13. Generation in denselben Häusern rund um den Ri-
chardplatz. Keiner hat sie je gezwungen ihre Sprache und
Religion zu vergessen.

MOCCA:Meinen Sie, dass sich in den letzten 30 Jahren der
Inhalt des Integrationsbegriffes geändert hat?
Mengelkoch: Ja, sicherlich. Aber das hängt auch mit dem
Prozess der Globalisierung zusammen. Die Entfernungen
sind jetzt viel kürzer geworden, die Firmen agieren nun in-
ternational, von den Menschen wird verlangt, dass sie „mo-
biler“ sind. Aber dieses große Durcheinander führt bei
vielen Menschen zu Unsicherheiten. Integration ist also für
viele nicht mehr „ich arbeite und verdiene mein Geld und
bin unabhängig“, sondern ich habe keine gute Schulbil-
dung, bin arbeitslos und beziehe Harz 4, fühle mich also
nicht sicher, denn ich bin von einem sozialen System ab-
hängig. Also suche ich Ersatz in der Sicherheit meiner
Gruppe, Sippe, Ethnie und Religion. Arbeitslosigkeit ist ein
enormes Hindernis und führt jede noch so gut gemeinte In-
tegrationsmaßnahme ins Leere.

MOCCA:Was ist Ihre Definition für Integration?

Mengelkoch: Vor diesem Hintergrund muss man die Inte-
gration umdefinieren. Es sind ja nicht mehr kleine Gruppen,
die sich mit der Mehrheitsgesellschaft arrangieren müssen.
In unserer globalisierten Welt, wo große Gruppen mitein-
ander leben müssen, muss Integration ein gegenseitiger
Prozess sein. Dazu gehört aber auch der Austausch, die di-
rekte Diskussion, das sich miteinander Streiten. Man kann
heute nicht einfach sagen Integration ist dieses und jenes.
Integration setzt voraus, dass man Bescheid weiß, wen
man vor sich hat. Es mach einen sehr großen Unterschied
mit wem wir denn im einzelnen Fall reden. Gehört er zur
zweite oder dritte Generation einer Gastarbeiterfamilie,
oder handelt es sich um Kriegsflüchtlinge? Für einen frucht-
baren Austausch muss man das alles berücksichtigen. Da
muss sich die Mehrheitsgesellschaft mit bewegen. Aber ge-
rade das fällt sehr schwer.

MOCCA:Sie sagen, dass Integra-
tion heute nur noch funktionieren
kann, wenn es als etwas Gegen-
seitiges verstanden wird. Viele
Gelder werden nun in Projekte für
die Integration der Migranten ge-
steckt. Was passiert aber auf der
anderen Seite? Gibt es ähnliche
Projekte auch für Deutsche?
Mengelkoch: Bei der Projektar-
beit für Deutsche herrscht ein gro-
ßes Manko, weil viele sich doch
sehr sperren. Das kriege ich mit
z.B. bei den Erzieherinnen und
Lehrern im Schulbereich, bei Mit-
arbeitern im JobCenter bis hin zu
alteingesessenen Einrichtungen im
Bereich der Seniorenarbeit. Es ist
ja nicht so, dass es für die Deut-
schen keine Möglichkeiten gibt
etwas über die Lebenswelt der Mi-
granten zu erfahren, aber dazu
muss man auch bereit sein aufein-
ander zuzugehen, Fragen zu stel-
len und zuzuhören. Das ist

eigentlich ganz einfach. Es ist schon viel gewonnen, wenn
die Erzieherin zum Beispiel dem Kind das Gefühl gibt: „ich
verstehe zwar nicht alles, was Du sagst, aber ich höre Dir
zu“. Zuhören bedeutet ja auch „bereit sein zu verstehen“.
Menschen sind nicht immer bereit sich interkulturell zu öff-
nen, z.B. etwas über den Islam zu lernen, oder Empathie
für den Kriegsflüchtling zu entwickeln. Das ist ein Hal-
tungsschaden, das geht so nicht gut.

MOCCA:Muss man dann hier nicht mehr Gelder in entspre-
chende Projekte fließen lassen? 
Mengelkoch: Nein, nicht unbedingt. Eine Bewusstseinsän-
derung ist alles, was hier nötig ist. So etwas muss gesell-
schaftlich gewollt sein – das kann man nicht erzwingen. 

MOCCA:Wie erreicht man das?
Mengelkoch: Durch Fortbildungen zum Beispiel. Das
heißt: Fortbildungen für die Führungskräfte, für die Schul-
leiter. Denn die Leitungsposition ist die Instanz, die vorgibt,
wohin die ganze Institution sich bewegt. Man muss als eine
Institution sagen: „In unserer Schule interessieren wir uns
für den Nahostkonflikt, wir blenden das nicht aus.“ Denn
nach dem Fall der Mauer wurden sehr viele Schulen in den
Ostbezirken geschlossen. So kamen viele Lehrer und Erzie-
herinnen nach Neukölln – ohne auf die Arbeit mit türkischen
und arabischen Jugendlichen vorbereitet zu sein. Das muss
nachgeholt werden. 

