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Editorial

Der Islam befürwortet
keine Polygamie
Deutsch

D

em Islam liegen bestimmte Prinzipien zu Grunde,
welche unveränderlich sind. Allerdings ist es möglich von der praktischen Ausübung dieser Prinzipien
abzusehen, sobald sich hieraus Negatives ergibt.
Wenn wir die Polygamie in diesem Sinne noch einmal betrachten und sehen, dass diese Erlaubnis von manchen Menschen heute zu unfrommen Zwecken missbraucht wird und
sich hieraus negative Umstände ergeben, so wird klar, dass
diese Erlaubnis von den Islamgelehrten noch einmal unter gegebenen Umständen besprochen werden muss. Diese erneute
Besprechung bedeutet nicht, dass dadurch das koranische
Prinzip verändert wird – es ist lediglich die Anpassung des
Prinzips an die gegebenen Umstände.
In unserer heutigen Gesellschaft und auch in ähnlichen Gesellschaften ist die Monogamie mittlerweile Tradition. Deshalb
ist es – im Vergleich mit Gesellschaften mit Polygamer Tradition - für unsere Familien eine besondere Last und Qual, wenn
eine zweite Frau mit all ihren Kindern und Verwandten in eine
Familie eingeheiratet wird. Für einen frommen Menschen
muss es triftigere Gründe als die kurzen Sinnenfreuden
geben, dass er seiner ganzen Familie solche Lasten und Qualen aufbürdet.
Der Islam leugnet und isoliert die Gefühle der Menschen nicht.
Dennoch ist der Grund und Boden auf dem der Islam die Ehe
aufbaut nicht nur das Gefühl, sondern vor allem die Vernunft
und der gegenseitige Nutzen. Diese Priorität der Vernunft geschieht nicht zum Zweck der Abtötung der Gefühle, sondern
damit sie von der Vernunft und dem Glauben bevormundet
werden. Die meisten Gefühle, Neigungen und auch Einstellungen entstehen erst mit und entwickeln sich durch die Erziehung. Die Gefühle, Neigungen und Einstellungen einer
Frau, die in einer Gesellschaft lebt, wo die Polygamie als Tradition vorherrscht, sind nicht dieselben wie die Gefühle einer
Frau in einer Monogamen Gesellschaft.
Der Wert, den die Frau durch den Islam zuerkannt bekommt
und die Vorsicht mit der ihre Rechte im Islam verteidigt werden, kann man nicht nur im Koran nachlesen, sondern auch
mit einem differenzierten Blick in die Geschichte sehen. Die
Erlaubnis der Polygamie ist an Bedingungen und Umstände
gebunden und es wäre Falsch aus dieser Erlaubnis auf eine
„Wertlosigkeit der Frau“ im Islam zu schließen. Diese Umstände sind gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und moralischer
Natur.
Das Recht auf Heirat ist bei Mann und Frau dasselbe. Das ist
auch für den Familienfrieden eine unumgängliche Notwendigkeit. Das islamische Recht muss in diesem Sinne neu besprochen und beleuchtet werden.
Wenn wir uns die Verse genauer anschauen, die die Männer
als Rechtfertigung der Polygamie hervorbringen, so wird ersichtlich, dass es in unserer heutigen Gesellschaft nicht möglich ist, mehrere Frauen gleichzeitig zu heiraten: “Wenn ihr
fürchtet gegenüber den Waisen (Mädchen) nicht gerecht handeln zu können, so heiratet zwei, drei oder

“Das bedeutet aber, dass
die Erlaubnis die zweite
Frau heiraten zu dürfen,
nur unter der Bedingung
eine Gültigkeit hat, wenn
die gerechte Behandlung
der Frauen Gewährleistet
ist.”

RÜŞTÜ KAM
Chefredakteur
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vier von den Frauen, die euch nicht verboten
sind. Wenn ihr aber befürchtet die Gerechtigkeit nicht aufrecht halten zu können, so heiratet nur eine Frau oder begnügt euch mit der
Sklavin in eurem Besitz. Das schützt euch besser vor Ausschweifungen.” (Q: 4/3)
Es ist sehr bemerkenswert, dass in dem Vers von
„Waisen“ die Rede ist. Ferner wird die Grundidee des
Verses durch den Satz „Wenn ihr aber befürchtet die
Gerechtigkeit nicht aufrecht halten zu können…“ zum
Ausdruck gebracht. Letztlich ist auch deutlich die
Möglichkeit angesprochen, dass die Polygamie zu
Ausschweifungen führen kann. Das bedeutet aber,
dass die Erlaubnis die zweite Frau heiraten zu dürfen,
nur unter der Bedingung eine Gültigkeit hat, wenn
die Gerechte Behandlung der Frauen Gewährleistet
ist. Der Vers spricht von einem Menschen, der hier
nie von der Rechtschaffenheit abweicht, aber dieses
ist nicht möglich. So ziemt es sich also für keinen
frommen Muslim zu sagen, dass die Männer bis zu
vier Frauen gleichzeitig heiraten können und dazu
noch zu behaupten, dass das ein Gebot Gottes sei.
Es ist ein vollkommenes Missverstehen des Verses,
wenn man meint, dass hier von Männern unter ganz
„normalen“ Umständen die Rede ist.
Dass ein Mann eine zweite und dritte Frau heiratet,
ohne dass es dafür einen triftigen Grund außer der
Lust gibt, ist in keiner Weise mit diesem Vers zu begründen. Diese Auffassung hat nichts mit dem Ausdruck des Verses zu tun. Es stört jedoch viele Männer
– und darunter können sich auch Religionsbeamte
befinden - diesen Vers so zu lesen wie wir es hier anbieten. Ihre Auffassung ist nur mit der hintergründigen Absicht zu erklären ihre eigene Hegemonie
durch den Islam zu rechtfertigen.
Dass manche Religionsbeamte sich Jahrelang
dagegen wehrten, dass die Mädchen zur Schule
gehen ist nur dadurch zu erklären, dass sie befürchteten ihre eigene Auffassung der Religionslehre könnte dadurch in Gefahr geraten.
Denn, wenn sich auch die Frauen in den Schulen bilden würden, so würden sie zu lesen und
zu fragen anfangen. Das jedoch war entschieden gegen den Sinn der Männer, angeführt von
den Religionsbeamten. Unsere Überlegungen werden dadurch bestätigt, dass wir heute noch beob-

achten können, dass vor allem religiöse Führer mancher Gemeinden und Sekten die Polygamie voll ausleben. Die folgende Überlieferung aus dem Leben des
Propheten dürfte für all jene die beste Antwort bieten, die allein aus Lustgründen mehrere Frauen heiraten:
Fatima, die Tochter des Propheten und Lebensgefährtin von Ali, hat Protest gegen den Wusch ihres
Gatten erhoben eine zweite Frau zu heiraten. Als die
Tochter des Propheten hatte sie seine persönliche Erziehung genossen. Wenn es nicht angebracht wäre
sich gegen den Wunsch ihres Ehegatten zu stellen,
so hätte der Prophet sie mit Sicherheit zurechtgewiesen und ihr befohlen sich dem Wunsch ihres Gatten zu fügen. Aber dem war nicht so. Als der Prophet
sah, dass seine Tochter traurig war, sprach er mit Ali
und bat ihn von seinem Wunsch abzusehen. Wenn er
sich aber weigerte, so könne er nur dann heiraten,
nachdem er sich von Fatima hatte scheiden lassen.
Es wäre töricht zu behaupten, dass der Prophet über
die Frauen und Mädchen seiner Gemeinde anders urteilen sollte als für seine eigene Tochter. Denn in diesem Fall hätte der Prophet trotz des koranischen
Verses gehandelt. Und allein dieses zu denken ist für
einen frommen Muslim Haaresträubend.
Sowohl die menschlichen als auch göttlichen Systeme bevorzugen die Monogamie. Ausgenommen
vielleicht die primitiven Systeme der Nomaden und
Steppenvölker und der polytheistischen Religionen.
Wenn ein Mann mehrere Frauen heiraten darf, so, so
denke ich, entsteht hieraus auch das Recht für die
Frau mehrmals zu heiraten. Das ist nur gerecht. Der
Mann heiratet ein zweites Mal, weil ihm ein Sohn verwehrt wurde. Und was, wenn auch die Frau sich
einen Sohn wünscht? İch sehe im Geiste wie sich
viele Gesichter verdüstern, wenn ich das ganze so
stelle.
Zusammenfassend ist die Polygamie nur eine Erlaubnis. Diese Erlaubnis wird, gemäß den Umständen, von der Staatsgewalt ausgesprochen. Jede Art
von Polygamie, die ohne diese Erlaubnis vollzogen
wird, wird im Koran wie folgt verboten: “Und ihr
werdet es nicht schaffen, die Frauen gleich zu
behandeln, ihr mögt euch noch so sehr bemühen. So wendet euch von der einen nicht gänzlich ab, so daß ihr die andere in der Schwebe

BOŞANMA TENFİZ DAVASI
Almanyada´ki Boşanma kararınız kesinleşti..!
Türkiye ´de Tanıtma ve Tenfiz Davası (Anerkennunsgklage)
açmanız gerekiyor. Sizlere uzman ekibimiz ile yardımcı oluyoruz..!
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Adnan BEKAR

Eğitim
Eğitim Ataşesi
Ali Can ile yeni
eğitim yasası üzerine
konuştuk:

Artık,
’ler
Hauptschule
r.
tarihe karışıyo

PISA
araştırmalarından
sonra Berlin eğitim
sistemini masaya
yatırdı ve beklenen
reformlar
gerçekleşti. 2009 ve
2010 öğretim yılı
sonunda yönlendirmeler yeni sisteme
göre yapılacak.

BERLİN EĞİTİM SENATÖRLÜĞÜ
EĞİTİM REFORMU PAKETİNİ ONAYLADI
YENİ ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN(2009-2010)
Berlin Eyaletinde yeni öğretim yılı 1 Eylül tarihinde başladı. Berlin’de eğitimde
bu yıldan itibaren çok şeyler değişecek! Bu nedenle yeni okul reformuna ve çocuklarımızın okul başarılarına ilişkin bazı hususlara dikkat çekmek isterim.
BERLİN EĞİTİM REFORMU
Berlin Eğitim Senatörlüğü 2010 yılından itibaren ortaöğretimde yeni bir yapılanmayı hedefleyen eğitim reformu paketini onaylamıştır. Bugünkü haliyle reformda öngörülen en önemli noktalar şunlardır:
Ortaöğretimdeki 4 ayrı (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule ve Gymnasium) okul sınıflandırılması ikiye düşürülüyor. Öğrenciler 7. sınıftan itibaren başarı durumlarına göre ya SEKUNDARSCHULE’lere veya doğrudan
GYMNASİUM’lara geçecektir.
Gymnasiumlarda olduğu gibi “Sekundarschule I“de de lise olgunluk diploması alma ve üniversiteye geçiş (Abitur) yapma imkanı olacaktır.
Bu öğretim yılı sonunda yönlendirmeler ve okullar arası geçişler tamamen yeni bir sisteme göre yapılacağından velilerimizin bu önemli
konuda bilgilenmeleri gerekmektedir!
GRUNDSCHULE

GYMNASIUM

REALSCHULE

GRUNDSCHULE

HAUPTSCHULE

GESAMTSCHULE

Şimdiki sistem

GYMNASIUM

SEKUNDARSCHULE

Yeni sistem (2010-2011)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ
Tabloda eğitimin ilkokuldan başladığı görülüyorsa da bu sizleri yanıltmasın. Eğitim doğuştan ailede başlar okul öncesi kurumlarında devam eder. Okul başarısı için çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi ve bir eğitim hedefinin
belir-lenmesi gerekir. Unutmayın, hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez!
Diğer yandan, yapılan araştırmalar göçmen kökenli çocukların Alman yaşıtlarına
göre okul öncesi eğitimden yararlanmada yüzde 75 e 55 gibi önemli eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Halbuki okul öncesi eğitime en çok bizim çocuklarımızın ihtiyacı vardır. Eğitimde problemlerinin pek çoğu okul öncesi çağda
başlamaktadır. Çocuklarınızı ana okullarına göndermekle yetinmeyin, gelişimlerini takip edin, gerektiğinde yardım talep edin. Yeterli dil gelişimi sağlayama-dan okula başlatmak çocuğu başarısızlığa mahkum etmektir.
GRUNDSCHULE’DE NELER ÖNEMLİ?
Bir veli olarak okulda bazı haklara sahipsiniz. Bu çerçevede: Önceden haber
vererek, çocuğunuzu sınıfta ziyaret edip, dersine katılabilirsiniz. Çocuğunuzun
dosyasına bakabilirsiniz. Anlamadığınız konularda okul yönetiminden bilgilendirme ve danışmanlık talep edebilirsiniz.
Bu konuda sizlere tavsiyelerimiz: Çocuğunuzu okulda yalnız bırakmayın. Sizi rahatsız eden konuları öğretmeniyle görüşmekten çekinmeyin. Senede 1-2 kez
diğer velilerle bir araya gelip sorunlar üzerinde konuşun, öneriler geliştirin. Okul
ve sınıf yönetimlerine katılın.

Ali Can
T.C. Berlin Eğitim Ataşesi

TÜRKÇE ÖĞRENMEK ÇOK ÖNEMLİ!
Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren Almanca’ya paralel olarak ana dillerinin öğretilmesi sağlıklı kişilik gelişimleri ve okul başarıları için çok önemlidir.
Çocuklarınızı gerek Başkonsolosluğumuzca gerekse Eğitim Senatörlüğünce görevlendirilen öğretmenlerce verilen Türkçe derslerine göndermenizi öneriyorum. Almanca’ya hakim, geçmişte bu ülkedeki okullarda öğrenim görmüş, bu
ülkenin sistemini bilen öğretmenlerimizle çocuklarımızın okul problemlerinde
de yardıma hazırız. Türkçe’yi öğrenmeleri gelecekte meslek ve eğitim hayatlarında diğer yaşıtları yanında çocuklarımıza birçok önemli avantajlar sağlayacak-tır. Bir dil bir insandır, atasözümüz konuyu çok güzel özetler.
Gelecekte ülkemizi ve kültürümüzü başarıyla temsil edeceklerine inandığım
sevgili çocuklarımıza yeni öğretim yılında üstün başarılar diliyorum.
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Weimar

Schiller

Foto:Murat Yıldız

Goethe

2009

Weimar Cumhuriyeti Anayasası’nın
kabul edildiği meclis binası. (1919)

Türk Eğitim Derneği ve Berlin Veliler
Topluluğu üyeleri Göthe ile Weimar’da

Tarih-Kültür

Weimar

yaklaşık 65.000 nüfuslu Thüringen eyâletinin
kültürel miraslarıyla ünlü şehridir. Erfurt, Jena
ve Gera‘dan sonra Thüringen Eyâletinin 4.
büyük şehri olan Weimar, bu eyâletin başkenti olan Erfurt’un doğusunda, Jena’nın ise batısında yer alır. 1999 yılında Avrupa’nın
Kültür Şehri ünvanına layık görülmüştür.
2004 yılından beri Üniversite Şehri olarak anılır. Bauhaus Üniversitesi Weimar‘ın yanı sıra, Franz Liszt Müzik Yüksekokulu’na ev sahipliği yapmaktadır. Weimar Klasisizminin dört beyni Wieland,
Herder, Goethe ve Schiller; Bauhaus Akımı, Düşes Anna Amelia Kütüphanesi ile Almanya topraklarında kurulmuş olan Weimar Cumhuriyeti döneminden kalanlar (1919-1933) şehrin kültür mirasları
arasında en başta gelenlerdir.
Weimar, dünya çapındaki aydınların ve sanatçıların mekanı, özellikle de Alman Klasisizminin beşiği olarak haklı bir üne sahiptir.
1800’lerde Avrupa’nın kültür merkezi haline gelen kentte daha
önce yaşayan tanınmış isimler arasında Johann Sebastian Bach,
Franz Liszt, Martin Luther ve Richard Strauss yer alıyor... Weimar’da Goethe evi, Cranach evi, Schiller evi, Luther evi, Nietzsche
arşivi, Goethe’nin bir zamanlar yöneticiliğini üstlendiği ve bugün
önünde Schiller’le birlikte heykelinin bulunduğu Ulusal Tiyatro gibi
gezilecek birçok tarihi mekan var. Bazı tarihi yapılar ise başka işlevler üstlenmiş, mesela Goethe’nin platonik aşkı Charlotte von
Stein’in evi, Goethe Enstitüsü’ne dönüştürülmüş. Weimar gerçekten görülmeye değer bir şehir.

“Halk siyasetten fazla bir
şey bilmiyordu. Almanlar
demokrasi eğitimi görmemişlerdi. “Weimar Anayasası” ile halk demokrasiyle
tanışmıştı, fakat bunu nasıl
kullanacaklarını henüz bilmiyorlardı.”