MOCCA:Aber kann denn eine Bewegung, die von oben
herab befohlen wird erfolgreich sein? Muss es nicht eher
umgekehrt laufen?
Mengelkoch: Bestes Beispiel wie gut das funktionieren
kann ist die Polizei. Der Anstoß dazu kam hier aus Neukölln.
Die Leitung nahm die Idee der „Interkulturellen Öffnung“



an und es hat eine Bewegung durch alle Direktionen gege-
ben. Das heißt, die Beamten wurden alle geschult – jeder
musste sich auseinandersetzen mit seiner eigenen Haltung,
musste lernen sich in die Rolle von Gastarbeitern und
Kriegsflüchtlingen hineinzuversetzen. Genauso muss jetzt
auch überall da geschult werden, wo Steuergelder im Ein-
satz sind, also auch in den Regelsystemen Kita, Schule, Be-
zirksamt, JobCenter, es geht nicht, dass hier blockiert wird.

MOCCA:Was muss man mindestens von einem Menschen
erwarten, damit wir sagen können er sei integriert? Was ist
also die Essenz des „Integriert-Seins“? Isolieren wir einen
beliebigen Bürger von allen seinen Eigenschaften, wir neh-
men ihm seine Ethnie weg, seine Nationalität, Religion etc.
Nun fügen sie eine Zutat hinzu, die ihn vom Grundprinzip
her einen integrierten Bürger macht. Was wäre das?
Mengelkoch: Das er seine Rechte kennt und durchsetzt,
aber auch die Rechte seiner Mitmenschen kennt und be-
achtet. Das er einen Sinn für die Gemeinschaft hat. Er muss
fähig sein zivilgesellschaftlich mitzudenken, sich für das Ge-
meinwohl einzusetzen. Das betrifft aber auch die Mehr-
heitsgesellschaft, die selbst aktiv werden muss, alle
müssen mitdenken, mit gestalten und nicht die Last dieser
Verantwortung den Politikern überlassen, die dann nur für
sehr kurzen Zeitabschnitten denken und entscheiden. Es ist

aber fatal, wenn sich das Volk nicht als ein Volk begreift –
wenn sich jeder nur mit seiner eigenen Ethnie oder Sippe
identifiziert und sich radikal abgrenzt, dann hat man nicht
das Gefühl wir sind hier ein Volk.

MOCCA:In England funktioniert das glaube ich besser als
hier in Deutschland. Der Inder darf in seiner kulturellen
Tracht den öffentlichen Bus fahren und die verschleierte
Verkäuferin im Harrods scheint sich durchaus wie eine Eng-
länderin zu fühlen. Auf der anderen Seite sieht man die
Muslime beim Freitagsgebet von sich aus in Englisch zu pre-
digen. Warum funktioniert das hier nicht?
Mengelkoch: Zum Beispiel hat Glasgow eine 60 jährige
Tradition im Umgang mit dem Islam. Da hat man also schon
l angjährige Erfahrungen im Miteinander und entsprechend
auch eine Planungssicherheit, denn man kennt sich gut. In
England hat man allerdings auch mehr Terroranschläge ge-
habt als hier bei uns. England ist ein Land im Überwa-
chungsfieber mit Kameras in den Innenstädten, was hier
bei uns undenkbar ist. Nichtsdestotrotz haben sich die Mus-
lime durch die 60 jährige Tradition in der Mitte der Gesell-
schaft etabliert. Sie sind auch politisch aktiv und es sind
auch erfolgreiche, wohlhabende Leute unter ihnen, sie lei-
den mit unter den Anschlägen und engagieren sich selbst-
verständlich als aktive Bürger.  Hier bei uns in Neukölln ist
das noch lange nicht so ausgeprägt. Wo sind z.B. die Poli-
tiker, die Schulleiter und Beamten mit Migrationshinter-
grund? 

MOCCA:Mittlerweile haben wir sie doch auch.  Aber geän-
dert hat sich dadurch in der Gesellschaft nicht viel.
Mengelkoch: Ja, aber wie viele sind sie insgesamt an der
Zahl? Es muss viel selbstverständlicher sein, dass z.B. mus-
limische Bürger in den Ämtern auf muslimische Angestellte
und Beamte treffen. 
Ich sage nicht, dass es überhaupt keine Entwicklung gibt.
Es gibt jedoch einen bürokratischen Stau, der einen raschen
Fortschritt verhindert. Wir brauchen diese Führungskräfte
mit Migrationshintergrund aber dringend und sofort, denn
sie sind Vorbilder, sind Symbole und diese Symbole fehlen.
Da helfen uns keine Plakataktionen mit fröhlichen Migran-
tengesichtern. Die Jobs – diese Menschen müssen in die
Jobs! 

MOCCA:Es mangelt ja aber nicht nur an Jobs. Der Status
des Migranten scheint immer ein Hindernis zu sein. Es gibt
ja durchaus arbeitslose Akademiker mit Migrationshinter-
grund, die auch hier geboren sind und ihren Schullaufbahn
hier absolviert haben, also schon ein integraler Bestandteil
dieser Gesellschaft sind, die dann aber vom Jobcenter in
Integrationskurse geschickt werden. Wie ist das zu verste-
hen?
Mengelkoch: Ja, das ist einfach dumm. Das ist ein Fehler
im System. Sie müssten natürlich in Kurse geschickt wer-
den, die ihnen den Einstieg ins Berufsleben ebnen. Da gibt
es jetzt auch ein Programm, die vom Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge finanziert wird, das hier ansetzen
soll. Es ist aber für Akademiker noch nicht so wirklich das
gelbe vom Ei. Oft sind die Maßnahmen zu grob aufgestellt
und es mischen sich in den Kursen Schulabbrecher mit Aka-
demikern, das führt zu nichts.

MOCCA:Sollte hier nicht viel konsequenter eingegriffen
werden? Denn es ist eindeutig ein Rückschritt im Integra-
tionsprozess und vergrößert die Distanz. 
Mengelkoch: Ja, man müsste hier viel intelligenter und
mutiger steuern. Es fehlt nicht an den schlauen Konzepten
– es fehlen die genialen Menschen in Politik und Verwal-
tung, die überzeugen und sich durchsetzen. Geld ist genug
da, wird aber vom JobCenter und anderen für Warteschlei-
fen ausgegeben. Und auf der anderen Seite verharren die
Regelsysteme in Unveränderlichkeit. Wir leisten uns Bürger
mit und ohne Ausbildung in Abhängigkeit von Soziallei-
stungen. Das ist eines von den vielen bürokratischen Staus,
die ich vorhin erwähnte. Das müssen wir verändern.

MOCCA:Herr Mengelkoch, danke für dieses sehr interes-
sante Gespräch. Welche Botschaft möchten Sie unseren Le-
sern zum Schluss mitgeben?
Mengelkoch: Austausch, Diskussion und Streitgespräche!
Wir brauchen eine Streitkultur miteinander. Wir müssen
einfach streiten, die Köpfe zusammenstecken und lernen
gute Kompromisse miteinander auszuhandeln.
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OCCA: Herr Mabe, für Sie als
Professor für Interkulturelle
Philosophie hier an der Tech-
nischen Universität Berlin ist
Integration natürlich stets ein
aktuelles Thema. Nun ist viel
über Integration gesprochen

und gesagt und dennoch herrscht ziemlich viel Ver-
wirrung bezüglich seiner Bedeutung. 
Mabe: Man muss sagen, dass „Integration“ natürlich
ein sehr komplexer Begriff ist, der  meistens politi-
siert wird. Für eine Definition müssen wir schauen,
was das Wort ontologisch zu bedeuten hat und müs-
sen natürlich strikt zwischen der ontologischen Be-
deutung und der politisierten Auffassung dieses
Begriffes unterscheiden. Ganz allgemein bedeutet
das Verbum „integrieren“ soviel wie „in ein Haupt
eingliedern“. Das heißt also, es gibt ein Ganzes und
es gibt viele verschiedene Teile, wobei diese Teile in
das Ganze eingegliedert werden sollen. Dazu gehö-
ren Frauen, Männer, Obdachlose und sonstige Min-
derheiten. 

MOCCA: Was genau meinen Sie mit der „politisierten
Auffassung“?
Mabe: Es ist so, dass man immer glaubt, Integration
beziehe sich auf die Politik gegenüber  Fremden im
Land. Die Politik versucht immer für diese Menschen
zu sprechen und sie von anderen Bürgern zu unter-
scheiden. Da werden Einheimische wie Ausheimische
bevormundet. Man darf nicht immer die Menschen
bevormunden. Es gibt z.B. einen Ausländerbeauf-
tragten. Was soll das? Ein Deutscher kann doch nicht
der Beauftragte einer Kategorie von Menschen sein,
zu der er selbst nicht gehört. Die Menschen müssen
für sich selbst sprechen. Warum sollte ein Deutscher
für die Belange der Ausländer kämpfen? Schon allein,
dass man „Ausländer“ sagt, ist doch schlecht. Das ist
ein negatives Bild. In der Gelehrsamkeit kennt man
so etwas nicht. Es gibt hier keine türkische, afrikani-
sche, japanische Problematik etc. Sondern es gibt die
Sache an sich, dass man zu verstehen versucht.
Wenn man die Sache aber politisiert, so wird immer
das „Ich“ und das „Wir“ groß geschrieben. Dann wird
gesagt: „Die Leute sollen zu uns kommen.“ Was und
wer ist „uns“? Wie kategorisiert man dieses „uns“,
das sich von „kommenden Leuten“ abgrenzt?

MOCCA: Sie meinen also: Wer ist das Ganze und
wer sind die Teile? 
Mabe: Man muss sich eines vergegenwärtigen: Die
Leute, die integriert werden sollen, sind keine
Fremde. Sie sind eigentlich Menschen, die zum Gan-
zen gehören. Das, was uns als Problem entgegentritt
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ist, dass die einzelnen Menschen oder Gruppen eine andere
Lebensauffassung haben und eine andere Lebensphiloso-
phie verfolgen als das, was die Mehrheit in jener Gesell-
schaft vertritt. So versucht man also diese Gruppen an das
Model anzupassen, das als Muster überhaupt gilt. Wenn
man von Integration spricht, so klammert man immer die
Einheimischen aus - hier ist stets der Einwanderer gemeint.
Wer sind aber diese Einwanderer? Das sind z.B. Abenteurer,
die zufällig hier gelandet sind, Unternehmer, Menschen
ohne Schulausbildung bis hin zu solchen mit hoher Bildung.
Alle diese Menschen werden nun in ein Topf geworfen und
müssen nun in das Haupt-Teil der Gesellschaft integriert
werden, was immer misslingt. Also noch einmal: Integra-
tion heißt, dass man die zersplitterten Teile in das Ganze
wieder zurückbringt.