Weimar Cumhuriyeti

Weimar sokakları

1918

9

Kasım 1918’de Sosyal Demokrat Philipp Scheidemann, anayasa yapıcı Ulusal Meclis’in toplandığı yerde
Weimar şehrinin adını alan Cumhuriyet’i ilan etti. Alman İmparatorluğu- ülkenin adı halen böyle anılıyordu, Weimar Cumhuriyeti sırasında (1919-1933) başkanlık ve parlamenter yönetim sistemlerinin karışımından oluşan demokratik bir federal devletti. Almanya’da, Batı örneğine uygun liberal bir
demokrasiyi yerleştirmek için girişilen bu ikinci deneme de başarısızlıkla sonuçlandı. Cumhuriyet, içerden parçalanmış olarak ve totaliter diktatörlüğe yol açan nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmesiyle sona erdi.
Aslında teknik olarak 1919 Anayasası, II. Dünya Savaşı‘nın sonuna kadar, yürürlükten kaldırılmadı. Ancak
1933 yılında Nazi Hükümeti düzenlemeleri, tipik “demokratik” sistemin mekanizmalarını tahrip etti, o yüzden 1933, Weimar döneminin sonu olarak kabul edilir.
Alman demokrasisi daha doğduğu gün Almanların demokratik düşünme, hissetme ve eylemde bulunma
açısından çok acemi olduklarını göstermekteydi. Halk siyasetten fazla bir şey bilmiyordu. Almanlar demokrasi eğitimi görmemişlerdi. “Weimar Anayasası” ile halk demokrasiyle tanışmıştı, fakat bunu nasıl kullanacaklarını henüz bilmiyorlardı. Eşitlik düşüncesiyle hazırlanan seçim kanunuyla pek çok parti kurulmuştu ve
bu da parlamentoda bir üye ile temsil edilmelerine sebep olmuştu. Bu nedenle sürekli güçlü olmayan koalisyon hükümetleri kurulacaktı. Parlamentoda en çok sandalyeye sosyal demokratlar sahipti, fakat salt çoğunluğa sahip değillerdi. Bu sebeple Kondrad Adenauer’in de
içinde bulunduğu ve demokratik zihniyetli Katolik partisinden oluşan bir koalisyon
hükümeti kuruldu. Altı ay sonra da liderliğini Wolfgang Kapp’ın yaptığı, radikal sağcı
ve askerlerin desteklediği “Alman Babavatan Partisi” milliyetçi darbe denemesi yaptı.
Darbe denemesi, yapılan genel grevlerle ancak bastırılabildi. Karşıt akımlar ve ayaklanmalar Weimar Cumhuriyeti’nin işini zorlaştırıyordu. Cumhuriyet soylulara verilen
ayrıcalıkları kaldırmakla birlikte nişan ve madalyaları da kaldırdı. Fakat toplumda,
herkesin eşit olması düşüncesi, başarıya ulaşmadı, çünkü işçilere karşı önyargılar
hala sürmekteydi. Cumhuriyet genel olarak benimsenmemiş ve sevilmemişti. Fakat
yine de devletin güçlü olmasını istiyorlardı.
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İz bırakanlar

SELAM GOETHE!

SALVE1 GOETHE!

G

Johann Wolfgang von Goethe

“O, gözlerini kullanmayı,
bir insana veya nesneye
bakıp geçmek yerine,
onu görüp tanımayı ve
anlatmayı isterdi.
Onun, başladığı bir işi en
iyi şekilde yaparak sonuna kadar götürmek gibi
bir özelliği vardı. “
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oethe, Alman edebiyatının ve klasisizmin en büyük yazarlarındandır. 28
ağustos 1749’da Frankfurt’da doğdu.
Varlıklı bir aileye mensup olan Goethe Aydınlanma düşüncesinin ideallerine göre yetiştirildi.
Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca öğrendi, güzel sanatlar ve tiyatroyu tanıdı.
18 yaşına gelince babasının isteğine uyarak
hukuk öğrenimi için Leipzig’e gitti. Orada dönemin sanatçıları, edebiyatçıları ve arkeologlarıyla tanıştı. Gözlerini kullanmayı, bir insana
veya nesneye bakıp geçmek yerine onu görüp
tanımayı ve anlatmayı öğrendi. Başladığı işi en
iyi şekilde yaparak sonuna kadar götürmek
gibi bir özelliği vardı.
Hukuk eğitimini hastalığından ötürü yarıda
kesti ve evine döndü. Din ve mistisizmle tanışması bu dönemdedir. İyileşince, hukuk eğitimini Strasbourg’da tamamladı. Dil üzerine
araştırmalar yapan Herder’le dostluk kurdu.
1774’te yazdığı ilk romanı Genç Werther’in
Acıları (Die leiden des jungen Werther) gerek
anlatımı gerek duygularının coşkunluğu ve
çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu.
Goethe 1775’te Weimar Dükü Karl August’
un çağrısı üzerine Weimar’a gitti. Dükün özel
elçilik danışmanı olarak maden ocaklarını ve
sulama projelerini denetlemekten küçük Weimar ordusunun askerlerinin üniformalarını seçmeye kadar her türlü işle uğraştı ve 1782’de
“von” unvanını aldı. Weimar’da tanışıp aşık
olduğu Charlotte von Stein, Goethe’yi her yönden etkiledi. Ondan aldığı esinle çok güzel şiirler ve baladlar yazdı. Iphigenie Tauris
(Iphiginei auf Tauris; 1787) ve Tarquato Tasso
(1780-1787) adlı yapıtlarındaki kadın kahramanlar, Charlotte von Stein’den izler taşır.
Goethe, yaşamının 60 yılı boyunca ünlü yapıtı Faust üzerinde çalıştı. Yaşamının son günlerinde bitirdiği Faust, Dünya Tiyatro-sunun en
önemli yapıtlarından biri sayılır.
1786’da Roma’ya giderek güzel sanatlar alanında incelemeler yaptı. Sicilya’da ise -ilginçtirbotanikle
ilgilendi.
Almanya’ya
dönü-şünden sonra evlendi. Doğan beş çocuğundan sadece birisi yaşadı. Ancak o da Göethe’yi değil de kardeşlerini tercih edince
tamamen yalnız kaldı. Bu sıralarda Schiller’le
tanıştı. Yaklaşık on yıl süren dostlukları sırasında, iki yazar olumlu anlamda birbirini her
yönden etkilediler.
Siyasi karışıklar ve toplumsal patlamalara,
1805’de Schiller’in ölümü de eklenince çok
sarsıldı. Yaşı da hayli ilerlemişti, köşesine çekildi; yazdı, durmadan yazdı ve hayatının en
üretken dönemini geçirdi ve 22 Mart 1832’ de
Weimar’da hayata veda etti.
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Foto:Reyhan Altun

Roter Faden

Goethe, Türk Eğitim Derneği ve Berlin Veliler Topluluğu Üyelerini
Bağevi’nde Ağırladı.

Deutsch

SALVE GOETHE!

B

ei der Abfahrt vor dem Türkischen Bildungsverein strahlten die Augen, die Geleitpersonen
winkten und wünschten uns eine gute Reise.
Die Laune stieg, als wir erfuhren, das unser
Busfahrer ebenfalls Türke sei. Die Frühstückszeit
wurde auf 9:30 Uhr festgelegt. Wir fuhren nach Weimar, wo die Weimarer Republik gegründet wurde,
eine Stadt die mit Goethe und Schiller zur Vollkommenheit gelangte.
Es konnte doch nicht angehen, dass wir in Deutschland leben und einen Teil der Deutschen Geschichte nicht kennen bzw. Werte und Orte, die
maßgeblich daran beteiligt waren.
Bünyamin Özdemir erzählt uns etwas über Schiller,
Hureyre Kam referiert über die Gründung der Weimarer Republik und Goethe. Wir hatten bereits im
Bus ausreichende Informationen über unser Ziel erhalten.
Unser Bus fuhr schon auf den Rastplatz, als Murat
Yildiz die von ihm vorbereiteten Blätter über unsere
Fahrt an die Reisenden verteilte.
Oliven, Käse, Börek, Tee, Kaffee und Kekse - so
sieht es aus, wenn Türken Frühstücken ...die Augen
strahlen, alle sind glücklich.
Die Zeit verfliegt unter Witzen, Geschichten und
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SELAM GOETHE!

Gedichten, ohne dass wir merken, wie wir in Weimar
angekommen sind. Weimar - ein Freilichtmuseum...
Sehr gut erhaltene bzw. originalgetreu restaurierte
Gebäude. Die Straßen erzählen Geschichten. Wir
denken an Goethe und Schiller, als wir deren Museen
besichtigen. Das Gartenhaus von Goethe ist eine andere Schönheit. Es ist nicht nur das Haus, was schön
ist, es ist die Umgebung, mitten im Wald gelegen,
nahe eines Kanals, ruhig und lauschig.
“An solch einem Ort kann man dichten” flüstert mir
meine Frau zu. Diese Reise hat für meine Frau und
mich eine andere Bedeutung; es ist seit 2003 die
erste Reise, an der die gesamte Familie teilnimmt.
Und das haben wir Goethe zu verdanken. Er hat es
diese Familie zu sich eingeladen und geschafft sie
nach so langer Zeit wieder zusammenzubringen. In
Weimar. Salve Goethe!
Viele von uns sind mit einer Droschke zu Goethe`s
Gartenhaus gefahren, wobei viele auch hingewandert
sind. Bei unserer Rückkehr erzählten die Wanderer,
dass sie das Grab von Tatari Oguz Efendi endeckt
haben. Ein Osmane in Weimar! Wir finden aber leider
keine Information darüber, wann er hierhin gekommen ist, wann er gestorben ist etc. - Gott gebe ihm
die ewige Ruhe -

7/2009

Roter Faden
Bevor wir endgültig die Heimreise antreten, wollen
wir einen Abstecher zum KZ Buchenwald machen,
um soviele Eindrücke wie möglich mit nach Hause zu
nehmen. Sie lesen die Tafel mit der Aufschrift “Jedem
das Seine” an der Eingangstür und zucken zusammen. Die ehemaligen, abgerissenen Gebäude, die als
Hangar genutzt wurden, hat man mit schwarzen
Steinen gekennzeichnet.
Der Raum, in dem die Menschen als Versuchskaninchen fungierten und die dafür genutzen Werkzeuge lassen den Besucher erschrecken.
Stählerne Haken an den Wänden, die dazu dienen,
um nicht mehr arbeitsfähige Menschen zu töten...
Brennöfen, die hochtemperiert darauf warten, ihre
Opfer zu verbrennen, Skelette, Schädel, dieser
schwere Geruch noch nach all diesen Jahren, oh
mein Gott, was für eine grauenhafte Szene...
Kurz vor der Schließung sind wir durch das dunkle
Tor des Konzentrationslagers Buchenwald rein-gegangen. Unsere für die Besichtigung eingeplante Zeit
ist eingeschränkt. “Nicht einmal in zwei Stunden
kann man Buchenwald besichtigen” sagt Sebahattin
Bozkurt und wir ärgern uns darüber, dass wir zu spät
angekommen sind.“ Wir hätten in Weimar nicht
essen sollen, dann wären wir viel eher hier in Buchenwald”.
Nach einer halben Stunde Besichtigung hat sich
jeder mühevoll herausgeschleppt. Die Blicke sind
ernst, niemand sagt einen Ton. Sogar Recai, der
sonst viel und laut redet sagt nichts, als hätte er
seine Zunge verschluckt.

Ich frage Yahya, “gibt es von von Temel keinen
Witz über diesen Ort? Auch er sagt nichts, brummt
vor sich hin “was sollte denn Temel an so einem
sche... Ort zu suchen haben?”
Ab und zu höre ich die Leute von sich geben: “so
etwas kann doch gar nicht sein, das ist doch unmenschlich...!”
Das Menschengeschlecht ist emotionell und zugleich sehr grausam. Es fällt schwer sich den inneren
Zustand der menschen vorzustellen, die für so etwas
verantwortlich sind. Bis dahin waren wir alle gut gelaunt.
Obwohl der Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald uns innerlich erschüttert hat, hat uns die
Verrichtung unserer Mittags- und Nachmittagsgebete
erneut Kraft und Mut gegeben. Nach dem Gebet
haben wir uns wieder auf die Reise gemacht und unsere Heimatstadt Berlin angepeilt.
Jeder Teilnehmer hat auf der Rückfahrt seine Erlebnisse und Eindrücke erzählt. Die Wahrneh-mungen waren natürlich vielfältig und unterschied-lich.
Manche waren noch immer aufgeregt, als wären sie
noch in Weimar. Sie fühlten sich glücklich und bedankten sich für die gute Organisation.
Die nächste Bildungsreise, die durch den türkischen Bildungsverein e.V und der Berliner Elterngemeinschaft e.V. organisiert wird, findet am 07.
November 2009 statt und führt nach Wittenberg.
Dort werden wir Martin Luther und seine Stadt kennenlernen.

Rüştü Kam

AVUKAT
(RECHTSANWALT)

Bülent Göktekin

aAile Hukuku
aKira Hukuku
aTrafik Hukuku
aİş Hukuku
aSosyal Hukuk
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Buchenwald
Toplama Kampı
“İnsanoğlu duygusal olduğu
kadarda acımasız bir yaratık.
Bazı insanlar ölümü yok oluş
olarak görüyorlar ve bu kısa
süreli hayat onların canını
sıkıyor olmalı ki son derece
gaddar ve acımasız
olabiliyorlar,
sanki hayattan intikam
alırcasına saldırganlaşıyorlar..
Hatta olmadık işkenceler
yaparak isanları öldürmek
onlara eğlenceli gelebiliyor.”

B

uchenwald Toplam kampı
1933–1945 yılları arasında, Nazi Almanya’ sı milyonlarca kurbanı hapsedebilmek için yaklaşık 20.000
kamp kurdu. Mayıs 1938’de Almanya’nın Avusturya’yı
ilhak etmesinin ardından, Naziler Alman ve Avusturyalı Yahudileri tutukladı ve Almanya’daki Dachau, Buchenwald, ve Sachsenhausen toplama kamplarına hapsetti.
Buchenwald Naziler tarafından kurulan en büyük toplama
kamplarından biridir. Bu kamp 1937’de Weimar’ın yaklaşık
5 mil kuzeybatısında yer alan Ettersberg’in kuzey yamacında
ormanlık bir arazi üzerine kuruldu. Nazilerin iktidara gelmesinden önce, Weimar on sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu
yüzyılın başında Alman liberal geleneğinin bir ürünü olan
edebiyatın öndegelen ismi Johann Wolfgang von Goethe’nin
doğum yeri ve 1919’daki Alman anayasal demokrasisinin,
Weimar Cumhuriyeti’nin doğum yeri olarak bilinirdi.
Yehova Şahitleri, Romanlar, Sintiler (Çingeneler) ve Alman
ordusundan ayrılanlar, Bunchenwald kampına kapatıldı.
1941’den itibaren, bazı doktor ve bilim adamları Buchenwald’da ana kampın kuzeyinde yer alan özel barakalarda
esirler üzerinde çeşitli tıbbî deneyler yaptı.
Buchenwald’ın dağıtılması
Esirler 11 Nisan 1945’te gözetleme kulelerini yıktılar ve
kampın yönetimini ele geçirdiler. Aynı gün öğleden sonra,
Amerikan Kuvvetleri Buchenwald’a girdi. Üçüncü Amerikan
Bölüğü’nden askerler kampta 21.000’den fazla insan buldu.
Temmuz 1937 ve Nisan 1945 arasında, Avrupa’nın her ülkesinden yaklaşık 250.000 kişi Bunchenwald’da hapsedilmiştir.
Bunchenwald bölgesine yönelik kesin ölüm rakamları sadece
tahmin edilebilir. Çünkü esirlerin önemli bir kısmının kaydı
yapılmamıştır: Buchenwald kamp sisteminde en az 56.000
erkek esir öldürülmüştür.
Holokost Ansiklopedisi; United States Holocaust Memorial Museum,
Washington, D.C. tp://www.ushmm.org/wlc/tr/

Kobay olarak kullanılan
insanlar için kesici aletler.
Kampın giriş kapısı

Giriş kapısında
bu yazı var: “Herkes
ettiğini bulur.”

İlknur Atak
İnsanların idam edildiğ çengeller.

İnsanlar bu
fırınlarda yakılıyor

Buchenwald Toplama kampı, Türk Eğitim derneği
ve Berlin Veliler Topluluğu üyelerinin geçmişten
ders alarak, geleceğe bakmalarına sebep oldu.

Buchenwald Toplama Kampı,
geçmişten ibret almak isteyenler için önemli bir fırsat.

Foto:Yunus İnci

Kamp alanı

Foto: Şulenur Oto

Bamteli

Jedem
J
das
seine !
Herkes
etti ini
bulur!

edem das seine: Yani “Herkes ettiğini bulur” diye tercüme edilebilecek
yazıyı kapı girişinde görünce, daha
içeri girmeden, irkiliyorsunuz. Hangar
olarak kullanılan binaların yerini simsiyah
taşlarla belirlemişler. İnsanların kobay olarak
kullanıldığı oda ve o iş için kulanılan malzemeler ürküntü veriyor. İşe yaramayan insanları masrafa girmeden öldürmek için duvara
çakılı demir askılar.. Yakmak için bütün hararetiyle kurbanını bekleyen fırınlar, iskeletler,
kafatasları, yıllar sonra bile içinize o havayı
çekerken hissedilen çok ağır bir koku, aman
Allah’ım ne korkunç manzara...