MOCCA: Wie ist das aber mit dem „wieder zurückbringen
zu dem Ganzen“ eigentlich genau zu verstehen? Sie sagen
ja selbst, dass man immer auf die Einwanderer abzielt,
wenn man von Integration spricht. Diese Menschen aber
waren doch nun offensichtlich nicht ein Teil dieser Gesell-
schaft hier?
Mabe: Sie meinen, dass hier verschiedene Kulturen mit-
einander leben - oder wollten Sie sagen: vielfältige? Denn
Vielfalt bedeutet ja gar nicht: Verschieden. Es gibt Unter-
schiede, ja, aber Unterschiede in den Lebensauffassungen.
Diese Unterschiede sind nicht Kulturimmanent. Das heißt,
es gibt Menschen in Deutschland, die genauso denken wie
Menschen in der Türkei, oder in Angola etc. Es gibt keine
Denkweisen, die einer Kultur überhaupt eigentümlich sind.
So etwas gibt es nicht. Dann passiert folgendes: Menschen
grenzen andere Menschen aus, von welchen sie a priori
meinen, dass sie anders denken müssen – obwohl das
überhaupt nicht der Fall ist. Und genau dieser Umstand er-
schwert den Dialog immens. 

MOCCA: „A priori“ – also aufgrund von Vorurteilen?
Mabe: Es ist z.B. etwas anderes, wenn man als Professor
Seminare an der Universität abhält. Da legen die Studenten
alle ihre Vorurteile ab, denn man wird als ein Gelehrter an-
gesehen, der ein Amt besetzt – das heißt: Man hat eine Le-
gitimation hier zu sein. Aber wenn sie mich draußen treffen
würden, ohne dass sie mich kennen, dann würden sie mich
genauso betrachten wie irgendjemand anderes aus Afrika,
der Türkei, etc. 

MOCCA: Kommt es also auf den Status des Menschen an?
Also darauf welches Amt man besetzt?
Mabe: Nein, vor allem auf die Bildung! Die Bildung löst
zwar nicht alle Probleme, bietet aber die Grundlage für die
gegenseitige Verständigung. Denn die Bildung des Men-
schen spielt bei seiner Wahrnehmung des Fremden eine
wichtige Rolle. Die Sprache des Landes zu verstehen ist na-
türlich das Mindeste. Aber wenn sie noch zusätzlich mit
einer Terminologie umgehen können, die die Umgangs-
sprache übersteigt, dann bleiben ihre potenziellen Gegner
immer ruhig. Aus den Angreifern werden somit Zuhörer!
Und das ist es, worauf es ankommt. Es gibt ja auch deut-
sche, die ihre Muttersprache nicht beherrschen, die keine
Relativsätze bilden können. Sie werden sehen, dass diese
Menschen immer auch Probleme mit ihrer eigenen Kultur
haben. Sie sind gefangene ihrer Dialekte! Wo die Verstän-
digung aufhört fängt die Aggression an. Was ist denn mit
den Rechtsradikalen los? Das sind Menschen, die sich nicht
in Deutschland integriert fühlen. Menschen, die noch nicht
in Deutschland angekommen sind! - Aber abgesehen von
der Integration ist die Bildung auch einfach ein Instrument,
um sich in der Fremde behaupten zu können. Und je mehr
Sprachen sie beherrschen, desto seltener werden sie sich
als Fremder fühlen. In diesem Sinne müssen nicht nur die
Migranten deutsch lernen, sondern vor allem müssen auch
die deutschen in Zukunft mehr Fremdsprachen lernen.
MOCCA: Sie haben angesprochen wie wichtig die Sprache

im Integrationsprozess ist. Die Türken ihrerseits fordern
nun von der Regierung ein bilinguales Schulsystem. Meinen
Sie, dass es allen Migrantengruppen gewährt werden muss,
wenn es den Türken gewährt wird, oder wie beurteilen Sie
das?
Mabe: Ich finde, es ist eine große Versäumnis der Regie-
rung, dass es nicht schon längst eingeführt worden ist. Es
gibt ja auch schon seit längerer Zeit bilinguale Schulen für
Amerikaner, Franzosen, Briten und auch Spanier. Ich würde
jetzt aber nicht unbedingt das gleiche für alle Migranten-
gruppen fordern wollen. Sagen wir mal, dass dieses den
Marokkanern z.B. gewährt wird. Wer soll das Angebot wahr-
nehmen? Denn auch wenn eine gute Anzahl dieser Men-
schen in Berlin lebt, so sind sie doch nicht alle in einem
Bezirk versammelt. Sie werden jetzt sagen: „Was ist nun
mit den Franzosen und Briten? Sie sind ja auch nicht so
viele.“ Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass das gleichzei-
tig Kolonialsprachen sind. Es besteht durchaus eine große
Nachfrage auch von Seiten der Afrikaner. In Anbetracht des

türkischen Bevölkerungsanteils ist es
aber einfach eine Notwendigkeit,
dass man da jetzt einiges in Angriff
nimmt. Das würde auch ein Zeichen
setzen. Denn dadurch würde man
zeigen, dass sich die Wahrnehmung
des „Fremden“ geändert hat und
diese Menschen nun als Teil des Gan-
zen angesehen werden.
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s gehört zu den historischen Tat-
sachen, dass das Osmanische Reich
verschiedene Völker und Stämme
mit unterschiedlichen Glaubens-

richtungen in Frieden und Gerechtigkeit in-
nerhalb seiner Grenzen beherbergte.
Muslime, Christen sowie Juden vermochten es

600 Jahre lang meist friedlich zusammenzuleben, ohne
ihren Glauben und ihre Kultur aufgeben zu müssen, und sie
verwirklichten so die „Osmanische Integration“.  Obgleich
der Begriff „Integration“ so unter den traditionellen osma-
nischen Begriffen nicht vorhanden war, so kann man klar
erkennen, dass ebendiese Integration Realität in dem Reich
war. 

Heutzutage wird bezüglich der Menschen mit Migrations-
hintergrund am meisten über den Begriff „Integration“ dis-
kutiert und daher haben wir es als
wichtig erach-tet, die „Osmanische In-
tegration“ als Vorbild für die heutigen
Fragen zum Thema der Integration
vorzustellen. Es ist durchaus möglich
von der osma-nischen Tradition zu ler-
nen, die 623 Jahre Menschen untersc-
hiedlichsten Glaubens und ethnischer
Herkunft zusammenzuhal-ten, ohne
diese zu stören, oder gar zu zerstören.
Ebenso sei erwähnt, dass es keinen
Gegensatz darstellt, seiner Kultur und
Herkunft treu zu bleiben und gleichzei-
tig ein natürliches Mitglied der hiesigen
Gesellschaft zu sein. Dieser Artikel will
ein Grundkonzept für die Integration
insbesondere für das Zusammenleben
mit muslimischem Glauben vorschla-
gen. 

Nichtmuslime aus der osmani-
schen Perspektive

Der Osmanische Staat, bzw. die
„Hohe Pforte“ nahm sich das islamische
Recht als Grundlage für seine Bezie-
hung sowohl zu Muslimen als auch zu
Nichtmuslimen und wandte bei der Anwendung dieses
Rechts große Disziplin und Anstrengung an. Historische
Quellen belegen, dass die Osmanen bei der Eroberung
neuer Länder großzügige Glaubens- und Gewissensfreiheit
gewährten, besonders denen, die unter ihren früheren
Herrschern Unterdrückung und Not erfuhren. Von Inalcik
erfahren wir, dass die osmanischen Herrscher im 15. Jahr-
hundert keinen ihrer Untertanen gegenüber eine Zwangs-
bekehrung zum Islam durchführten. Wurde dann solch ein
Fall bekannt, gab es gerichtliche Anordnungen für eine Auf-
hebung dieses Zustands, ohne weitere rechtliche Folgen für
den Zwangsbekehrten. Auch Davison erklärt, dass die Tür-
ken aufgrund der islamischen Tradition gegenüber Nicht-
muslimen  Toleranz walten ließen und sie in ihrer
Glaubenspraxis unbehelligt ließen, solange diese ihnen au-
ferlegte Steuern dem Staate entrichteten. Wie sein Vor-
gänger, das Seldschukische Reich, gewährte ebenso das
Ottomanische Reich den nichtmuslimischen Bürgern mit
wenigen Einschränkungen dieselben Rechte und Freiheiten,
die es den Muslimen gewährte. 

Nach osmanischem Recht werden Personen nach ihrem

Glauben und Herkunft in drei Kategorien eingeteilt:
Muslime
Nichtmuslime (arab.: Dhimmi)
Musta’man
Dhimmis sind Menschen, die als Nichtmuslime unter Ach-

tung der politisch-rechtlichen Oberhoheit des islamischen
Staates in einem muslimischen Land dauerhaft leben. Mus-
ta’mans sind Nichtmuslime, die vom Staat die Erlaubnis er-
teilt bekommen haben in das Land einzureisen und sich hier
zeitlich begrenzt aufzuhalten. Nachdem wir diese Katego-
rien aufgezeigt haben, können wir uns den Menschen- und
Grundrechte zuwenden sowie dem Erlass Mehmeds des
Eroberers, den er nach der Eroberung Konstantinopels für
die neuen nichtmuslimischen Untertanen verkünden ließ:

Menschen- und Grundrechte im
Osmanischen Reich

Zu diesen Aspekten gibt es aus os-
manischer Perspektive zwei Grundprin-
zipien:

Dhimmis (im islamischen Land le-
bende Nichtmuslime) genießen wie
Muslime grundsätzlich dieselben
Menschenrechte und Grundfreiheiten,
wie Reise- und Niederlassungsfreiheit
sowie die persönliche Würde. Diese
sind jedoch mit einigen kleinen Einsch-
ränkungen belegt. Zu der Reise- und
Niederlassungsfreiheit gehört die ein-
zige Beschränkung aufgrund des Ge-
bots des Korans, dass Nichtmus-limen
der Zutritt in den Hidschas (das Gebiet,
wo sich Mekka und Medina, die zwei
heiligsten Stätten des Islam befinden)
verwehrt wird. Das Osmani-sche Reich
hat die Reise- und Niederlassungsmög-
lichkeiten von Nichtmuslimen so orga-
nisiert, dass sie weder sich noch den
Muslimen schaden. Beispielsweise
wurde laut einem Erlass aus dem Jahre
1582 Nichtmuslimen das Wohnen im
Istanbuler Stadtteil Eyüp untersagt.

Weiterhin wurde mit mehreren Verordnungen den Nicht-
muslimen als Zeichen der islamischen Überlegenheit die
Anweisung erteilt, ihre Häuser nicht höher als die der Mus-
lime zu errichten. Ein Orientalist ungarischer Herkunft sagte
bezüglich der Rechte und Freiheiten der
Nichtmuslime:“Wenn die Osmanen, unter deren Herrschaft
wir 500 Jahre lebten, uns kein Recht auf Leben gewährten
und jeden Tag einen Nichtmuslim töteten, so könnten wir
heute nicht von Griechen, Serben, Bulgaren und Rumänen
sprechen.“

Den Dhimmis wurde Glaubens- und Gewissensfreiheit
größtmöglichem Umfang gewährt. Diesen Rechten wurden
bestimmte Auflagen erteilt, die wir ebenso in Betracht zie-
hen müssen. Zu diesen Auflagen gehört unter anderem,
dass nach islamischem Recht die Gotteshäuser anderer Re-
ligionen in Ländern, die auf friedlichem Weg erobert wur-
den, nicht angetastet werden. Gleichzeitig kann aber die
Errichtung neuer verwehrt werden. In Ländern, die durch
Krieg erobert wurden, kann das staatliche Oberhaupt sogar
die bestehenden Gotteshäuser zerstören lassen. 