Rüştü Kam

“Biz Faytonla gittik oraya.
Yaya gidenlerin bizden karlı
çıktığını geriye dönüşümüzde
anladık. Gençler Tatari Oğuz
Efendi ile karşılaşmışlar yolda.
Selam kelamdan sonra, hatıralar yadedilmiş, birlikte fotoğraflar çektirilmiş.
Weimar’da bir Osmanlı Türkü.
Allah rahmet eylesin. “

Weimar’da Fafton safası
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Kapanmasına beş dakika kala girdik Buhenwald toplama kampının kapkara kapısından
içeri. Zamanın kısıtlı olması canımızı sıkıyordu.
“Buchenwald iki saatte dolaşılmaz” diyordu Sebahattin Bozkurt ve geç kalışımıza hayıflanıyorduk. “Keşke Weimar’da yemek yemeseydik
Buchenwald’a zamanında gelebilirdik.”
Ve yarım saat dolaştıktan sonra herkes kendisini dışarı zor attı. Suratlar asılmış. Kimseler
konuşmuyor. Ortalığı velveleye vererek konuşan bizim Recai’nin bile sanki dili tutulmuş, tık yok. Yahya’ya soruyorum, “Yok mu temelden burası ile ilgili bir fıkra?” Ağzını bıçak
açmıyor. Sadece mırıldanıyor “Ne yapsın böyle bo...tan bir yerde
Temel.” Arada sırada kulağıma bazı sesler geliyor:”Olamaz böyle
birşey, Bunlar insan değil yahu...!”
Oysa ne kadar keyifliydik o ana kadar. Türk Eğitim Derneği’nin
önünden demir aldığımızda yüzler gülüyordu, uğurlamaya gelenler
el sallıyor ve bizleri yolcu ediyorlardı. Otobüs şoförünün Türk olduğunu öğrenince yolcular bundan bir başka mutluluk duydular.
Kahvaltı saati 9.30 olarak ilan edildi. Weimar’a gidiyorduk. Orada
Weimar Cumhuriyeti kurulmuştu. Goethe ve Schiller’le bütünleşen
bir şehirdi Weimar. Almanya’da yaşayıp da Almanya’nın tarihe mal
olmuş müstesna değerlerini tanımamak, bilmemek olmazdı.
Bünyamin Özdemir Schiller’i, Hureyre Kam Weimar Cumhuriyeti’
nin kuruluşunu ve Goethe’yi anlattı otobüste. Kısa da olsa kilit-lendiğimiz hedef hakkında bilgi sahibi olduk. Murat Yıldız bu gezimizin
etkili olması için olacak herhalde, hazırlamış olduğu matbu kağıtları
yolculara dağıtırken otobüsümüz kahvaltı yapma-mız için parka girmişti bile.
Kırk kişi kahvaltı yapıyor. Ne güzel bir manzara! Zeytinler, peynirler, börekler, çaylar kahveler... Yüzler gülüyor, herkes ne kadar
da mutlu.
Fıkralar, hikayeler, şiirler derken Weimar’a gelmişiz. İşte bir açık
hava müzesi... Yapılar olduğu gibi bırakılmış. Tarih kokuyor sokaklar... Goethe’yi, Schiller’i düşünüyorsunuz müzelerini gezer-ken.
Goethe’nin bahçe evi bir başka güzellikte. Güzel olan sadece ev
değil, tabii ki evin etrafındaki ortam. Ormanların içinde, kanalın kenarında sessiz ve sakin bir mekan. Hanım bana espri ile
karışık dedi ki; “Böyle bir yerde şiir yazılır”. Bu gezinin
benim için bir önemi daha var; 2003 yılından beri biz bütün bir
aile olarak ilk defa bir arada yolculuk yapıyoruz, gezi yapıyoruz.
Ve Goethe yapacağını yine yaptı ve bu aileyi davet etti, ağırladı
Weimarda. “Salve Goethe”.
Buchenwald ne kadar da içimizi karartsa da cem ederek kıldığımız öğle ve ikindi namazının verdiği enerji, kısa süre sonra
herkesin biraz olsun kendine gelmesine vesile oldu. Duamızı
yaptık ve döndürdük yüzümüzü Berlin’e. Sırasıyla her arkadaş
Weimar’ı anlattı. Algılamalar tabiatıyla değişikti. O kadar heyacanlıydı ki arkadaşlar sanki hala Weimardaydılar. Memnuniyetleri, teşekkürleri mutluluklarının dışa yansımasıydı.
Türk Eğitim Derneği ve Berlin Veliler Topluluğu’nun birlikte
düzenledikleri bilgi ve görgü artırma gezi programının ikincisi 7
Kasım 2009 tarihinde Wittenberg şehrine yapılacak. Orada ise
Martin Luther ve yaşadığı şehri tanıyacağız.
7 Kasımda Wittenberg’te buluşmak üzere hoşca kalın, sağlıcakla kalın.

7/2009
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Tatarî Oğuz Efendi
“Bazı Almanlar Türk’türler
Bazı Türklerse Almandırlar”

Foto: Murat Yıldız

“Tatari Oğuz Efendi
hakkındaki bilgilere, ne yazık
ki kendi kaynaklarımızdan
değil İngiliz kaynaklarından
ulaşabildik. !!!”

Das demütige Herz von
TATARİ OĞUZ EFENDİ
liegt unter diesem Baum
1831- 1871
in Weimar ab 1867

Tatari’nin, duvarlarına görünmez mürekkeple
yazı yazdığı Marktplatz’ın altında bulunan tünel.

T

atarî Oğuz Efendi 1830 yilinda Paris’te doğmuş ve daha
genç yaşlarda babasıyla beraber İstanbul’a geri dönmüştür. Sultan II.Mahmud’un özel elçisi olan babası Tatari
Enis Efendi onu Enderun’a yazdırmıştır. (1843-1848) 18
yaşında Enderun’dan mezun olan Tatarî Oğuz Efendi tercüman olarak calışmaya başlamış ve 1850-52 yılları arasında
Osmanlı’nın ilk özel gazetesi olan Ceride-i Havadis’te fransız hikayelerini osmanlıcaya çevirmiştir. Daha sonraları Takvim-i Vekayi’de, ki Osmanlı devletinin ilk resmi gazetesidir, yine
tercüman olarak görev alır. 1854-56 yılları arasında Hariciye Bakanlığında Reis-ül Küttab’ın yardımcısı olarak siyasi dokümanların tercümesiyle meşgul olan Tatari Efendi daha sonra, 1858
senesine kadar Enderun’da Edebiyat öğretmeni olarak görev alır.
Burada iki dil üzerindeki hakimiyetini ispatlayan ve pekiştiren
Tatarî Oğuz Efendi yurtdışında hocalık yapma vazifesiyle görevlendirilir ve böylelikle Paris’te bir Osmanlı lisesi olan Mekteb-i
Sultanî’de hocalık yapmaya başlar.
Tatarî Oğuz Efendi Enderun’daki görevi esnasında talebelerinin derslerinde takip etmeleri gereken 7 prensip belirlemiştir.
Bu prensiplere uyulduğu takdirde talebeleri dili hem daha hızlı
öğrenecek hem de dile hakimiyetlerini artıracaklardı:
1-Yerli ve yabancı kitaplar olabildiğince eşit yoğunlukta
ve derecede okunmalı.
2-Taleberle sürekli diyalog halinde olunmalı, böylece
derse katılımları artacak ve kendilerine olan güvenleri artacaktır.
3-İlim ancak onu uygulamakla kök salacağından, her
ders mutlaka okunmalı ve yazılmalıdır.
4-Ders ve teneffüs esnasında Fransızca konuşulmamalıdır.
5-Dil yaşayan bir olgu olduğu’ndan, dile hakim olmak
için gündelik hayatta mutlaka kullanılmalıdır.
6-Eğitim sadece bir binanın içinde olmaz. Dışarıya da çıkılması gerekir.!
7-Eğitim okul ile başlamaz ve okul ile bitmez.
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat döneminin başlamasıyla
batı sanatlarına karşı ilgi çoğaldı. Bunun neticesinde 1860 yılında İstanbul’da bir modern sanat müzesi açma projesine girişildi ve Tatari Oğuz Efendi sanat eserlerinin seçilmesiyle
görevlendirildi. Fakat yaklaşık üç senelik bir çabanın sonucunda
Oğuz Efendi Sultan Abdülaziz’e içinde istifasını bildirdiği bir mektub yolladı. Oğuz Efendi mektubunda, “topladığı eserlerin Hristiyan dünya görüşü ve ideolojisinin ürünü olduğunu ve
dolayısıyla böyle bir müze açmanın İmparatorluğun çöküşünü
tetikleyeceğinden endişelendiğini” yazmıştı. Bunun üzerine Sultan onun fikrine katılmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk modern müze açma projesini rafa kaldırmıştır.
1864 senesinde Mekteb-i Sultanî’nin kapanması üzerine Oğuz
Efendi Paris’teki Osmanlı Büyükelçiliğinde tercüman olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Fransız edebiyatını osmanlıca-ya
tercüme çalışmaları yapan Oğuz Efendi, bir gün kendisini Goethe’nin eserleriyle tanıştıracak olan Franz Liszt ile karşılaştı. Goethe’nin Doğu- Batı Divanı’ndan çok etkilenen Oğuz Efendi
Weimar’a gitme karar aldı. Bir kaç yıl sonra da orada vefat etti.
Maalesef şahsî notları, çizimleri, mektupları, günlükleri Anna
Amalia Kütüphanesi yangınına kurban gitmiştir. Sadece sayısız
mektuplarından bir tanesi kurtarılabilmiştir, o da söndürme çalışmaları sırasında ıslanmış ve okunmaz hale gelmiş bir şekildedir! Tatarî Oğuz Efendi Goethe’den sonra yaşamasına rağmen
bu mektup Goethe’ye hitaben yazılmıştır.
Tatarî Oğuz Efendi Markyplatz’ın altında bulunan tünelde inanılmaz bir eser bırakmıştır: Tünelin
duvarlarını
dolduran
yazıların
mürekkebinin bileşimi bugün bile sırdır. Ancak
kızılötesi gözlüklerle görülebiliyor.

Önder Coştan

Focus

Deutsch

Tatarî Oguz Effendi
“Manche Deutsche sind Türken
und manche Türken sind Deutsche”

“Tatarî Oğuz Effendi hinterließ ein überragendes Werk im Tunnel unter dem Marktplatz, dessen
Wände mit Schriften von ihm ausgelegt sind. Da eine Tintenlösung von noch ungeklärter Zusammensetzung verwendet wurde, sind die Schriften mit bloßem Auge nicht zu sehen; man kann sie
nur mit einer Infrarotbrille erkennen.”

D

er im Jahre 1830 in Paris geborene Tatari
Oguz Effendi zog noch im Kindesalter mit seinem Vater Enis Tatari Effendi, der der Botschafter von Sultan Mahmud II. war, nach
Istanbul zurück. Er besuchte hier die Enderun
Schule, welche er mit 18 Jahren abschloss. (18431848) Nach seinem Abschluss arbeitete er als Übersetzer in den ersten Zeitungen, die im Osmanischen
Reich veröfftenlicht wurden, wobei er hauptsächlich
Auszüge aus der französischen Literatur ins osmanische übersetzte. 1854 wurde er ins Außenmisnisterium befördert, wo er mit der Übersetzung von
politischen Dokumenten betraut wurde. Zwei Jahre
später wurde er als Literaturprofessor in der Enderun
eingestellt. Nachdem er hier seine Fähigkeiten unter
beweis gestellt hatte, wurde er mit der Aufgabe betraut in den osmanischen Schulen im Ausland unterricht zu geben. So kam er 1858 als Lehrer an die
Mekteb-i Sultani Schule in Paris.
Tatari Oguz Effendi bestimmte während seiner Enderunzeit sieben Prinzipien, die seine Schüler zu befolgen hatten. Ihre Befolgung würde helfen schneller
Ergebnisse zu erzielen und das Selbstbewusstsein
der Schüler zu stärken.
Heimische sowie fremde Literatur muss in gleichen
Maßen studiert werden.
In ständigem Dialog zu stehen. Dadurch wird die
aktive Teilnahme der Schüler am Unterrichtsgeschehen gewährleistet.
In der Praxis bewährt sich das Wissen. Jede Stunde
werden Lese- und Schreibübungen durchgeführt.
Sowohl im Unterricht, als auch in den Pausen wird
Französich als erste Sprache gesprochen.
Die Sprache ist etwas Lebendiges. Nur durch ihren
alltäglichen Gebrauch kann man sie wirklich beherrschen. Bildung geschieht nicht nur zwishcen vier
Wänden. Geh raus! Bildung fängt nicht mit der
Schule an und hört nie auf.

Mit der Tanzimatperiode stieg das Interesse im Osmanischen Reich gegenüber der westlichen Kunst
und Kultur. Als 1860 die Errichtung eines Museums
für moderne Kunst in Istanbul beschlossen wurde,
wurde Oguz Effendi mit der Auswahl der Kunstwerke
betraut. Nach drei Jahren reichte Oguz Effendi jedoch beim Sultan seine Kündigung ein mit der Begründung, dass die Errichtung eines solchen
Museums den Untergang des Reiches beschleunigen
würde. Der Sultan stimmte dem zu und die Eröffnung des ersten modernen Museums im Osmanischen Reich blieb ein Projekt.
Nach der Schließung des Mekteb-i Sultani Gymnasiums arbeitete er als Dolmetscher für die Osmanische Botschaft in Paris und übersetzte französische
Literatur ins Osmanische. In den Pariser Bordellen
traf er auf Franz Liszt, der ihn mit Goethes Werk bekanntmachte. Nach der Lektüre von Goethes Westöstlichem Divan entschied er sich nach Weimar zu
gehen, wo er einige Jahre später starb. Es hieß, er
habe sich das Leben genommen. Seine Angehörigen
begruben sein Herz nach seinem Tod im Ilmpark. An
dieser Stelle steht heute eine Gedenktafel.
Unglücklicherweise fielen alle seine Aufzeichnungen, wie persönliche Notizen, Tagebücher und Briefe
dem Brand in der Anna Amalia Bibliothek zum Opfer.
Überliefert ist nur einer seiner zahlreichen Briefe, der
jedoch durch das Wasser der Löscharbeiten fast unlesbar geworden ist. Obwohl Tatarî Oğuz Effendi nach
Goethes Lebzeit lebte, war dieser Brief an Goethe
adressiert.
Tatarî Oğuz Effendi hinterließ jedoch ein überragendes Werk im Tunnel unter dem Marktplatz, dessen Wände mit Schriften von ihm ausgelegt sind. Da
eine Tintenlösung von noch ungeklärter Zusammensetzung verwendet wurde, sind die Schriften mit bloßem Auge nicht zu sehen; man kann sie nur mit
einer Infrarotbrille erkennen.

Önder Coştan
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Kalitesiz ağaçtan
kaliteli mobilya olmaz.

b.e.y
Services GmbH

Dipl.-Kfm. Bekir Yılmaz
-Geschäftsführer-

Camiler müslümanların oksijen
çadırıdır. Oralardan uzaklaştıkça
nefes almakta
zorlanırlar.

Mehmet Ali Yavuz
1965 te Muş’ta
doğdu. İlk okulu
Muş’ta bitiren
Yavuz, Orta okulu
ve Liseyi İstanbul’da bitirddi. Liseden sonra
hemen iş hayatına
atıldı. Bu konuda
abileri belirleyici
oldu. Baba mesleği olan doğrama
ve mobilya dalında onlarla birlikte elele vererek
alanlarında büyük
başarılara imza attılar ve kısa zamanda
markalaşarak
„Dost Mobilya“
fabrikasını kurdular.

çocuk babasıyım.

GEBÄUDEREINIGUNG

Almanya yolculuğu
yılında tatilimi
Almanya’da ailemin yanın-da
geçirmek için geldim. Çıraklık geleneğinin yetiştir-diği
bir sanatkar olduğum için,
hazır Almanya’ya gel-mişken
bir de bu sanatın ilmini öğrenmek istedim ve meslek
okuluna başladım. Mesleğimi
bitirince geriye dönemedim:
Çünkü annem ve babam buradaydı ve yaş-lanmışlardı.

1984

İş hayatı
Mesleğimi bitirince İstanbul’
daki iş tecrübesi ve Almanya’daki bilgi birikimim ile
kendi iş yerimi kurdum.
Ahşap merdiven imalatıyla iş
hayatına başladım. Sonradan iş genişledi, iş işi çekti
ve binanın kapılarını, pencerelerini de yapmaya başladım. Bugün ynımda altı işçi
çalıştırıyorum. Evliyim ve üç

İş hayatının zorlukları
Yabancı firma olduğum için her zaman piyasanın altında iş yapmak zorundayım. Bunun içinde günde en
az 12 saat çalışmak gerekiyor. Kaliteden taviz vermediğim için elhamdülillah iş bulmakta sıkıntım olmuyor. Başlangıçta en çok zorlandığım konu fiat
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tesbiti oldu. Cemiyet hayatından geldiğim için acaba
çok mu söyledim diye kendimle çok hesaplaştığım
oldu.
Resmi makamlarla olan ilişkiler
Resmi makamlarla problemimiz yoktur. Katma değer
üretiyoruz ve vergimizi ödüyoruz. Küresel kıriz bizi de
etkiledi tabii. Ama iş hayatındaki dürüstlüğümüz ve kalitemiz bizi kurtardı. Bizler küçük firma olduğumuz için
devlet desteği alamıyoruz. Kendi yağımızla kavrulmak
zorundayız. Almanya’da iş yapmak isteyen herkes birşeyler yapabilir. İmkanlar var. Ancak iyi niyetli ve prensipli olmak gerekiyor.
İş hayatının zorlukları
İş hayatı kolay değil. Kolay değil ama zevkli bir uğraş.
En azından monoton bir hayat yaşamıyorsunuz. Ancak
sosyal aktiviteleriniz olmuyor. Cemaattan toplumdan
kopuk yaşıyorsunuz. Dostlarınızla sıksık bir araya ge-

laşını yapar sunta yaparsınız. O da güneşi veya suyu
görünce kendini salar.
Dürüst olan kazanır
İş hayatında pirensipler çok önemlidir. Prensipler kadar
önemli olan bir şey daha vardır ki o da dürüstlüktür.
Allah prensip sahibidir ve bizlerinde prensip sahibi olmamızı ister. Bizlerin yaptığı amelin adına amel-i salih
denir. İnsanlara faydalı olan işler yapıyoruz bizler. Yani,
insanların yaşamını kolaylaştırıyoruz. İşvereni-nizin
güvenini kötüye kullanmamalısınız. Para kazanmak
elbette güzeldir. İtibar kazanmak daha önemlidir. Birgün paranız biterse itibarınız sizin elinizden tutup yeniden ayağa kaldıracaktır.
Cami eğitimi önemlidir
Gençler camilerle olan ilişkilerini kesmemelidir. Camiler müslümanların oksijen çadırıdır. Müslümalar oralardan uzaklaştıkça nefes almakta zorlanırlar.
Ana lisan önemlidir
Türkçe ve Türk kültürü de favkalade önemlidir.
İnsan kendi değerlerine sahip çıktığı oranda toplumda değerlidir. Kimlik sahibi olan insanlar bulundukları her ortamda saygı görürler.
Almanca da önemlidir
Almanca dilide vazgeçemeyeceğimiz bir artı değerdir
bizim için. İşimiz için, çevremizdekilerle ilkişki kurmak
için, sahip olduğumuz değerleri paylaşmak için Almanca çok çok önemlidir. İnsanlar başkalarına faydalı
oldukları sürece değer kazanırlar. Biz böyle inanırız.