Trotz dieser rechtlichen Möglichkeiten hat Mehmed der

“Pax Ottomana“

Die Integration im 

Osmanischen Reich

Osman Bey
Gründer des Osmanischen Reiches
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Eroberer in der Stadt Istanbul, die er gewaltsam erobert
hatte, einen Teil der Kirchen nicht angetastet und somit ge-
zeigt, welche Bedeutung für muslimische Türken die Frei-
heit im Glauben hat. Des weiteren waren Nichtmuslime
hinsichtlich der geltenden Gesetze, bei Angelegenheiten der
Familien- und Erbschaftsrechten mit einigen wenigen Un-
terschieden den Muslimen gleichgestellt.

Der Erlass von Sultan Mehmed  dem Eroberer 

Unsere muslimischen Vorfahren haben in der Praxis be-
wiesen, was sie in der Theorie den Dhimmis versprachen.
Ein lebendiges Beispiel bildet die Verordnung von Sultan
Mehmed II., die er kurz nach der Eroberung Konstantino-
pels (dem heutigen Istanbul) vertraglich festschreiben ließ:

„Ein Erlass für die Dhimmis von Galata“
Dies ist ein Vertrag mit den Dhimmis von Galata. Dies er-

ließ Mehmed der Eroberer Sultan Muhammed nach der Ero-
berung. Es ist auf griechisch geschrieben und mit dem
Tugra (einer osmanischen Signatur) versehen.

„Ich bin der hohe Sultan und der höchste aller Schahs,
Sultan Muhammed, Sohn des Murad. Ich schwöre bei dem-
jenigen, der Himmel und Erde erschuf […].

Ich respektiere, dass sie (die Dhimmis von Galata) ihre
Gebete und Bräuche so praktizieren, wie sie diese zu ver-
richten haben. Auch möchte ich gegen sie zu Felde ziehen
und ihre Burgen zerstören.

Ich befehle, dass ihr Habgut, ihre Nahrung, ihr Besitz,
ihre Keller, ihre Weinberge und ihre Mühlen, ihre Schiffe
und ihre Boote und all ihre Waren, ihre Frauen und ihre
Jungen, ihre Sklaven und ihre Konkubinen fest bei ihnen
verbleiben. Ich möge nicht dagegen vorgehen. 

Und sie können ihre Felder bestellen. Fortan mögen sie
sicher und in Frieden zu See und zu Lande Handel treiben,
niemand möge sie dabei stören.

Ich möge von ihnen Steuern erheben, die sie wie jeder
andere von Jahr zu Jahr entrichten. Ich werde sie unter
meinen Schutz stellen und wie meine anderen Länder auch. 

Ihre Kirchen mögen bei ihnen verbleiben und mögen sie
darin beten, wie es ihr Ritus gebietet. Doch Glocken sollen
sie nicht läuten. Diese Kirchen werde ich nicht zu Moscheen
machen. Doch neue Kirchen mögen sie nicht errichten.

Und genuesische Händler mögen zu Lande und zu Was-
ser ihre Arbeiten verrichten. Die Zöllen sollen sie rechtge-
mäß entrichten. Niemand möge ihnen mit Feindschaft
begegnen. 

Und ich habe befohlen, keinen Jungen in das Janitscha-
renkorps aufzunehmen. Kein Ungläubiger möge ohne sei-
nen eigenen Wunsch zum Islam bekehrt werden. Wer
immer von ihnen es wünscht kann eine Sachverwalter für
ihre Angelegenheiten einstellen. 

Und befohlen habe ich, dass kein Falkenzüchter oder
Sklave ihre Häuser besetze, und besagte Bewohner und
Handelsmänner des Burges vom Frondienste befreit und
sicher sind.

So mögen sie dies wissen und der ehrwürdigen Signatur
(symbolisch für den Befehl vertrauen. [...] (857 nach der
Hedschra/ 1453)1

Beispiele der „Osmanischen Integration“

Nachdem wir hier die Prinzipien der osmanischen Politik
gegenüber Nichtmuslimen, bzw. den Dhimmis aufgeführt
haben, möchte ich den Lesern dieses Artikels einige Beis-
piele aus dem osmanischen Alltag, bzw. von den Sultanen
vorstellen, die meines Erachtens noch kaum bekannt sein
dürften. Bevor ich jedoch dazu übergehe möchte ich gerne
auf eine Sache eingehen, die meines Erachtens zu klären
gilt. Sicherlich hat es in der osmanischen Geschichte bei der
Umsetzung, bzw. beim Schutz der nichtmuslimischen Min-
derheiten Fehler und tragische Fälle gegeben. Diese und
vermeintliche Fehler dürften insbesondere in der westlic-
hen Literatur genügend erwähnt worden sein. 

Das Ziel und die Absicht eines guten Historikers muss es
sein, die Geschcihte möglichst so wiederzugeben, wie es
sich nach seiner Ansicht zugetragen haben muss. Eine ob-
jektive Darstellung von Ereignissen mit historischem Wert

ist ein Ideal, das jeder Historiker sich zu Herzen legen
muss. Alles, was darüber hinaus geht, wäre keine Histori-
ographie, sondern eine Konstruktion von „Phantiasiewelten“
ohne oder mit mangelndem Bezug zur Realität. Ebenso bin
ich der Ansicht, dass die osmanische Geschichte in der
westlichen Welt bislang leider nicht die gebührende Aufma-
erksamkeit erlangt hat, und das wenig bekannte über die-
ses geheimnisvolle Reich ist zumeist begrenzt auf die
Belagerung Wiens und die Eroberung Konstantinopels, d.h.
begrenzt auf kriegerische Ereignisse. So entsteht leicht das
Bild eines „Schießpulverimperiums“, was nicht der Fall ist.
Dieser Artikel möchte solch einem Image entgegentreten.
Es gilt die osmanische Geschichte in eine objektivere Posi-
tion zu rücken. Nach diesen Anmerkungen möchte ich zu
den Beispielen überleiten:

Osman Gazi, der Gründer der Osmanischen Dynastie,
pflegte gute Kontakte zu vielen seiner griechischen Nach-
barn. Aufgrund dieser Beziehungen konnte er viele dieser
Menschen für sich gewinnen. Als sein Sohn und der nach-
folgende osmanische Sultan Orhan die Stadt Bursa (Prousa)
eroberte, übergaben die oströmischen Bewohner ihre Stadt
freiwillig den osmanischen Eroberern. Als Sultan orhan nach
dem Grund dafür fragte, antworteten die Griechen, dass ihr
Staat ohnehin am Untergehen war und sie von der Gutmü-
tigkeit der Osmanen erfahren hatten.

Sultan Bayezid, genannt Yildirim, gewährte trotz seiner
strengen Art den Christen großzügige Freiheit. Er ließ sie
zu sich rufen und gewann sie für sich.

Mehmed II., der Eroberer, nahm nach der Eroberung
Konstantinopels die orthodoxe Kirche unter seinen Schutz
und gewährte ihr Autonomie. Somit gewann er die Herzen
sowohl der griechischen Bewohner der Stadt als auch vie-
ler anderer Christen und erleichterte sich so weitere Ero-
berungsvorhaben.2

Seit dem Rückzug der Osmanen aus dem Balkan kam das
Gebiet nicht mehr zur Ruhe. Die belgische Zeitung Knatsch
führte dazu an, dass der Balkan bis heute diese Ruhe und
Sicherheit aufrechterhalten hätte, wenn die osmanische
Präsenz bis heute dort angehalten wäre. In Bosnien beg-
annen Unruhen und gewaltsame Auseinadersetzungen mit
dem Ende der osmanischen Herrschaft im Jahre 1878.3

Der französische Dichter Lamartine erzählt in seinem Rei-
sebreicht von 1879 mit viel Lob von der Faszination der os-
manischen Menschen für die Natur und ihrer Liebe für
Bäume und Tiere.4

Die osmanische Kultur hatte die Menschen sehr mitei-
nander „vermischt“, was im folgenden Falle deutlich sein
müsste: Am 8. Dezember 1883 (nach dem islamischen Ka-
lender: 7. Safar 1301) spendete eine griechische Frau, die
in Edremit, eine Kleinstadt in Nordwesttürkei lebt, ihre Oli-
venhaine dem Mawlawi-Derwischorden in Galata/ Istanbul.5

Diese Beispiele sind nur wenige von unzähligen Beispie-
len für das friedliche Zusammenleben von Menschen un-
terschiedlichsten Glaubens, bzw. unterschiedlichster
Ethnizität. Unsere Hoffnung besteht nach wie vor darin, das
friedliche Zusammenleben von Menschen utnerschied-lichs-
ten Glaubens und Nationalität in diesem Lande zu ermög-
lichen, bzw. zu fördern. Die „Osmanische Integ-ration“ ist
nach unserer Auffassung ein sehr gutes Beispiel dafür.

***
Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi- Mit ve Gercek, Istanbul 2004,
s. 285.
Akgündüz/Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, Istanbul 1999, s. 431f.
Paris, Bib. Nat. msh. Fonds turc anc. n. 130, fol. 78; Rehber-i
Mu’amelat, Bend, 213f..; Zeydan, Ahkamü’z Zımmiyyin, S. 95f.;
S. 130-136; Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c. II, S. 318-319.
Vakkasoğlu, Vehbi, Osmanlı İnsanı, İstanbul 2001, S. 76.
Ebenda, S. 93.
Ebenda, S. 85.
Ebenda, S. 107.
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İz Bırakanlar

ayır, Telekom’un satışından bahsede-
cek değilim, âdetim vechile güncel
konularla alâkalı yazmıyorum. Ko-

nuyla ilgili uzmanları yeterince bilgilendiri-
yorlar sizi ne de olsa. Sizi Osmanlı
Devleti’nin Telekom müdürüyle tanıştıraca-
ğım.

Aşağıdaki resimde gördüğünüz şahıslar-
dan ön-ortadada oturanına dikkatlice
bakın...

Bu günkü tabirle Telekom’un genel mü-
dürü... Bir “hezarfen”yani on parmağında
on marifet , allâme-i cihan diyebileceğimiz
nadir insanlardan biri. Günümüzde yazıl-
mış en iyi Mesnevi şerhinin sahibi olan bu
zat aynı zamanda  tüm makamların içinde
yer aldığı Fihrist-i Makâmât adlı muhteşem
bir musiki kitabının da sahibi bir müzik na-
zariyatçısı.