Sosyal hayat
Ben aktif bir şekilde sosyal hayatın içinden gelen birisiyim. İlk günlerde çok sıkıntı çektim. Zamanla alışıyorsunuz. En çok ailem ve çocuklarımla sık sık birlikte
olamamak beni sıkıntıya sokuyor. Ama gereken titizliği
göstererek bu sıkıntının üstesinden gelmesini biliyorum.
Geriye dönüş
Kısa vadede Türkiyeyle ilgili bir planım yok. Artık biz
buralıyız. Hayatınızı yaptığınız işten zevk alarak çocuklarınızla birlikte yaşayabiliyorsanız, yaşadığınız coğrafyanın o kadar önemi yok.
Genlere tavsiyelerim
Gençlerimiz mutlaka bir yüksek okul okumalı veya en
azından bir meslek yapmalıdır. Hangi meslek olursa
olsun mutlaka yapılmalıdır. Kaliteli olmayan ağaçtan
sağlam mobilya olmaz. Onu ateşte yakarsınız veya ta-
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lemiyorsunuz. Cemiyet hayatında hizmet ettikçe zevk
alıyorsunuz, iş hayatında kazandıkça da mutlu oluyorsunuz. Ben kazandığım parayı nasıl harcamam gerektiğini biliyorum. O paraların Yaradan tarafından bana
emanet olarak verildiğini de biliyorum. Elimden geldiğince emanete hiyanetlik yapmamak için gayret sarfediyorum. Ben parayı kazanmaktan daha zor olan şeyin
harcamak olduğuna inanıyorum.

Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak

Mehmet Ali Yavuz

Son söz olarak şunları söyleyebilirim
Ticarete atılmak lazım. Korkmamak lazım. Olaylar büyütülmemeli, Allah iyi niyetli olan herkesin elinden tutacaktır. Vatandaşlarımız hesaplarını kitaplarını iyi
yapmalı ve mutlaka ticarete atılmalıdırlar. Maaşla zengin olunmaz. Zengin olmayanlar da başkalarına faydalı
olamazlar. Zekat vermek müslümanlara farzdır. Sebebi
müslümanların kendi aralarında birbirlerine yardımcı
olmaları içindir. Karşılıksız yapılan yardımlar,
sevgiyi saygıyı gerçekleştirir, fedakarlıkta
bulunmak mutluluk verir, huzur verir, kaynaşmayı sağlar.
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Almanya’da TÜRK izleri

Almanların Müslüman Osmanlı ile gelişen ilişkileri zamanla tütün maddelerinin de bu ülkeye
gelmesine yol açtı. Dresden’de kurulu Yenidze = Yenice sigara fabrikasinda üretilen
“Selamünaleyküm” sigarası.
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Almanya’da Türk izleri
Dr. Latif Celik ile Viyana Kuşatması sonunda Avusturya ve Almanya içlerine kadar getirilen
binlerce Türk esir hakkında konuştuk. Bu esirlerin çoğunun vaftiz edilerek Hristiyanlaştırıldığından bahseden Çelik, bir kısmının da tarihin tozlu sayfaları arasında yerlerini aldıklarını
söyledi:

oethe’nin soyu Soldan ailesine dayanmaktadır
Almanya aristokrasisinin içinde önemli bir
yeri olan Soldan Holding’in patronu Felix
Soldan’ın soyu Selçuklulara dayanmaktadır. Felix
Soldan’ın anlattığına göre Soldan ailesinin soyu
1279 yılına kadar gitmektedir. Soldanların atası
tıp yüzbaşısı “Sadık Selim Sultan”, Halep yakınlarında Haçlılar ile Selçuklular arasında yaşa-nan
savaşta esir düşer. 40 arkadaşıyla birlikte Beyrut,
Kıbrıs, Cenova derken sonra Almanya’ya getirilir.
Selim, burada esaretin bedelini Alman ordusuna
hizmet vererek öder. Zamanla din değiştirir ve
‘Sultan’ ismi ‘Soldan’ olur. Zaman içerisinde Ailenin Almanya’da büyüyen kolları bu ülkede giderek
etkin bir güç hâline gelmeye başlar. Hatta Hristiyanlıkta reform yapan Martin Luther’i destekleyenlerin arasında bu aileden bir kol bile vardır.
Ailenin diğer bağı ise ünlü şair-yazar Goethe’ye
kadar uzanır.
Goethe’nin anne tarafından esir bir Türke dayandığı bilgisi örneğin bu etkinin boyutları hakkında yeterli işaretler veriyor. Büyük Alman şairin
anne tarafının “Sadık Selim Sultan” adında bir
Selçuklu beyine dayandığını ortaya çıkaran Prof.
Robert Sommer, “Familien Forschung und Vererbungslehre” (Secere Araştırmaları ve Soy Bilimi)
kitabında Goethe’nin Türk dedesi hakkında şu bilgileri veriyor; Goethe’nin annesinin kökeni Soldan
ailesindendir. “Soldan ailesinin geçmişi 14. yy’a
kadar uzanır. Ailenin isim babası, haçlı sefer-leri
sırasında Kont Lechmotir tarafından yakalanan bir
Türk subayı; “Sadık Selim Sultan” dır. Cesareti ve
heybeti sayesinde Kont Lechmotir’in gözüne giren
“Sadık Selim Sultan” kısa zamanda önemli mevkilere yükselir. Bir rivayete göre Kont, Selim Sultan’ı 1305 yılında vaftiz ettirir ve ona “Johann
Soltan” adını verir. Kont’un Sultan’a duyduğu
sevgi o kadar büyüktür ki bu kadarla yetinmez ve
ona bir Türk arması hediye eder. Soltan Rebecka
Dohlerin’le evlenir ve bu evlilikten üç erkek çocuk
dünyaya gelir. Bu aileden gelen bireylerin 19. yy’ın
sonlarına kadar Hessen eyaletinde de yaşadıkları
bilinmektedir”.
Kontun hediye ettiği armada, bir elinde kılıç,
diğer elinde ok tutan sarıklı bir Türk slüeti bulunuyor. Bir aile mirası olarak nesilden nesile taşınan armayı, Soldan ailesinin soyundan gelen
avukat Hans Soldan da avukatlık bürosunun amblemi olarak kullanmış.
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Dr. Latif Çelik

Dr. Latif ÇELİK Kimdir?
Dr. Çelik, 1960 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. Siyaset ve tarih eğitimi aldı. “ Türk Kültürü’nün Batı kültürüne etkileri “ adlı çalışması ile doktorasını tamamladı.
Türk-Alman ilişkileri ve bu milletlerin ortak tarihi üzerine Uluslar arası dergilerde makaleleri yayınlandı. Çeşitli ülkelerin üniversitelerinde konferanslar verdi.
Siyasi tarih hakkında yazılar yazdı.
Özellikle Viyana’nın Batısında kalan Türk izleri, esir
olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürülen esir Türkler ve bu insanların akıbetleri konusunda araştırmalar
yaptı.
Alman, Avusturya, Bosna-Hersek ve Azerbaycan üniversitelerinde kaynak gösterilen çok sayıda bilimsel çalışmaya imza attı.
Türk-Ermeni ilişkileri konulu araştırma projesini
devam ettirmekte olan Dr. Latif ÇELİK, Almanya’da
yerleşik Alp Media Yayın grubuna bağlı Birlik, Neue
Ökonomie ve İntegrasyon adlı gazete ve dergilerin de
yazı işleri müdürlüğünü yapmaktadır. Gazeteci Aysel
ÇELİK ile evli olan Dr. Latif ÇELİK, 3 çocuk babasıdır.
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İkinci Viyana kuşatması sonrasında esir alınan Müslüman Türk kızları Almanya içlerine dağıtılmıştır.
Bu güne kadar esir kızlardan kiliselerden elde ettiğim bilgilere göre ancak 100 kişinin hikâyesine ulaşabildim. Alman Tarihçiler Birliği Başkanı Prof. Dr.
Harmut Heller bu esir kızların 700’üne ait belgelerini
elde etmiş. Ancak bu sayının binlerle ifade edilmesi
mümkündür.
“Özellikle II. Viyana Kuşatması’na Osmanlı yönetici
sınıfı aileleriyle birlikte gelmişlerdir. Yenilgiden sonra
ani geri çekilme kararı ve ardından yaşanan kaos ortamında bu kadınlı çocuklu gruplardan yüzlercesi Almanya-Avusturya ordularının eline geçmiştrir. Biz
bunu tespit ettik. İsmi Merve, Ayşe, Kader olan bu
kızlar vaftiz ediliyor ve dinleri değiştiriliyor. Ve daha
sonra da birer Hıristiyan olarak aristokratlar arasına
karışıyorlar.”

Geçmişi unutarak gelecekte mutluluk
aramak hayaldir. Mehmet Akif Ersoy bu
durumu şu şekilde özetler:
“Tarih tekerrürden ibarettir derler, hiç
ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.”

›Antalya
›İstanbul
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›Diğer Şehirler

+ Steuern 50- 100 €
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*Kiralık Araba
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www.TouristikTravel.de
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Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Osmanlı’nın 1683 sonrasında kaybettiği Macaristan’da nüfusun yaklaşık yüzde 6’sı Türk’tü.
Bunlar Türk entelektüel, aristokrat, asker, soylu,
zengin ve paşalardan oluşuyordu. Fidye alma gayesi
ile buradaki Türkler tez elden toplanıp esir ediliyordu.
Bu esirler Avusturya ve Almanya’nın içlerine kadar
getiriliyordu. Alman entelektüellerin yaptıklararı çalışmalarda, bu sayının 40 bin kadar olduğu söylenmektedir.
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Avrupa ordularına esir düşen yüzlerce Türk
kızından bazıları kiliselerde Hıristiyan yapılıp
Almanlarla evlendirildi.
1683 Viyana bozgunu başta olmak üzere, Budin,
Mohaç, Belgrad, Salankamen ve Zenta savaşları sonunda gerek şehirlerdeki soylu Türk ailelerinin kızları
gerekse Osmanlı aristokrat ve askerlerinin aile fertlerinden çok sayıda Türk kadını esir alınarak Almanya’ya getirildi. 1683 sonrası, Türklerin Avrupa’daki
geleceği için kırılma noktasıdır. Verilen kayıplar şehit
ve yaralı şeklinde kayıt altına alınırken esirler pek
dikkate alınmaz. Binlerce kadın esir Bavyera ve
Baden Württemberg’deki kiliseler tarafından vaftiz
edilir. İsimleri de değiştirilen bu insanlar bilinmeyen
diğer bir şahıs ise Küçük Mustafa. O dönemde Os-
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yerlerde kaybolur gider.
Viyana Kuşatması sırasında değişik konularda verilen rakamlar içinde esirler yoktur. Özellikle esir kadınların esamisi bile okunmaz. 1683’te Viyana,
1685’te Neuhausel, 1686’da Ofen, 1687’de Mohaç,
1688’de Belgrad, 1691’de Salankamen ve 1697’deki

Viyana yenilgisinin akabinde esir gelenler arasında çok sayıda
bayan Müslümanlar da vardı. Kilislerde dinleri değiştirildi ve zamanla asimile edilerek topluma karıştılar.

Zenta savaşlarında çok sayıdaki Türk kadını esir alınarak Almanya’ya getirilir. Bunların içinde Merzifonlu
Kara Mustafa Paşa’nın haremindeki kadın ve çocukların bir bölümü Nemçe askerleri tarafından esir alınır. Türk esirlerin izleri sadece Hıristiyan edilene
kadar takip edilebiliyor. İsim değişikliğinden sonraki
durumlarını tespit edip ortaya çıkarmak çok zor.
1680’lerde esir alma işi daha çok yüksek rütbeliler
tarafından uygulanır, cesaret ve zafer alameti olarak
algılanırdı. Bu yüzden esir edilen kızlar genellikle üst
düzeydeki kişilerin tasarrufuna verilir. Din değiştirenlere hemen vatandaş olma hakkı tanınır. Kilise kayıtlarında, genealog yazı edebiyatı ve Heimat
kroniklerinde zor şartlar altında yapılan araştırmalarda çok sayıda Türk esirin getirildiği tespit edilir. Sadece Kuzey Bavyera’da 80 biyografik parça ortaya
çıkarılmış durumda. Bunlardan yüzde 60’ı erkek
yüzde 40’ı kadın. Çok sayıdaki Türk çocuğu ile ilgili
bilgiler de bu tarihî dokümanlarda yer alır.
Fatma’nın yeni adı ise Katharina Ameylia’dır
Esir edilen kadınlara dair kısa özet bilgilere kayıtlarda rastlamak mümkün. Bunlardan birisi Fatma.
Nürnberg arşivleri Fatma’nın hayat hikâyesini detaylı
olarak açıklıyor. Fatma’nın doğum yeri Modon şehri
olarak görünüyor. 12 yaşındayken Venedik askerleri
1686 başında Modon kalesini ele geçirince burada
bulunan Fatma alınarak İsviçre’ye getirilir. Welsch dilini öğrenen Fatma, Pommer isimli bir aristokratın yanında kalır. Daha sonra Nürnberg Altdorf
Üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olan Dr. Johann
Fabricius’a teslim edilir. 14 yaşındaki Fatma’ya Almanca ve İtalyanca öğretilir burada. Arşiv kayıtlarında, “Fatma kendi isteğiyle Hıristi-yanlığı seçmiştir”
deniliyor. Fatma’nın yeni adı ise Katharina Ameylia’dır. Ancak Fatma yeni hayatına başladıktan birkaç
gün sonra ölür. Aynı arşiv kayıt-larında Fatma-2 olarak birinin daha adı geçmektedir. Bu kişinin bir paşanın kızı olduğu sanılıyor. Hatta Sultan’ın torunu olma
ihtimali yüksek. Fatma, 22 yaşında 1686 yılında Ofen
şehrinin alınmasıyla General Markgraf Hermann Von
Baden’nin esiri olur. Hemen Hıristiyanlaştırılan Fat-
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ma’ya Maria Anna Augusta Colestina adı verilir.
Ancak tarihçi Latif Çelik, Fatma’nın ölene kadar kendi
adını kullandığını tespit ediyor: “Önemli evrakları imzalarken hep Fatma imzasını kullanıyor.”
Ganimet Türkler
Bavyera’daki kilise kayıtlarından yola çıkılarak bazı
esir Türk kadınlarının bilgilerine de ulaşılmış. Bunlardan biri Merve. 1693 yılında Nürnberg Sebaldus Kilisesi’nde vaftiz edilen Merve, Türk subayı
Halil’in kızıdır. Baron Von Blumberg tarafından esir
alınır. Diğer bir isim olan Habba’nın hikâyesi de Merve’ninki gibi özetlenmiş. Bir Türk kaptanının karısı
olan Habba, Macaristan’da Grobvardein de Hauptmann Seider tarafından esir alınarak Kulmbach’ta
bulunan Von Schönbock adında bir kadının yanına
verilir. Erlangen yakınındaki Protestan Untenreuth
kasabasındaki kilise kitabında şöyle bir bilgi yer alır:
“3-4 yaşlarında olan Kader babası Belgrad’da şehit
düşünce yanından alınarak getirilmiş. Daha sonraki
geçmişi bilinmiyor. Kader’in Hıristiyan olarak yetiştirildiği belirtiliyor.” Söz konusu esirlerin bir kısmı
1699’da geri alınmıştır. Almanlar bu esirler için ‘Beute
Türken-Ganimet Türkler’ deyimini kullanırlar.
Bir Osmanlı sipahisi
Bugün Almanya’da birçok şehirde bulunan Türk izlerinin başında, Türk adı geçen mahalle, cadde, bina veya semtler bulunuyor. Bununla birlikte birçok
Alman’ın soy isminde, heykellerde, kilise tavan-larındaki kabartma ve resimlerde bile Türk izlerine
rastlanıyor. Örneğin Carl Osman’ın hikâyesi oldukça
ilginç. Orta Frankonya’ daki Ansbach şehrinin Rügland köyündeki Carl Osman’ın mezarı yıllar süren
aramalar sonucunda ortaya çıkarılmış. Mezar taşındaki yazıda şu bilgiler bulunmaktadır: “1655’te İstanbul’da doğdu, 1688’ de Belgrad’da esir düştü,
1727’de vaftiz edildi ve 1735 senesinde 80 yaşındayken öldü.” Bir Osmanlı sipahisi olan Carl Osman
ölümüne kadar dinini değiştirmemiş. Cenazesine
gelen herkese para verilmesini vasiyet ettiği için oldukça kalabalık bir törenle gömülmüştrür. Kilise kay-

Carl Osman
Bir Osmanlı Sipahisi
1655-1735
naklarından elde edilen diğer bir bilgi de, Carl Aly
(Ali) adlı Türk asıllı bir papazın sağlığında gizlice yaptırdığı hilal şeklindeki mezar taşıdır. Kitapta anlatılan

Bamteli

“Salem Aleikum”

manlı’nın Avrupa’yla yaptığı sayısız
savaşlardan birinde esir edilen veya
onların çocukların-dan biridir Mustafa.

yıllarında Enver Paşa
Berlin`e askeri ataşe
olarak atandı. Enver
Paşa’nın hatırası ya1912
şasın diye Almanlar
Dresden`de kurulan Yenice tütün
fabrikasında üretilen sigaraları
Enver Bey ve Salem (Selamünaleyküm anlamında) markasıyla
üretittiler. Yenidze (Yenice) tütün
fabrikası Dresden`de mevcudiyetni hâlâ koruyor.
Kubbesi, minareleri ve süslemeleriyle bir camiden ayırt edilemeyen
bu ilginç bina bugün restorant,
otel ve büro kompleksi olarak kullanılıyor. Sigara fabrikası olarak
inşa edilen ve halk dilinde “Yenidze (Yenice) Tütün Camii“ olarak
anılan Dresden`deki caminin kuruluş öyküsü de en az dış görünüşü kadar ilginç.