Ahmed Avni Konuk,  1868’de İstanbul’da
doğdu. Kadı Alî-zâde İbrâhim Efendi’nin
oğlu balmumu taciri Mûsâ Kâzım Efendi ile
tacir Buhârâlı Hâfız Mustafa Efendi’nin kızı
Fatma Zehrâ Hanım’ın oğlu olarak dünyaya
geldi. . 9-10 yaşlarında iken babasını ve
birkaç ay sonra annesini kaybeden Konuk,.
öksüz kaldığı zaman mahalle mektebini
(ilkokul) bitirdi, bu yıllarda hıfzını da bitir-
miş artık“hâfız” olmuştu. ve Galata rüşdî-
yesine (ortaokul) başlamıştı.. 1884 [1301
H]’de Dârüşşafaka’nın üçüncü sınıfına imti-
hanla kaydoldu, 6 yıl okuyup 1890 [1307
H]’da bitirdi ve şehâdetnâme(diploma)
aldı.

Aynı yıl, padişah II. Abdülhamid’in emri
ile yirmi bir yaşında “İttihat
Postahanesi”nin Galata’da bulunan “Müdü-
riyet Kalemi Kâtipliği’ne atandı. 1898’de
Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne’yi birincilikle bi-
tirdi. 1909 [1327 H]’da “Posta Mesalih Mü-
dürlüğü”ne getirildi ve I. Dünya Savaşı
sonuna kadar, işgal yıllarında da
bu görevini yaptı. 1922’de İstan-
bul’da kalmak şartı ile, Ankara
hükûmetinin Posta umum müdür
muavini oldu ve 8 yıl bu görevde
kaldı. 1 Eylül 1930’da umum mü-
dürlük hukuk müşaviri oldu. İsteği
üzerine 1933 yılında emekli oldu.
Posta ve Telgraf Yüksek Mektebi
ile Yüksek Mühendis Mektebi’nde
(Teknik Üniversite) uzun yıllar
postacılık kürsüsünü işgal etti. 19
Mart 1938 [17 Muharrem 1357]
tarihinde vefat ederek Merkez-
efendi mezarlığında toprağa ve-
rildi.

Konuk, çok büyük bir tasavvuf
bilginidir. 31 adet tasavvufî eseri
bulunmaktadır ve 3 basılmış eseri
Konya Müzesi kütüphânesindedir

Telekom’un 

Mevlevi Müdürü

Eserlerinden bazılarının listesi aşağıda ve-
rilmiştir:

· Mesnevî tercümesi ve şerhi; Mesn-
evî’ye yapılmış tercümelerin en büyüğüdür
(36 cilt ve 7534 sayfa). Bu eser, Mesn-
evî’ye yapılmış son şerhtir (Gölpınarlı, s.
145). 

· Hz. Mevlânâ’nın Fîh-i mâ fih’inin
Farsça’dan çevirisi. 

· Muhyiddin İbni’l Arabî’nin Fusûsü’l Hi-
kem’inin ve gene onun Et-Tedbîrâtu’l-
İlâhîye’sinin Arapça’dan tercüme ve
şerhleri. 

· Fahrüddîn ‘Irâqî’nin Leme’ât’ının Arap-
ça’dan tercümesi . 

· Ahmed oğlu Ferîdûn’un Risâle-i Si-
pehsâlâr’ını Farsça’dan tercüme ederek
“Menâkib-i Hazret-i Mevlânâ Celâleddin
Rûmî” adıyla Türkçe’ye tercümesi (Basım
İst. 1331) (Gölpınarlı, s. 14). 

Ahmed Avni Konuk, ayrıca elimizdeki en
iyi güfte mecmualarından birisi olan Hâ-
nende’nin toparlayıcısıdır; bu eser 1899
[1317 H] yılında İstanbul Mahmudbey
Matbaası’nda basılmıştır. 720 + 38 (fihrist)
+ 8 (bestekâr resimleri) = 766 büyük
sayfa ve çift sütunludur. Başında kısa na-
zarî bilgi, 95 makamdan da 2706 parça
eserin güftesi vardır.

1890 [1306 H] yılında bestelediği Karcı-
ğar-Yürük Aksak şarkısı ilk bestesidir. Ko-
nuk’un bilinen eserleri toplam 41 parçadır:
3 Mevlevî Âyîn’i, 1 Kâr-ı Nâtık, 3 Kâr, 8
Beste, 5 Ağır ve 5 Yürük Semâî ile 16
şarkı. Dilkeşîde ve Bend-i Hisâr makamla-
rını terkîb etmiş, Dilkeşîde ve Râhatu’l-
Ervâh makamlarından da birer klâsik fasıl
bestelemiştir. 119 makamlı  Kâr-ı Nâtık’ı,
günümüzde kullanılmayan makamları da
içeren ve sırasıyla Devr-i Revân, Düyek,
Müsemmen, Ağır Aksak, Yürük Semâî, Ağır
Evfer, Aksak Semâî ve Yürük Semâî usûl-
leri ile bestelenen önemli bir eserdir.
Önemli bir özelliği ise artık kullanılmayan
makam ve usûlleri edvâr kitaplarındaki ta-
riflerine göre yeniden ele alıp kullanması-
dır.

Kaynak: 
Gölpınarlı, Abdülbâkî. Mevlânâ’dan sonra

Mevlevîlik, İnkilâp ve Aka, İstan-
bul, 1983, s.14, 145. 

Zülfikar Kam
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