Batı, Türklerden etkilenmiştir
Bu alandaki önemli isimlerden
Prof. Dr. Harmut Heller Almanya’
daki Türklerin varlığının 500 yıl öncesine dayandığını belirtmekte-dir:
“Müzikte, kültürde yaşamın her evresinde Batı, Türklerden etkilenmiştir. Bunları kendi iç bünyesinde

1909-

Enver Paşa

Minare görüntüsünde fabrika
bacaları
İş adamı Hogo Zietz sahibi olduğu
“Salem Aleiküm” markalı sigara işletmelerinin tütününü, bir
zamanlar Osmanlı toprakları sınırları içerisinde olan, şimdi Yunanistan- Makedonya sınırında bulunan Yenidze bölgesinden
ithal etmektedir. 20. yy başlarında çıkarılan bir kanunla Dresden`de, şehir merkezine ve çevresine görüntü kirliliği oluşturacak, estetikten yoksun binaların dikilmesi yasaklanır. Bunun
üzerine Zietz, Tren istasyonu yakınlarındaki arsasına gözleri tırmalamayacak, ayrıca Şark(Türk) tütününün kullanıldığı “Salem
Aleikum” sigaralarının da reklamını yapacak bir fabrika binası

Carl Osman
1655-1735

tüketmiş. Aslında Almanlar ve
Türkler birbirlerini yüzlerce yıldır
tanıyorlar, birbirilerine yabancı değiller. Haydn, Mozart, Beethoven
gibi ünlü müzisyenlerin beslendiği
kaynak Türk musikisidir.”
Esir alınan Türk kızları büyük
babaannelerimiz olabilir
‘Ganimet Türkler’ kavramını ilk
kullanan tarihçi olan Heller Alman
nüfusunun bu açıdan yeniden incelenmesinde yarar olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Harmut Heller, “Almanlar ve Türkler oturup bu konuyu kendi aralarında konuşmalıdır
dedikten sonra ilave ediyor:
Esir alınan Türk kızları büyük
babaannelerimiz olabilir. Bu vesile ile iki toplum arasındaki
kırgınlıklar giderilmiş olur. Aile
soylarında Türk kanı taşıyanlar
bir yana, bugün Türklerin bu ülkeye gelişlerini törenlerle kutlayan
politikacıların
bile
bil-mediği gerçekler bu tartışma-lardan sonra ortaya çıkabilir.”
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tasarımı için mimar Martin Hammitzsch`i görevlendirir. Mimar Hammitzsch`in; “Hayri beg” isimli bir
Memlük Hükümdarının türbesini mo del aldığı, içerden aydınlatılabilen, camlı kubbesiyle, minare şeklinde dizayn edilen bacalarıyla cami görüntüsünü
andıran fabrika tasarımı Zietz`i büyüler.
Bütün engellere rağmen fabrikanın yapımı tamamlanır
Yapılanmada tarihi Barok kültürünün egemen olduğu
Dres-den`de kurulması düşünülen bu yabancı taslak,
resmi kurumlar ve halk tarafından yadırgansa da.
Karşılaşılan tüm engellere rağmen binanın yapımı
1907-1909 yılları arasında tamamlanır.
Yenidze tütünü ve Salem sigarası, cami ambalajlı
fabrika binası sayesinde büyük bir şöhret kazanır.
Mimar Hammitzsch cami modeli verdiği sigara fabrikası projesi yüzünden Nazi Almanyası`nın mi-marlar
odasından atılır ancak adı, minareli fabrikanın mimarı
olarak tarihe geçer.
“Salem Aleiküm” yazısı artık yok
İçerden ışıklandırılan oval kubbe halen Dresden`in
gecelerini aydınlatmaya
ve görenleri büyülemeye
devam ediyor. İkinci
dünya savaşına kadar bu
kubbenin çatışında yer
alan ışıklı “Salem Aleiküm” yazısı ise artık
yok.
İlk Türk işçiler bu fabrikada çalıştı
Yenidze sigara fabrikası
Türkler açısından farklı bir
tarihi öneme sahip. Tarihi
kayıtlara göre, 1899 yılında Alman İmparatoru`
nun Osmanlı ülkesinden
resmen sigara uzmanları
istemesi ile İstanbul hükümeti tütün idaresinden 7
uzmanını Almanya´ya gönderir. Dresden´e gelen bu
7 kişi devlet tarafından Prusyalıları eğitmek için gönderilen ilk uzmanlardır. Tütün Osmanlı´da yetişecek
ama sigarayı Almanya yapacaktır. 1907 yılında Filibe`den gelen 470 Türk bu fabrikada eğitim alır. Yenidze (Yenice) fabrikasında başlayan ilk Türk işçi
göçü böylece başlar ve giderek artar. Bu işçi göçü
Yenidze sigara fabrikasında çalışmak için Alman-

ya`ya gelen ilk Türk işçilerin yerleştirildikleri iş yeri
olarak da kayıtlara geçer.
Menderes`in sigarasıydı
Bu fabrikada üretilen sigara Türkiye`de Yenice adıyla
tüketildi. Merhum Adnan Menderes`in tiryakisi olduğu Yenice sigarasını 27 Mayıs darbesinden sonra bağımlıları terketmiş ve bu marka zamanla
hafızalar-dan silinmiştir. Yenidze fabrikasının en şöhretli markası olan “Salem Aleiküm”u da o zaman ki
Türk tiryakiler “Salem” olarak bilir.
Büyük Friedrich Türk dostuydu
1740 yılında 2. Friedrich’in yanına gelen bir görevlinin: “Protestan bir kent olan Frankfurt/Oder’de yaşayan bir Katoliğin orada ki normal halkın sahip
oldugu tüm yasal haklara sahip olma hakkı var
mıdır?” sorusu üzerine kral:
“Bütün dinler aynıdır ve güzeldir. Tabii ki eğer
o dine mensup olan insanlar doğru, samimi ve
haysiyetli iseler. Eğer Türkler buraya gelip yerleşseler, biz onlar için camiiler inşaa ederiz”
şeklinde cevap vermiştir. Büyük Friedrich’in girişimleriyle Prusya ordusuna müslüman birlikler de yerleştirilmiştir.
Alman topraklarında Müslümanların ilk sahip oldukları mülkiyet bir mezarlıktır. 29 Ekim 1798 de Berlin’
de ikamet eden Osmanlı elçisi Aziz Efendi vefat edince Kral 4. Friedrich Wilhelm, onun için bir arsa alıp
Osmanlı Devletine bir mezarlık yaptırılması için hibe
etmiştir. Günümüzde “Şehitlik Camii“ olarak bilinen
mezarlık Berlin´de en çok bilinen İslami mekanların
başında gelir. 10 Ocak 1799´da Osmanlı sultanının

Berlin Türk Şehitliği
da Tarabya sırtlarındaki bugünkü
Alman
mezarlığının
arsasını
Prusya Kralına hediye ettiği bilinmektedir.
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Türkische Spuren
in Deutschland

E

s ist nicht möglich, die Vergangenheit zu vergessen,
um in der Gegenwart oder
gar in Zukunft glücklich zu
leben. Mehmet Akif Ersoy
würde dieses folgendermaßen zusammenfassen: „Man sagt die
Geschichte wiederholt sich. Würde
sie sich wiederholen, wenn man
Lehren daraus gezogen hätte?“
Latif Celik ist ein Historiker, der
unermüdlich die türkischen Spuren
in Deutschland erforscht. Er hat es
geschafft, die unzähligen Fotos,
Niederschriften, Dokumente, die er
gesammelt hat, zu einem Buch zusammenzufassen.

Um zu sehen, wie
einflussreich die Familie Soldan sich innerhalb
Deutschlands verzweigte, reicht es zu
zeigen, dass die
mütterliche Linie
Goethes zu einem
gefangenen Türken
führt.

Esir Yeniçerilerin önemli bir bölümü de mehter takımının
elemanlari idi. Ayyıldızlı sancakları ile Fulda’da hala yaşatılan
mehter takımının sancağı ve sancaktarı.
In diesem Werk hat er viel anonymes bzw. unbekanntes Faktum,
welches die Türkisch-Deutschen
Beziehungen grundlegend beeinflussen werden, ans Tageslicht gebracht.
Das Werk heißt: „Türkische Spuren in Deutschland“. Das Buch beinhaltet für viele Leser profunde
und neue Kenntnisse. Er hat schon
mit dem zweiten Teil des Buches
angefangen. Das neue Werk soll
den Titel tragen „Deutsche Spuren

in der Türkei“. Mit Herrn
Dr. Latif Celik haben wir
uns über die mehreren
tausend türkischen Kriegsgefangenen un-terhalten, die nach der
zweiten erfolglosen türkischen
Belagerung
Wiens nach Deutschland geholt wurden.
Ein Großteil dieser Gefangenen wurden getauft und christianisiert
und ein weiterer Teil
fand in den staubigen
Seiten der Geschichte
seinen Platz, sagt Celik.

Goethe stammt der
Soldan- Familie ab
Das Geschlecht der
Soldan- Familie, die in
der deutschen Aristokratie eine
wichtige Position einnimmt, geht
bis zu den Seldschuken zurück.
„Wir können unsere Abstammung
bis zum Jahr 1279 zurück verfolgen, sagt Felix Soldan, der Chef des
Soldan-Holding und fügt hinzu
„unser Vorfahr ist der Stabsarzt
(Hauptmann) Sadik Selim Sultan“.
Sadik Selim Sultan wurde während einer Schlacht zwischen den
Kreuzfahrern und den Seldschuken
in der Nähe von Aleppo (heute
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Syrien) gefangen genommen und
mit 40 seiner Freunde über Beirut,
Zypern, Genua (Italien) nach Deutschland verschleppt.
Den Preis seiner Gefangenschaft
zahlt Selim, in dem er in der deutschen Armee dient. Nach einer
Weile lässt er sich taufen und der
Name Sultan wird zu „Soldan“. Im
Laufe der Zeit verzweigt sich die
Familie in ganz Deutschland und
wird ein bedeutender Faktor.
Ein Zweig der Familie unterstützt
Martin Luther bei seiner Reform.
Ein anderer Zweig der Familie führt
zu der bis heute bedeutendsten
Gestalt der deutschen Literatur, Johann Wolfgang von Goethe.
Um zu sehen, wie einflussreich
die Familie Soldan sich innerhalb
Deutschlands verzweigte, reicht es
zu zeigen, dass die mütterliche
Linie Goethes zu einem gefangenen
Türken führt.
Prof. Robert Sommer stellt in seinem Buch „Familienforschung und
Vererbungslehre“ fest, dass die
mütterliche Linie Goethes dem
Geschlecht eines seldschukischen
Beys, namens „Sadik Selim Sultan“ entstammt. In seinem Buch
gibt Prof. Sommer weitere Hinweise: „Die Wurzeln von Goethes
Mutter entspringen der Soldan-Familie“.
Die Ursprünge der Soldan- Familie reichen bis zum 14. Jahrhundert
zurück. Der Stammvater ist ein
Türkischer Offizier, namens Selim
Sultan, der während eines Kreuzzuges vom Grafen von Lechmotir gefangengenommen wurde und der
ihn wegen seiner Tapferkeit und besonderen Größe zu einem seiner
Obersten ernannte. Der Überlieferung nach ließ der Graf von Lechmotir ihn im Jahr 1305 auf den
Namen Johann Soldan taufen und
ihm aus besonderer Liebe das Türkische Wappen beilegen. Soldan
heiratete eine Rebecka Dohlerin,
die ihm drei Söhne gebar. Ihre

Focus

Nach der erfolglosen zweiten
Belagerung Wiens wurden türkische Mädchen gefangen genommen
und
innerhalb
Deutschlands verstreut.
Bis heute habe ich von kirchlichen Kreisen die Geschichten von
lediglich 100 gefangenen türkischen Mädchen erfahren. Prof.
Hartmut hat Belege von ca. 700 gefangen genommenen muslimi-

Wer ist Dr. Latif Celik?
Dr.Celik wurde 1960 in der Türkei
Adana/Ceyhan geboren. Nach seinem Studium in Geschichte und
Politik´-wissenschaften hat er
durch seine Habilitationsschrift
”Die Einflüsse der türkischen Kultur auf europäische Kulturen” die
Doktorwürde erlangt. Der Schwerpunkt seiner Forschung ist die Erforschung der Schicksale der bei
der Belagerung Wiens in Gefangenschaft geratenen Türken. Celik,
der als Chefredakteur bei verschiedenen deutschen Zeitungen und
Zeitschriften tätig ist, hat zahlreiche wissenschaftliche Schriften
und Arbeiten veröffentlicht. Dr.
Latif Celik ist verheiratet und ist
Vater von drei Kindern

wurden die Türken gefangengenommen und nach Österreich und
Deutschland verschleppt. Deutsche
Wissenschaftler schätzen die Zahl
der Verschleppten auf ca. 40.000.

Das Bild zeigt den großen Feldherrn Markgraf
Ludwig Wilhelm in osmanischem Gewand.
Nach seinem erolgreichen Feldzug gegen die
Osmanen in Slankamen legte er immer öfter
osmanische Kleidung an.

schen Mädchen. Aber hier kann
man von Tausenden reden. Zur II.
Belagerung Wiens kamen die höheren Ränge der Osmanen mit ihren
Familien. Nach der Niederlage und
dem Rückzugsbefehl entstand
Chaos, hunderte von Frauen und
Kinder fielen in die Hände der Deutsch-Österreichischen
Armeen.
Das haben wir festgestellt. Die
Mädchen, die Merve, Ayse, Kader
hießen, wurden christlich getauft
und vermischten sich als Christinnen in die Gesellschaft bzw. Aristokratie.
Ungefähr 6 % der Ungarischen Bevölkerung war 1683
beim Rückzug der Osmanen
türkisch
Diese waren türkische Intellektuelle, Aristokraten, Offiziere, Adlige, Reiche und Generäle. Zum
Zwecke von Lösegeldforderung

Viele der Gefangenen türkischen Mädchen wurden christlich getauft und mit Deutschen
verheiratet.
Der Niederlage der Osmanen
1683 vor Wien folgten weitere in
Buda, Mohac`, Belgrad, Slankamen und Zenta. Die gefangengenommenen Türkinnen stammten
meist adligen und aristokratischen
Familien ab bzw. waren Töchter
oder Frauen ranghoher Offiziere.
Sie wurden als Kriegsgefangene
nach Deutschland deportiert.
Das Jahr 1683 war für die Türken
in Europa ein Denkwürdiges Jahr.
Die Toten und verletzten auf den
Schlachtfeldern wurden ge-nauestens registriert, jedoch nicht die
Gefangenen. Tausende von muslimischen Frauen wurden in den
Kirchen Bayerns und Baden- Württembergs christlich getauft. Ihre
Namen wurden ebenfalls geändert
und sie verschwanden im Unbekannten.
Die Chroniken geben die Zahlen
der Verletzten und Toten ziemlich
genau wieder. Die Gefangenen tauchen in diesen Zahlen nicht auf,
speziell die gefangengenommenen
Frauen werden mit keiner Silbe erwähnt.
Unter den gefangengenommenen
muslimischen Frauen waren auch
Frauen und Kinder aus dem Harem
des Kara Mustafa Pascha, die von
Nemtze-Soldaten gefasst wurden.
Die Spuren der türkischen Gefan-
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genen kann man nur bis zur ihrer
Christianisierung und der Namensänderung verfolgen, eine weitergehende Erforschung ist schwer.
Um 1680 wurde die Gefangennahme durch ranghohe Offiziere
vorgenommen und als Belohnung
für Mut und Sieg interpretiert. Aus
diesem Grunde wurden die Mädchen in die Obhut der Adligen gegeben.
Für
zum
Christentum
Konvertierte wurde die hiesige Staatsangehörigkeit garantiert. Die
unter schwersten Bedingungen geführten Forschungen in den kirchlichen Archiven, in der Genealogie
und Heimat-Chroniken belegen,
dass eine Vielzahl von türkischen
Gefangenen gegeben hat. Ungefähr
60% dieser gefan-genen waren
Männer und 40% Frauen. In diesen
Geschichtsdo-kumenten befinden
sich auch eine Vielzahl von Angaben über türkische Kinder.
Fatma heißt nunmehr Katharina Ameylia
Es ist möglich, Einzelschicksale
von gefangenen Frauen zu finden.
Eine davon ist Fatma. Die Stadtarchive von Nürnberg geben die
Geschichte von Fatma detailliert
wieder.
Fatma wurde in Modon (heute
Griechenland) geboren. 1686 wurde sie mit 12 Jahren durch venezianische
Soldaten
gefangengenommen, als die Modon-Festung
in die Hände der Venezianer fiel.
Fatma wurde von dort in die
Schweiz deportiert. Hier lernte sie
Walisisch und lebte bei einem Aristokraten namens Pommer. Später
wurde sie dem Theologie- Professor
Dr. Johann Fabricius übergeben. Mit

Eine kirchliche Taufurkunde

Nachfahren lebten Ende des 19.
Jahrhunderts auch in Hessen. Das
Familienwappen zeigt einen Mann
mit einem türkischen Band (Turban), in der Rechten einen Türkischen Säbel, in der Linken einen
Pfeil haltend. Das Familienwappen
wird als Familienerbe von Generation zu Generation weitergegeben.
Hans Soldan hat das Familien-wappen als Amblem seiner Anwaltskanzlei verwertet.

14 Jahren lernte Fatma bereits Deutsch und Italie-nisch. In den Archivdokumenten wird berichtet,
dass Fatma freiwillig zum Christentum konvertiert ist und ihr neuer
Name
Katharina Ameylia sei.
Fatma verstarb jedoch kurze Zeit
nachdem sie ihr neues

Focus
Leben anfing.
Im gleichen Archiv wird von
einem anderen Mädchen namens
Fatma-2 berichtet. Es wird vermutet, das Fatma-2 die Tochter eines
Ein türkisches Dorf in
Saarland. Es wurde von
türkischen Gefangegen
aus Wien gegründet.
Tschiftlik=Bauernhof

Paschas ist. Die Wahrscheinlichkeit,
dass sie gar die Enkelin des Sultans
war, ist sehr groß. Fatma, 22 Jahre
alt, wurde im Jahr 1686 nach der
Eroberung der Stadt Ofen (Buda)
die Gefangene des Generals Markgraf Hermann von Baden. Nach
ihrer
Christianisierung
bekam
Fatma den neuen Namen Maria
Anna Augusta Colestina. Latif Celik
hat jedoch herausbekommen, dass
sie ihren Namen Fatma bis zu ihrem
Tode weiter gebraucht und wichtige
Dokumente mit Fatma unterschrieben hat.
Beutetürken
In bayerischen Kirchenarchiven
gelangt man an Informationen
mancher gefangenen Türkischen
Frauen. Eine von ihnen ist Merve,
Tochter des Türkischen Offiziers
Halil, die im Jahr 1693 in der Nürnberger Sebaldus Kirche getauft
wurde. Gefangengenommen durch
Baron von Blumenberg. Ein anderer Name ist Habba. Ihre Geschichte wurde, ähnlich wie bei Merve
zusammengefasst. Sie war die Ehefrau eines türkischen Seekapitäns
und wurde durch Hauptmann Seider in dem ungarischen Grobvardein gefangengenommen und einer
in Kulmbach wohnenden Frau namens Von Schönbock übergeben.
In den Archivunterlagen der protestantischen Kirche der Klein-stadt
Untenreuth (nähe Erlangen) findet
man diese Information: „Kader
wurde mit 3-4 Jahren nach Untenreuth gebracht, als ihr Vater in
Belgrad fiel.” Über ihr späteres
Leben gibt es keine Informationen,
außer dem Hinweis, dass Kader als
Christin erzogen wurde.
Ein Teil der Gefangenen wurde
1699 durch die Osmanen zu-rückgekauft. Die deutschen ge-brauchten deshalb die Bezeichnung
„Beutetürken“.

Ein Osmanischer Reitersoldat
Heute finden sich in Deutschland
türkische Spuren in Form von Straßennamen, Vorstädte oder Bezirksnamen. Daneben stößt man auf
türkische Spuren in manchen Deutschen Familiennamen, in Monumenten,
Kirchenreliefs.
Bei-spielhaft hierfür ist das Grabkreuz auf dem Friedhof von Ruegland in Mittelfranken. Es erzählt
gleich eine ganze Geschichte: “Hier
ruht in Gott Carl Osman, ward geb.
in Constantinopel 1655/ vor Belgrad gefangen 1688/ zu Ruegland
ge-tauft 1727 / in Diensten gestanden 47 Jahr, starb 1735 alt 80
Jahr.“
Carl Osman, ein osmanischer Reitersoldat, hat jedoch sein Glauben
niemals aufgegeben. Für seine Beerdigung setzte er schlitzohrig von
seinen Erspar-nissen jedem Teilnehmer fünf Kreuzer aus. So
kamen 925 Trauergäste zu seiner
Beerdigung.
Aus Kirchenquellen erfahren wir,
dass ein Priester namens Carl Aly
(Ali) zu Lebzeiten heimlich ein
Grabstein in Form eines Halbmondes hat anfertigen lassen. Im dem
Buch wird eine andere Person namens Klein-Mustafa erwähnt. Mustafa wurde vermutlich in einem der
unzähligen Kriege zwischen den
Osmanen und Europäern gefangen-

Der Moscheeweg in Würzburg. Die Deutschen nannten die türkischen Gefangenenlager “Moscheen”. Diese Namen leben an
diesen Orten weiter.

genommen.
Der Einfluss der Türken auf
den Westen
Prof. Dr. Heller, der zu den bedeutendsten Landes- und Volkskundlern gehört, berichtet, dass die
türkische Existenz in Deutschland
über 500 Jahre zurückliegt.
„Im Bereich der Musik, Kultur und
allen Lebensbereichen wurde der
Westen von den Türken beeinflusst
und hat diese verinnerlicht“, sagt
Prof. Heller und fügt hinzu, „eigentlich kennen sich die Türken und De-
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Im Mittelalter wurden Menschen nur für Lösegeld in
Gefangenschaft genommen. Das Grab befindet sich
in Paderborn und gehört einem 6-jährigen Kind.
Er geriet mit seinem Vater in Gefangenschaft.

utschen seit Jahrhunderten. Sie
sind sich nicht fremd“.
Die türkische Musik war Nährboden für viele berühmte deutsche
Musiker, wie Haydn, Mozart, Beethoven.
Kriegsgefangene Türkinnen
können unsere Urgroßmütter
sein
Der erste Landes- und Volkskundler, der die Bezeichnung „Beutetürken“ gebrauchte, war Prof. Dr.
Hartmut Heller. Er sieht es als sinnvoll an, die deutsche Bevölkerungsstruktur
aus
dieser
Perspek-tive noch einmal zu durchleuchten. „Deutsche und Türken
sollten sich ganz offen über dieses
Thema unterhalten“, sagt Prof. Dr.
Hartmut Heller und fährt weiter,
„die Kriegs-gefangenen Türkinnen
können unsere Urgroßmütter sein.
Bei dieser Gelegenheit kann die
Zwie-tracht
bzw.
Disharmonie
zwischen beiden Völkern beigelegt
werden“.
Diese offene Diskussion könnte
vieles mehr bisher Unbekannte ans
Tageslicht bringen, als unsere Politiker, die die Gastarbeitertürken mit
Zeremonie empfangen haben,
ahnen können.

“Friedrich der Große war
Türkenfreund
Der für seine Gerechtigkeit und
Toleranz bekannte Friedrich
der Große, der
als der erste ReFriedrich der Große,
präsentant des
1740
aufgeklärten Absolutismus gilt,
sagte:
“Alle Religionen sind gleich und
gut...Und wenn die Türken nach
Deutschland kämen, würden wir
ihnenMoscheen bauen.”

İnterview:
Hüseyin Bozkurt

Tarih ve Toplum

ALMANYA’DA İSLAM
“Peygamberimizin, 622 yılında kurduğu ilk İslâm Devleti’nden 155 yıl sonra, yani 777 yılında, Almanya’ya gelen Müslüman bir elçi sayesinde, Almanya ilk kez İslâmla tanışmıştır.”

“Bilindiği üzre Osmanlı ile
Almanya arasında askeri
bir işbirliği vardı. Bu işbirliği,
Birinci Friedrich Wilhelm’in
1718 yılında İstanbul’la
yaptığı bir ön girişimle başlar. Wilhelm, bu tarihte at
satın alması için baş seyisini İstanbul’a gönderir ve
böylelikle bir ilişki kurulmuş
olur.”

kurduğu ilk İslam Devleti’nden
155 yıl sonra, yani 777 yılında Almanya’ ya gelen Müslüman bir
elçi sayesinde, Almanya ilk kez islamla tanışmıştır. Bu elçi o zamanlar Büyük Karl’dan (Karl der
Große), Kuzey İspanya emiri için
yardım istemiştir. Daha son-raları
bu gidip gelmeler devam etmiş,
Büyük Karl ve Harun Reşit arasında bir dostluk oluşmuştur.
Fatih’in İstanbul’u fethinden

A

lmanya’da İslam deyince, buradaki diğer semavi dinlerle birlikte
büyük bir dini ve bu dinin
mensupları olan önemli
bir toplumu anlıyoruz.
İslam dininin Almanya’da uzun
bir geçmişi vardır. Ancak buradaki
İslam toplumunun oluşması özellikle İkinci Dünya Savaşından
sonra Türkiye’den, Balkanlar’dan,
Arap ülkelerinden ve Asya’dan Almanya’ya göç eden Müslüman-lar
sayesindedir.
Bu gün Almanya’da yüzlerce
cami, dînî ve sosyal hizmet veren
birçok kuruluş vardır. Bu ülkede
İslam dini her yönüyle yerine
oturmuş bir dindir ve diğer dinlerle uyum içindedir. Dinimizin Almanya’da
bu
aşamaları
yapma-sında Türk işçilerinin katkısı önemlidir.
Öte yandan dînî hizmetlerin daha iyi verilebilmesi ve bazı sorunların ortadan kalkması için her yıl
konferanslar ve çeşitli toplantılar
yapılmaktadır. Bu toplantılara
Alman Hükümeti üyeleri ve çeşitli
dernekler katılmaktadır. Bütün bu
aktivitelere karşın, Almanya’da
yaşayan İslam toplumunun sorunları henüz bitmiş değildir.
Ancak sağduyulu kişi ve kuru-luşlar zaman içinde bu sorunların üstesinden gelecektir.
İslam dininin Almanya’da uzun
bir geçmişi vardır dedik, gerçekten de öyledir.
Peygamberimizin, 622 yılında

Ahmet Yesevi’nin öğrencisi
Sarı Saltuk

sonra Alman seyyahlar İstanbul’a
gelmeye başlamışlardır. Bu seyahatlerden sonra İstanbul ve diğer
şehirler üzerine epey kitap yazılmıştır. Örnek olarak, 1688 yılında
çıkmış olan ‘Constantinopel mit
ringsumliegenden Meeren und
Landen’ (Çevresindeki topraklar
ve denizlerle birlikte İstanbul)
adlı, bizzat incelediğim bir kitap
o zamanki Osmanlı şehirleri ve
toprakları hakkında Alman toplumuna epey bilgiler vermiş.
Almanların ve diğer Batı Avrupa
ülkelerinin İslamla asıl tanışmaları
ise, Osmanlı’nın Balkanlar’da genişlemeye başlamasıyla olmuştur.
Osmanlı Balkanlarda İslam dinini kılıçla değil, gönülleri fethederek tanıtmış ve yaymıştır. Gönülleri fethedenler ise Rumeli erenlerinden başkaları değildir.
Balkanlar’a ilk gelen veli, Hoca
Ahmet Yesevi’nin müridi Sarı Sal-
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tuk Hazretleridir.
Ahmet Yesevi müridine şöyle
seslenir: ‘Saltuk Mehmed‘im seni
Rum’a saldım, var git yedi krallık
yerde nam ve şan sahibi ol”
Sarı Saltuk, Yesevi’nin bu sözlerinden sonra, bir rivayete göre 12
bin, başka bir rivayete göre de 30
bin kişi ile Balkanlara gitmiştir.
Sarı Saltuk’un insanlara karşı gösterdiği tolerans ve anlayış çok meşhurdur. Hangi
dinden ve milletten olursa
olsun, onlara yardım etmiş ve
gönüllerini almıştır.
İsveç’ten, Bosna Hersek’e, Bulgaristan’dan, Bohemya’ya kadar
bir çok insan bu gönüller sultanı
sayesinde müslüman olmuştur.
Balkanlarda ve Batı Avrupa’daki
İslam izleri Sarı Saltuk’un yaşam
öyküsünde bulunmaktadır.
Balkanlar’da ve Batı Avrupa’da
İslama hizmet etmiş daha birçok
Alperen vardır ve bu Alperenlerin
hepsi birbirinden değerlidir. Balkanlar’da yaşamış olan bu velilerden bazılarının adlarını yazarak
ve onların emeklerine saygılar olsun, diyerek bir kez daha analım:
Aga İmamı Mehmet Efendi(Bosna),
Gül Baba(Budapeşte),
Üskübi Mehmet Efendi(Üsküp),
Gümülcineli Ali Efendi (Gümülcine),
Hüseyin Lamekani(Bosna),
Edirnevi Abdünnebi Efendi(Edirne),
Demir Baba(Razgrad),
Nurullah Efendi(Edirne),
Nergisi Zade Mehmed
Efendi(Saraybosna),
Bosnavi İsa Efendi(Bosna),
Prizrenli Mahmud Efendi(Prizren),
Sancakdar Baba(Meğri),
Solakzade Ramazan Efendi(Edirne),
Horasani Ali Baba(Rusçuk),
Kasım Baba(Kesriye)
Kebiri Mehmed Efendi(Bosna),
Beyazi Hasan Efendi(Bosna),
Sancakdar Baba(Meğri),
Hacet Baba(Köprülü),
Musa Baba(Yenipazar),
Koç Ali Baba(Niğbolu),
Nefes Baba(Ferecik),
Tay Hızır Baba(Rusçuk),
Piri Baba(Eğribucak)
Bayezid Baba(Selanik)
Binbiroklu Ahmed Baba(Pınarhisar)
Hüseyin Baba(Razgrad),
Bayezid Baba(Yenice Vardar)
Mümin Baba(Eğribucak),
Göbekli Saraç Baba(Ferecik),
Muhammed Nur(Strumica),
Hacı Maksud Efendi(Priştine).

Tarih ve Toplum
Razgradlı Demir Baba adını Almanlar bundan 150 yıl önce biliyorlardı. Çünkü Alman yazar F.
Kanitz, 1860-1879 yaptığı Balkan
gezilerini ‘Donau Bulgarien und
der Balkan’ adlı anıtsal kitabında
toplamış ve bu kitapta Demir Baba’dan uzun uzun söz etmiştir.
İslam dünyasının yetiştirdiği
büyük mutasavvıflar Batı’nın
daima ilgisini çekmiştir. Özellikle
Mevlana Celaleddin Rumi,
Yunus Emre, Muhittini Arabi, Feridüddin Attar, Hüseyin Lamekani gibi tasavvufçuların
kitapları, bu konunun meraklısı
Almanlar tarafından ilgiyle okunur.
Yunus Emre’nin Das Kummerrad (Dertli Dolap) adlı şiir kitabı,
Lamekani’ni üzerine yazılmış olan,
‘Ein osmanischer Dichter und
Mystiker und sein literarisches
Werk (Bir Osmanlı şairi ve Gizemcisi ve onun edebi eseri), Muhittini Arabi’nin ‘Die Weisheit des
Propheten’ adıyla Almanca’ya kazandırılan ‘Füsûs-ül-hikem’ adlı
eseri, Mevlana’nın ‘Lehren des
Rumi Die Masnavi’ (Rumi’nin
öğretisi Mesnevi), Attar’ ın ’Die
Konferenz der Vögel’ (Kuşların
Konferansı) ve Richard Gramlich’in ‘Der eine Gott’ (Bir Allah)
adlı tasavvufi eserleri bizlere

Almanya’daki İslam’ın tasavvufi boyutunu da gösteriyor.
Bilindiği üzre Osmanlı ile Almanya arasında askeri bir iş-birliği
vardı. Bu işbirliği, Birinci Friedrich

Türkiye’ye Almanya’ dan yüzden
fazla subay gelmiştir. Bunların en
önemlileri şunlardır:
Moltke, Kaehler, Goltz, Liman
von Sanders.

Liman von Sanders ve
Mustafa kemal Atatürk

Görüldüğü gibi, ‘Almanya’da
İslam’ deyince nerelere kadar geldik. Kuşkusuz ki bu konu bir makaleyle üstesinden gelinebi-lecek
kadar kısa değildir. Ancak birkaç
kitapla anlatılabilir. Burada anlattıklarımız ancak bir ön fikir verebilir. Umarız ki genç kardeş-lerimiz
bu konularda araştırma yaparlar
ve Almanya’ daki İslam tarihini kitaplaştırarak kalıcı kılarlar.

Wilhelm’in 1718 yılında İstanbul’la
yaptığı bir ön girişimle başlar. Wilhelm, bu tarihte at sa-tın alması
için baş seyisini İstan-bul’a gönderir ve böylelikle bir ilişki kurulmuş olur. Daha sonra Almanya,
1739 yılında bir teğme-ni, bir
mektupla İstanbul’a gönde-rir. Bu
mektupta, Osmanlı’ya karşı kurulan
düşman
birliklerine
Almanya’nın
hiç
bir
zaman
katıl-madığı anlatılır.
Bunların ardından, 1740’ ta Graf
Seewald, 1741’de de Kaufmann
Hübsch adlı diplomotlar gelir ve bu
küçük başlangıç büyük bir askeri
işbirliğine doğru adım adım ilerler.

Hüdai Ülker
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Gesichte und Geselschaft

Der Islam in
Deutschland
Deutsch

W

enn wir über “Islam in Deutschland” reden, sprechen wir über
eine bedeutende Gemeinschaft
in Deutschland neben den anderen monotheistischen Religionen.
Der Islam hat in Deutschland eine
lang zurückreichende Vergangenheit.
Die islamische Gemeinschaft hat sich
jedoch erst nach dem Ende des zweiten Weltkrieges durch Einwanderer
aus der Türkei, aus dem Balkan, aus
den arabischen Ländern und aus Asien
gebildet.
Heutzutage findet man in Deutschland hunderte von Moscheen, Vereine
und Institutionen, die soziale und religiöse Dienste anbieten.
Der Islam in Deutschland hat sich
allumfassend in die Gesellschaft eingegliedert und befindet sich im Einklang mit den anderen Religionen bzw.
deren Anhängern. Der Beitrag der türkischen Arbeitnehmerschaft hierzu ist
sehr groß.
Um religiöse Dienste an der Bevölkerung zu verbessern, finden jedes
Jahr mehrere Konferenzen und Veranstaltungen statt. An diesen Veranstaltungen
nehmen
Mitglieder
der
Deutschen Regierung sowie verschiedene Vereine teil. Trotzt dieser Aktivitäten sind weiterhin Sorgen und
Probleme der Islamischen Gesellschaft
in Deutschland vorhanden.
Diese Probleme jedoch werden mit
der Zeit durch Einzelpersonen bzw. Institutionen mit gesundem Menschchenverstand gelöst werden.
Eingangs haben wir erwähnt, das
Islam in Deutschland auf eine lange
Vergangenheit zurückblickt. Im Jahre
777 n.C., also 155 Jahre nach Gründung des ersten islamischen Staates (
622 n.C) kam der erste muslimische
Gesandte nach Deutschland und so
begegnete Deutschland das erste Mal
dem Islam. Dieser Gesandte bat Karl
den Großen um Unterstützung des
Emirs von Nordspanien. Der Gesandtschaftsaustausch wurde dann intensiviert und zwischen Karl dem Großen
und Harun al-Raschid entwickelte sich
eine enge Freundschaft.
Nach der osmanischen Eroberung
Istanbuls im Jahre 1453 kamen deutsche reisende
nach Istanbul.
Nach diesen
Reisen wurden
über
Istanbul und
a n d e r e n
Städten des
Reiches viele

Ahmet Yesevi

Bücher geschrieben. Als Beispiel hierfür können wir das im Jahre 1688 erschienene und von mir persönlich
analysierte Buch „Constantinopel mit
ringsherumliegenden Meeren und Landen“ benennen. Dieses Buch hat seinen deutschen Lesern viele Informationen über osmanische Städte und
Länder vermittelt.
Die eigentliche Bekanntschaft mit
dem Islam machten die Deutschen
bzw. die Westeuropäer erst, als das
osmanische Reich auf dem Balkan expandierte. Die Osmanen haben den
Islam auf dem Balkan nicht mit dem
Schwert verbreitet, sondern mit Eroberung der Herzen durch mutige Helden, die sich Gott verschrieben haben.
Der erste Gottesfreund, der den Balkanboden betrat, war Sari Saltuk, ein
Jünger des Hoca Ahmet Yasevi. Folgendes wurde von Ahmet Yasevi seinem Jünger Sari Saltuk mit auf den
Weg gegeben:
„Saltuk, ich schicke dich nach Rumeli (so wurde der Balkan von den Osmanen genannt), wo sieben Könige
herrschen, du sollst dort Ruhm und
Ehre ernten“.
Sari Saltuk ist nach diesen Worten
Yasevi`s nach verschiedenen Überlieferungen mit 12. bis 30. tausend Mann
in die Tiefen des Balkans eingedrungen.
Sari Saltuk ist sehr berühmt wegen
seiner Toleranz und Verständnis gegenüber anderen Menschen. Er hat
den Menschen geholfen unabhängig
der nationalen bzw. religiösen Herkunft. Sehr viele Menschen, von
Schweden bis Bosnien, von Bulgarien
bis Böhmen wurden Moslems, dank
dem Seelensultan Saltuk.
Die islamischen Lebensspuren auf
dem Balkan und Westeuropa findet
man in der Lebensbiografie Saltuks. Es
gibt noch sehr viele andere mutige
Helden die auf dem Balkan und Westeuropa dem Islam gedient haben. Lassen Sie uns einige dieser Helden, die
sich Gott verschrieben haben, namentlich benennen und sie wegen
ihrer Bemühungen ehren:
Aga Imamı Mehmet Efendi(Bosnien),
Gül Baba(Budapest),
Üskübi Mehmet Efendi(Skopje),
Gümülcineli Ali Efendi (Gümülcine / Komotini),
Hüseyin Lamekani(Bosnien),
Edirnevi Abdünnebi Efendi(Edirne),
Demir Baba(Razgrad),
Nurullah Efendi(Edirne),
Nergisi Zade Mehmed Efendi(Sarajewo),
Bosnavi İsa Efendi(Bosnien),
Prizrenli Mahmud Efendi(Prizren),
Sancakdar Baba(Meğri),
Solakzade Ramazan Efendi(Edirne),
Horasani Ali Baba(Rusçuk),
Göbekli Saraç Baba(Ferecik),
Muhammed Nur(Strumica),
Kasım Baba(Kesriye)
Kebiri Mehmed Efendi(Bosna),
Beyazi Hasan Efendi(Bosna),
Sancakdar Baba(Meğri),
Hacet Baba(Köprülü),
Musa Baba(Yenipazar),
Koç Ali Baba(Niğbolu),
Nefes Baba(Ferecik),
Tay Hızır Baba(Rusçuk),
Piri Baba(Eğribucak)
Bayezid Baba(Selanik)
Binbiroklu Ahmed Baba(Pınarhisar)
Hüseyin Baba(Razgrad),
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Bayezid Baba(Yenice Vardar)
Mümin Baba(Eğribucak),
Hacı Maksud Efendi(Priştine).

Den Namen Demir Baba aus Razgrad (heute Bulgarien) kannten die
Deutschen schon vor 150 Jahren, weil
der deutsche Schriftsteller F. Kanitz
seine Reiseerinnerungen in seinem
monumentalem Buch „Donau Bulgarien und der Balkan“ niedergeschrieben und lang und breit über Demir
Baba berichtet hatte.
Das Abendland hatte sich schon
immer für die großen islamischen Mystiker interessiert. Unter anderem die
Bücher der Mystiker Mevlana Celebi
Rumi, Yunus Emre, Muhittin Arabi, Ferüdündin Attar, Hüseyin Lamekani
wurden ins Deutsche übersetzt und
mit Interesse gelesen. Einige möchte
ich benennen: „Das Kummerrad“ von
Yunus Emre, „Ein osmanischer Dichter
und Mystiker und sein literarisches
Werk “ von Muhittin Arabi über Hüseyin Lamekani, „Die Weisheit der Propheten“ von Muhittin Arabi, “ Die
Lehren des Rumi Die Masnavi“ von
Mevlana, von Attar „ Die Konferenz der
Vögel“, und von Richard Gramlich „
Der eine Gott“. Diese Mystischen
Werke zeigen uns auf, dass die islamische Mystik in Deutschland einen
hohen Bekanntheitsgrad hat.
Wie bekannt gab es eine militärische
Zusammenarbeit zwischen dem Osmanischen und dem Deutschen Reich.
Die Fundamente dieser Zusammenarbeit wurden mit einer Initiative Kaiser
Friedrich Wilhelm I im Jahre 1718 gelegt. Kaiser Friedrich Wilhelm I.
möchte zu diesem Zeitpunkt Pferde
kaufen, schickt seinen Kaiserlichen
Stallknecht nach Istanbul und so entsteht der erste Kontakt.
Später versendet Deutschland einen
Leutnant nach Istanbul mit einem an
den Sultan gerichteten Brief. In dem
Brief wird dem Sultan versichert, dass
Deutschland an den gegen das Osmanische Reich gerichteten Aktionen der
anderen Länder nicht beteiligt ist.
Im Jahre 1740 kommen Graf Seewald und im Jahre 1741 der Kaufmann
Hübsch als Diplomaten nach Istanbul.
Diese kleinen Schritte sind die ersten
zu einer großen militärischen Allianz
beider Länder.
Im ersten Weltkrieg kamen hunderte Deutsche Offiziere in das Osmanische Reich, die bekanntesten sind
Moltke, Kaehler, Goltz, Liman von Sanders.
Sie sehen wo wir gelandet sind, als
wir etwas über den „Islam in Deutschland“ schreiben wollten. Natürlich
kann solch ein Thema nicht in einem
Artikel abgehandelt werden, es würde
einige Bücher füllen. Die obigen Ausführungen sollen lediglich einen vorgedanklichen Charakter haben.
Wir hoffen dass die heranwachsende
Generation das Thema „Islamische
Geschichte in Deutschland“ detailliert
erforscht und als Buch verfasst.

Hüdai Ülker

Güncel

“Biz müslümanız, dinimizin kaynağı
Kur’andır. Kur’an’dan beslenmeyen
din öğretileri mensuplarına fayda
sağlamaz. Bu durumlarda insanlar
geleneklere, bid’ad ve hurafelere
itibar ederler. Dinden çıkar elde
eden değişik gruplar ve cemaatlar
ortaya çıkar ve mensuplarını çıkarları doğrultusunda yönlendirirler.”

Neukölln Belediyesi

Neukölln’de İslâm
“Yabancılar ile yerliler arasında
fark gözetilmediği, bütün resmi
dairelerde farkedilir hale getirilmelidir.
Eğitim seviyesinin yükselmesi
için okullarda Neukölln’ün fotografına uygun çalışmalar yapılmalıdır. Birilerini ötekileştirerek
eğitimde başarı elde edilemez.
Var olan şeyleri yok farzederek
veya biz böyle istiyoruz diyerek
olumlu sonuçlara ulaşılamaz.”

S

elam
sayın Arnold Mengelkoch ve Neukölln’ün seçkin heyeti, hepinizi
başkanı olduğum Berlin Veliler Topluluğu, birlikte hizmet verdiğimiz Türk Eğitim Derneği, Hikmet Kütüphanesi ve İlahiyatçılar Derneği’nin yönetim kurulları adına saygı ile selamlıyorum.
Öncelikle Neukölln’ü ilgilendiren ama aslında bütün Almanya’yı ilgilendiren konular üzerinde bizlerin de görüş belirtmesine vesile olan bu
toplantıyı temsil ettiğim dernekler olarak fevkalade önemli buluyoruz. Vesile olanlara huzunuzda teşekkür ediyorum.
Oturumun zeminini oluşturacak olan sorulara cevabımız şu
şekildedir:
Eğitim sahasında sunduğunuz hizmetleriniz nelerdir?

Neukölln belediyesi yabancılar sorumlusu A.Mengelkoch tarafından
organize edilen Neukölln’de İslami
yaşam adlı toplantıya Türk Eğitim
Derneği de davet edildi. Türk Eğitim
Deneğini Berlin Veliler Topluluğu
başkanı Hüseyin Bozkurt ve Hureyre
Kam temsil ettiler. Toplantı önceden
derneklere gönderilen sorular çerçevesinde devam etti. Derneklerin
kendilerini tanıtmaları açısından faydalı olan bu toplantıda Hüseyin Bozkurt soruların cevaplarını hazıruna
takdim etti. Dinleyiciden gelen soruları Hureyre Kam cevaplandırdı. Bu
toplantının ikincisi Ekim ayında yapılacaktır. Konu ”İslam’ın yelpazeleri”.

Cevap:
Türk Eğitim Derneği 2000 yılında kurulmuştur. Amacı, Neukölln’ de
yaşayan insanların eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla çocukların okul derslerine ve ev ödevlerine yardımcı oluyoruz. Sınıflarımız altı kişiliktir . Her yaşta insan için Almanca kursları, bilgisayar
kursları ve müzik kursları düzenliyoruz. Genç kızlarımıza yönelik
yemek kurslarımız var. Ayrıca Almanlara yönelik olarak düzenlediğimiz Türkçe kursları var. Ve kurslarımızın hepsi ücretlidir.
Berlin Veliler Topluluğu 1998 yılında kurulmuştur. Amacı, öncelikle
Neukölln’de yaşayan insanlarla, çocukları ve okul arasında köprü görevi yapmaktır. Bu amaçla hizmet yapan bir de aile danışmanımız vardır. Zaman zaman velileri bilgilendirmek için seminerler düzenliyoruz.
Bu seminerler aynı zamanda sorun tesbit etme konusunda bizlere
yardımcı oluyor.
Hikmet Kütüphenesi 2007 yılında kurulmuştur. Türk Eğitim der-neğinin ve Berlin Veliler Topluluğu’nun hizmetleri eğitim amaçlıdır. Eğitimin kalitesini yükseltme amaçlıdır. Eğitimin kaynağı ise hiç
tartışmasız kitaplardır. Yedi yıllık tecrübelerimizden kaynaklanan tecrübemiz bize kütüphane olmadan istenilen mesafalere ulaşı-lamayacağını öğretti.Kütüphanesiz yapılan hizmetler kalıcı olmuyor. Su
üzerine yazı yazmak gibi birşey. Ve Hikmet Kütüphanesini kurduk. Kitaplarımız bağış yoluyla kütüphaneye kazandırılmıştır. Ve Berlin’in ilk
Türk Kütüphanesi olma özelliğini taşıyor bu kütüphane. Haftada bir
kez kitap okuma günümüz var. Önümüzdeki dönemde şiir okuma
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günlerimiz de olacak. Ve kütüphanemizin bir de yayın
organı vardır. Üç ayda bir MOCCA adında bir dergi
çıkarıyoruz. Dergimiz Türkçe ve Almanca olarak çıkıyor. Kültür ve araştırma dergisi olarak çıkan bu dergimiz konu ve yazar olarak öncelikle Berlin ve
Almanya kaynaklıdır.
İlahiyatçılar Derneği 2007 yılında kurulmuştur. İnsanlık tarihinde dinin önemli yeri vardır. İnsanlar arkalarını birgüce dayadıkları zaman kendilerini daha
kuvvetli hissederler. Psikolojik olarak rahatlarlar. İnsanları din konusunda doğru bilgilerle beslemezseniz, sonuçları çoğu zaman acı olur. Biz
müslü-manız, dinimizin kaynağı Kur’andır. Kur’an’dan
beslenmeyen din öğretileri mensuplarına fayda sağlamaz. Bu durumlarda insanlar geleneklere ve hurafelere itibar ederler. Değişik gruplar ve cemaatlar
ortaya çıkar ve mensuplarını istedikleri tarafa yönlendirirler. Almanya’da cemaatlar daha fazladır ve her
cemaat kendine mürit yetiştirmek durumundadır. Cemaatın ayakta kalması mensup-larının çokluğuyla
doğru orantılıdır. Biz bu duruma müdahale etmek istedik. Konuları kaynağından alarak insanlara anlatmak istiyoruz. Bu amaçla İlahiyatçılar Derneğini
kurduk. Hafta sonlarında Kur’an’ı okuma ve anlama
kursları düzüenliyoruz ve Mocca dergisi aracılığıyla
da önemli konuları halkı-mıza ulaştırıyoruz. Amacımız Berlin’in önemli merkezlerinde Kur’an kursları
açarak gerçek dini insanlarımıza anlatmaktır.
Hizmetleriniz hangi kitlelere hitab ediyor?
Cevap:
Hitap ettiğimiz insanlar arasında ayırım yapmıyoruz. Çocuk, genç, ihtiyar; kadın ve erkek herkestir. Yelpazemiz oldukça geniştir.
Hangi Camiilerle iş birliği içinde bulunu-yorsunuz?
Cevap:
Biz hiç bir cami ile ilişkili değiliz. Yaptığımız çalışmalar ve bilhassa din anlayışı konusundaki Kur’an
merkezli anlayışımız böyle bir ilşkiyi mümkün kılmamaktadır. Ancak çalışmalarımızda hedef kitle-miz camilere cemaat olan insanlardır. Bundan dolayı
camiler arasında ayırım yapmadan her camiye gidiyoruz. Ancak radikal olan her gruptan ve kişiden kişilerden- sağcı, müslüman, milliyetçi ve solcu- uzak
durmak için özel gayret sarfediyoruz.
Hangi dernek vu kuruluşlarla iş birliği içinde
bulunuyorsunuz?
Cevap:
Çatı kuruluşu olarak TGB’ye üyeyiz, birlikte çalıştığımız dernek TDZ’tir. Çalışanlarımızın çoğu bu işi
fahri olarak yapıyorlar. Özel çalışma ve kabiliyet gereken konularda honorar bazda para ödüyoruz. Bu
ödeme yapılan işe göre değişiyor
Maddi destek alıyor musunuz? Yani velilerden
ve katılımcılardan para taleb ediyormusunuz?
Cevap:
Bizim çalışmalarımızı bizim gibi inanan ve düşünen
üyelerimiz bağış ve üyelik yoluyla destekliyorlar.
Kurslara katılan kursiyerler kurs ücretlerini kendileri
ödiyorlar. Bunun dışında resmi ve gayri resmi hiç bir
yerden destek almıyoruz. Tabi ki çalışmalarımız sıkıntılı oluyor. Eğer bizim yaptığımız çalışmalar ikna edici
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olduysa muhataplarından gerekli yardım talabimiz de
olacaktır. Bizleri desteklemeniz yaşanabilir bir Neukölln için gereklidir. Bizim çalışmalarımız ortadadır.
Gizlimiz saklımız yoktur. İsteyen herkes bizden gerekli bilgiyi alabilir. Ve bizleri ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde görebilir.
Neukölln’ün daha başarılı olabilmesi ne yapmak gerekir, nasıl önlemler alınmalı ve hangi
konularda yoğunlaşılmalı?
Cevap:
Yabancılar ile yerliler arasında fark gözetilmediği
bütün resmi dairelerde farkedilir hale getirilmelidir.
Eğitim seviyesinin yükselmesi için okullarda Neukölln’ün fotografına uygun çalışmalar yapılma-lıdır.
Birilerini ötekileştirerek eğitimde başarı elde edilmez.
Var olan şeyleri yok farzederek veya biz böyle istiyoruz diyerek olumlu sonuçlara ulaşılamaz.
Eğitim amaçlı olarak çalışan ve özellikle öğrencilere
ders yardımı yapan dernekler desteklenmelidir. Bu
destek kira yardımı şeklinde olabileceği gibi boş olan
yerlerin bu derneklere tahsisi şeklinde ve ders araç
ve gereçleri yardımı şeklinde olabilir.
Dini faaliyetlerde bulunan derneklerle sıksık bir
arya gelerek Neukölln’ün sorunları tartışılmalıdır.
Halk temsilcileri meclisi oluşturularak sorunlar ilk
ağızdan tesbit edilmeli ve çözümleri birlikte aran-malıdır. Neukölln bütün Berlin için pilot bölge olarak değerlendirilip bütçeden bir bölüm ayırılmalıdır.
Entegrasyonun asimililasyon gibi anlaşılmaması için özel gayretler sarfedilmelidir. Yabancılara güven duygusu
vermelidir.

Murat Yıldız
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Am Montag, den 8. Juni wurde eine
große Versammlung seitens des Bezirkes Neukölln mit dem Titel ”Islam
in Neukölln” veranstaltet. Ausgewählten Vereine, wurden zu dieser
Versammlung eingeladen, wo sie zu
gegebenem Thema Stellung nehmen
sollten.
Hüseyin Bozkurt und Hureyre Kam
nahmen im Namen des Türkischen
Bildungsvereins und des Berliner
Theologenvereins e.V. an der Diskussion teil.

Deutsch

SS

Arnold Mengelkoch

Hüseyin Bozkurt

“Islâm in Neukölln„

ehr geehrter Herr Mengelkoch, sehr geehrte
Damen und Herren, zunächst vielen Dank für
die Einladung und der uns gegebenen Möglichkeit, unseren Beitrag zu den Themen, die in erster
Linie Neukölln aber auch ganz
Deutschland interessieren, leisten
zu dürfen.
Mein Name ist Hüseyin Bozkurt,
neben mir sitzt Herr Hureyre Kam.
Ich nutze die Gelegenheit heute
hier unsere vier vereine vorzustellen, und zwar den Türkischen Bildungsverein, die Berliner Elterngemeinschaft, die Hikmet Bibliothek und den Theologenverein,
alle samt eingetragene Vereine.
Die Fragen, die die Grundlage
unserer heutigen Sitzung bilden,
darf ich wie folgt beantworten:
1. Was bieten Sie konkret im
Bildungsbereich an?
Beispiel: Nachhilfe-/Schularbeitshilfe, Deutschkurse, andere Sprachkurse, religiöse
und politische Bildung, Elterntrainings etc.
Der Türkischer Bildungsverein
e.V. wurde im Jahr 2000 gegründet mit dem Ziel, die in Neukölln
lebenden Menschen in der Bildung
zu unterstützen. Mit dieser Zielstellung helfen wir den Kindern bei

Ihren Hausaufgaben und im Bereich der Nachhilfe. Die Unterrichtseinheiten werden mit je 6
Schülern durchgeführt. Wir führen
für alle Altersgruppen Deutschkurse, Computerkurse und Musikkurse und speziell Kochkurse für
junge Mädchen und junge Männer
durch. .Des Weiteren bieten wir
Türkischkurse für Deutsche an.
Die Kurse sind alle Entgeltlich.
Die Berliner Elterngemeinschaft
wurde vor elf Jahren gegründet,
mit der Idee, als Brücke zwischen
Eltern und Schule sowie; Eltern
und Schüler zu fungieren. Hierfür
haben wir unter anderem einen
Familienberater. In regelmäßigen
Abständen veranstalten wir Informations- Seminare für Eltern
durch. Diese Seminare ermöglichen uns, unter anderem, auch
die Probleme der Eltern zu analysieren.
Die Hikmet Bibliothek wurde
2007 gegründet. Die Angebote
der beiden vorgenannten Vereine
(TBV und BEG) sind bildungsorientiert. Die Grundlage der Bildung
sind zweifelsfrei Bücher. Unsere 7
Jährige Erfahrung hat uns gezeigt,
dass die gesteckten Ziele ohne
eine Bibliothek nicht zu erreichen
sind bzw. das erreichte nicht bleibend, sondern vergänglich ist.
Das kann man mit „ auf Wasser
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schreiben“ vergleichen.
Aus dem Grunde haben wir die
Hikmet Bibliothek gegründet. Unsere Bücher haben wir als Spende
bekommen. In unsere Bibliothek,
die auch die Eigenschaft der ersten Türkischen Bibliothek in Berlin inne hat, finden wöchentliche
Lesungen statt. In nächster Zukunft werden auch Gedichte vorgetragen.
Und unsere Bibliothek hat ein
Presseorgan,
die
Zeitschrift
MOCCA. Sie erscheint quartalsweise in Deutscher und Türkischer
Sprache. Es handelt sich um eine
Kultur und Forschungszeitschrift
und hat als Themenschwerpunkt
Berlin und Deutschland.
In der nächsten Ausgabe haben
wir uns dem Thema „ Integration“
gewidmet:
Der Theologenverein schließlich
wurde im Jahre 2007 gegründet.
Die Religion hatte in der Menschheitsgeschichte immer eine große
Rolle gespielt. Die Menschen fühlen sich stärker und sind physchologisch entspannter, wenn sie sich
auf irgendetwas stützen können.
Wenn die Menschen im Bereich
der Religion nicht mit dem richtigen Wissen versorgen, wird dies
meist schmerzhafte Folgen haben.
Wir sind Muslime und die Quelle

Aktuell
unserer Religion ist der Koran.
Alles religiöse Wissen über den
Islam, welches seine Quelle außerhalb des Korans hat, wird seinen angehörigen keinen positiven
Dienst erweisen. In diesem Fall
werden die Menschen an die traditionelle und überlieferte Religion
glauben. Dann entspringen viele
Communitys und Gruppierungen,
die ihre Angehörigen / Mitglieder
richtungweisend beeinflussen. In
Deutschland gibt es viele unterschiedliche Glaubens - Gruppierungen. Die Existenz solcher
Communitys / Gruppierungen sind
indexiert an die Anzahl ihrer Mitglieder.
Wir wollten diesem etwas entgegen setzen, wollen den Menschen
die Themen aus der Quelle beibringen. Aus dem Grund haben
wir den Theologenverein gegründet. An den Wochenenden führen
wir Kurse unter dem Motto „Koran
lesen und verstehen“ durch und
versuchen mit Hilfe unserer Zeitschrift MOCCA wichtige Themen
unseren Lesern zu vermitteln.
Unser ziel ist es, in zentralen
Gegenden Berlins, Korankurse
durchzuführen und die wahre Religion unseren Menschen beizubringen.
2. An wen richten sich Ihre
Angebote?
Beispiel: Alter, Schultyp, Geschlecht?
Unsere Angebote richten wir an
alle, wir machen keine Unterschiede zwischen Kindern, Jugendlichen,Frauen, Männer. Unser
Spektrum ist sehr breit gefächert.
3. Mit welchen Moscheevereinen kooperieren Sie?
Wir kooperieren mit keinem der
Moscheevereine. Unsere Arbeitsfelder und vor allem unser Reli-gionsverständnis, das koranbsiert
ist, macht eine Zusammenarbeit
mit einem Moscheeverein nicht
möglich. Die Menschen in den
Moscheen sind jedoch zwnagläufig
unsere Zielgruppe bei unseren
Anstrengungen. Aus dem Grund
machen wir keine Unsterscheiden
zwischen den Moscheen, wir besuchen jede Moschee.
Wir legen großen Wert darauf,
uns von radikalen Personen/
Gruppen( in religiöser oder politischer hinsicht) fernzuhalten
4. Mit welchen Bildungsträgern kooperieren Sie?
Beispiel: Qualikation Ihrer

Mitarbeiter, Ehrenamtlich oder mit
Bezahlung?
Wir sind Mitglied
der Türkischen Gemeinde zu Berlin,
einer Dachorganisation von ca. 50 Türkischen Vereinen in
Berlin. Wir kooperieren mit dem Türkisch
deutschen Zentrum
Karl-Marx-Str./Neukölln
TDZ.
Die Mehrzahl unserer
erfolgreicher wird?“
Mitarbeiter ist ehrenamtlich tätig. in allen öffentlichen Ämtern sollte
Bei manchen Themen, die eine es spürbar sein, dass zwischen
besondere Qualifikation bzw. Spe- Einheimischen und Migranten keizifikation erfordern, bedienen wir ne Unterschiede gemacht werden,
uns auf Honorarkräfte.Die Bezah- so dass ein „wir Gefühl“ entsteht.
lung richtet sich dann an der ge- Es muss alles Mögliche unternomleisteten Arbeit.
men werden, passend zu den
5. Werden Sie finanziell unterstützt?
Beispiel: Was müssen Etern/
Kinder/Jugendliche bezahlen?
Unsere Anstrengungen werden
durch Spenden unterstützt von
Menschen, die so denken wie wir
und so glauben wie wir sowie
durch
Mitgliedsbeiträge.
Wir
haben ca. 100 beitagzahlende Mitglieder. Die Beiträge der Kursteilnehmer richten sich an Kursart
und Häufigkeit. Die Nachhilfe z.B.
kostet 30 € pro Unterrichtseinheit
je Monat, für 2 x in der Woche.
Ansonsten genießen wir weder
öffentliche noch sonstige finanzielle Unterstützung. Natürlich
haben wir, speziell in den Sommermonaten (Ferien), große finanzielle Engpässe.
Wir hoffen, dass unsere Arbeitsweise und unsere Anstrengungen
bei Ihnen eine Akzeptanz findet.
Natürlich bitten wir die zuständigen Stellen um Unterstützung.
Wir sind der Auffassung, dass
wir es verdient haben, unterstützt
zu werden. Für ein Neukölln, in
dem man sich wohl fühlt und ein
sicheres leben führen kann, ist es
notwendig, dass wir unterstützt
werden.
Wir sind offen, haben keine Geheimnisse vor Niemanden. Jeder
kann von uns die gewünschten Informationen erhalten und selbstverständlich uns jederzeit besuchen, um unsere Arbeit und Arbeitsweise vor Ort zu sehen.
Im zweiten Teil diskutieren
wir mit Ihnen und dem Publikum die Frage: „Was muss
getan werden, damit Neukölln
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Strukturen in Neukölln, um das
Bildungsniveau zu erhöhen. Sie
können in der Bildung nicht erfolgreich sein, wenn Sie bestimmte
Gruppierungen
ausgrenzen. Sie können keine positiven Ergebnisse erzielen, wenn
Sie existierende Dinge als nichtexistent einstufen oder mit „wir
wollen das aber so“- Mentalität an
die Sache rangehen.
Vereine, die auf dem Gebiet der
Bildung arbeiten bzw. Schüler mit
Nachhilfe unterstützen, müssen
unterstützt werden. Diese Unterstützung kann als Übernahme der
Mieten bzw. Anmietung von Vereinsräumen für solche Vereine und
Übernahme der Kosten für Unterrichtsmaterial durch den Bezirk
sein.
Regelmäßiges Treffen auch mit
Religions- Vereinen, um die Probleme Neuköllns zu erörtern, weil
diese Vereine Zugang zur Basis
haben.
Es sollte eine art „VolksvertreterVersammlung“ gebildet werden,
um die Probleme aus erster Hand
zu erfahren, um dann gemeinsam
nach Lösungen zu suchen.
Neukölln sollte als Pilot- Bezirk
ausgewählt werden und hierfür
sollte ein Butged gebildet werden.
Es sollten Anstrengungen unternommen werden, dass Integration
nicht als Assimilation verstanden
wird. Diesbezüglich sollte, mit
fühlbareren Mitteln, das Vetrauen
der Migranten gewonnen werden.
Im dritten Teil ziehen wir ein
Fazit und sammeln die Anregungen aus dem Publikum.

Murat Yıldız

Edebiyat
“Nichts als das Unglück war zurückgeblieben, und die Kämpfer hatten Fahnen und Zeichen abgelegt. .... Nach martialischer Gewohnheit hatte er sich während Tumulte gut verschanzt gehalten –nun,
da die ganze Stadt in Scherben lag, trat er hervor und spielte den
Wundermann.“ Ernst Jünger (Auf den Marmorklippen)

İSMET ÖZEL ŞİİRLERİYLE
‘TÜTEN SON OCAK’
yepyeni bir
hata için iniyorum Akdeniz’e
Meryemoğlu
sanıp ben zavallı ademi
çarmıha çaktılar
orda çok
zaman önce.

YAVUZ
HOMEDESIGN
& BAUELEMENTE

İsmet Özel

Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
ben yaşarken koptu tufan/ ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat
her şeyi gördüm içim rahat*
kendi kalbimle kendi zamanım arasındaki sarkaç
püskürtüyor beni dünyaya
bırakıyorum zerreciklerime kadar emsin beni
Atlantik ve Pasifik ve beş kıta

1.Ruslar neden yürüyorlar Berlin’e?
I.Cihan Harbi’nde vazifesini lâyıkıyla yapamamış olacak
ki tarihin en ileri, en aydınlık çağı yirminci asır ve asrın
kentsoylu patronları, bir de II.Cihan Harbi ile mavi gezegenimizi kan gezegenine çevirerek dünyamızı kapi-talizme esir ettiler. Bunun üzerine bir de insanlık tarihinin
hiç bir devrinde tanık olmadığı, atomu parçalama gibi
bir şerefin(!) verdiği yüksek gurur ve sarhoşlukla; bombalı, alev köpüklü, şampanyalı kutlamalarını Hiroşima ve
Nagazaki şehirlerinde yaptılar.
Gördüm / gözlerinde zindanlarla bana baktıklarını
düşündüm yaslanarak şehrin kasıklarına
düşündüm kafa kemiklerimi eritinceye kadar
nedir bu kölelerin olanca silahları
silahların köleleri olmaktan başka.

Orta Doğu petrol kuyularına da büyük şirketleri çöreklenirken Arap şeyhlerine yeşil zemzem cennetle-rinin,
Dubai gökdelenlerinin ve golf sahalarının müjdesini vermekte tereddüt etmeksizin gâyet âlicenaptılar. Bütün
bunların üzerine Dallas’ın sarışın bombalarıyla, Aşk Gemisi dizi filmleriyle dünyalılara huri-gılmanlı ensten-tanler ve yüksek teknolojili özgürlükler, elektronik ıvır
zıvırlar, robotlar, starlar, artistler, ideolojiler, bilimler ve
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Tarih ve Toplum
önderler yeni yeni yüzlerce hurafeler, dinler ve tanrılar
çıkararak tarihin kaydedeceği en putperest imparatorluğu kurdular...
İnsanlar/ hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır/
o ferah ve delişmen gözüken bir çok alınlarda/
betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır

İşte İsmet Özel, insanlık tarihinin en karanlık, en kanlı
zamanında, 1944 yılında, Türkiye’de her şeye rağmen
bu dünyanın en insanlıklı ülkesinde öteli, ışıklı, öfkeli,
keder dolu gözlerini bu dünyaya açtı. Lâkin her yer çığlıktı!Bu acı çığlıkları duymak istemiyordu, ama kulak-larını kapatamazdı şair doğacak olan. Gözkapakları da
yoktu şairin. Her şeyi görecekti. Burnu kokular almaya
başlamıştı bile. Daha 1943’de savaşı kimin kazanacağı
ve Türkiye’nin kimin safında olması gerektiği İsmet Paşa’nın Kahire’de Roosevelt ve Churchill ile pazarlık yaparken belli olmuştu. Tüm yurtta yirmi yılı aşkındır ‘halk
için halka rağmen’ yâvesiyle tek parti saltanatı hüküm
sürüyordu. Tüm yeryüzü sömürgeleşirken istiklalini her
şeye rağmen ilan eden, vatanını dini ve namusu gören;
‘önce vatan’ diye diye, vatanı için şehit olmaya seve
seve koşan bu halk, düşmanı yurttan kovduktan sonra
rüşt yaşını doldurmadığından mıdır nedir, bir türlü batılılaşamamış, laik olamamış, bu yüzden çok partili sistem
ve çoğunluk yönetimi adı verilen demokrasiyi hak edememiş.. Ölümü göze alan, varını yoğunu yitiren halk,
halklığını isbat edememiş. Bu halk köylüymüş, çok geri
kalmışmış. İlerletmek lâzım-mış. Öyleyse önce ‘halk’ yaratılmalıymış. Bunun için halkın önce dili değişmeliymiş,
sonra da dini bozulma-lıymış...
Çanlar sustu ve fakat/ binlerce yılın yabancı bir ses
değdi minarelere:/ Tanrı uludur Tanrı uludur

Amenna! ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkemizdir, ilkemiz
kalmalıdır. Şüphesiz insan olmak barışsever olmakla birliktedir. Başka türlüsü düşünülemez. Peki öyleyse nedir
bu savaşlar? Barış(!) dedikçe savaş çıkarmak niçin?
Dünyamızın kaderi niye böyle? Savaşılmamış, kan ve
gözyaşı dökülmemiş bir dönemini ve her hangi bir köşesini göstermek niye kâbil değil?.. Realite diyorlar biraz
gerçekci olanlar. Salt gerçeği ise: Güçün varsa varsın(!)
(Darwin’in kulakları çınlasın.) Ancak güçün nisbetinde
barışı hak edebilirsin. Netice, güçün yoksa hiçsin(!) Varlığına kastederler, bir avuç toprağına dahi göz dikerler...
Dünyanın patronları sana bir şey buyur-masın, ya dinlersin ya da... ‘Si vis pacem pare bellum’: eğer istersen
sulhü salah, hazır ol cenge! İşte sana acı hakikat! Böyle
demiş Romalı. Böyleyken sen yurduna nasıl barış getireceksin. Güçün olmadan söylediğin her sözü geri aldırırlar... Savaş bitmiş, yenen yenmiş, yeni-len
yenilmişken, 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya-ya
savaş ilân etmek zorunda kalırsın!.. Bir gün sonra ise
(24 Şubat) Birleşmiş Milletlere üye olmaya hazırsın. Ayrıca Rusya, senin karabahtlı Karadeniz’ini, Kars ve Ardahan’ını yine tehdit etmeye başlar. Sen niye onunla
birlikte Almanya’ya karşı savaşmamışsın... Bu sebepten
Rusya 1925’de yapılan Türk-Sovyet saldırmazlık paktını
olayların akabinde bozmakla işe başlar. Zavallı devletim!
Demek bu sebepten sen, 1952’de NATO’nun ellerine
düştün:
ıhtırdım caddeleri meğer ki mezarlarmış
hazırmış duvar zaten sıkılmış bir yumruğa
fly Pan-Am / drink Coca-Cola

Evet! Açıkca: Doların dalgalanmasına bırakıldı her şey.
Köleler, adına Kapitalizm dedikleri hayaları burulmuş bir
adamın ayaklarını yıkamaktalardı. Yaptıkları yapacakları
sadece bu kölelerin: Fiyatları sorup durmak, fiyatlarla
yatıp kalkmak! Bankalar, para kasaları, banka kartları,
para otomatları gece gündüz tapınakları kölelerin.
Köleler! / gözleri camekânlarda
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Yaylalara, sohbetlere, sılaya değil de tuzlu suya otellere,
plajlara, yatlara, Bodrum’lara denizlere, eğlencelere,
‘skyjet’lere, çılgınlıklara koşuyordu köleler:
denize dilimi soktum ayaklarımdan önce.
Bu kadar, bu kadardı Akdeniz /... /
Kara yaz! Karanlık yaz! Kararan vücutlardan
rıhtıma varmayan ceset elbette hatırlanmaz.
Halkın Mehmetçik diyerek gönlünde yaşattığı asker maceraya sürüklendi. Bir adım ötedeki toprağını savu-namayanlar, ta uzak Asya’ya eloğlunun menfaatlerinin
savaşçısı kesiliyordu.
Yıl elli üç. Üçteyim. Dövüşmek üzereyken bir yaşıtımla
Malenkof! diye bağırmışım öfkeden patlayarak/ ... /
Raspa raspa ras / Kore’ye mektup yas.
2.Dünya. Çıplak omuzlar üstünde duran.
Bu dünyaya doğmuş olmanın, önce bedenini tanıyarak
sonra ruhuna doğru yol tutmanın, insan kalabalıkları
arasında şahsiyet kazanmanın, ‘var’ olmanın, ‘benlik’
bulmanın ve bu benliği kalabalıklar içinde kaybetmeden
ayakta tutmanın mücadelesini verir insan olan. İnsan
bütün bunlarla birlikte bir de içinde bulunduğu toplumu,
yaşadığı dünyayı ve gelecek nesilleri dikkatli olmaya
davet eder. O kaygılar taşır... Yani ‘insan olmak’, akıl/vicdan sahibi olmanın, görüyor olmanın, biliyor olmanın bilincinde olmaktır.
Benim adım insanların hizasına yazılmıştır.
Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu.
Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım
ölüm ve acılar çatsaydı beni
İnadına ‘insan kalmak’ ise –bilhassa insanlığın son çağlarında- şiir ile hatırlanmalıdır. Alışkanlıklarına ve güncelin pençesine hapsolmak istemeyen, insanca
yaşamaya azmeden kimseler her gün şiire kapı açmalıdırlar. Bu farkı farkeden kimseler, bu keşmekeşler yumağı çağını anlamaya adım atar, atılan zokaları
yutmama uyanıklığına yükselirler. Çünkü şair dili güncel-den kurtarmış, onu lâyık olduğu yere yükseltmiştir.
Yükseltilen yerden bakan görür ki, dile getirilen aslında
kendi hikayesidir. Görür ki, bir toplumun merkezinde
duran ve kanıyla canıyla o toplumun toprağından hayat
bulmuş şairinin ‘ben’inde aynı zamanda toplumunun hikayesi de vardır. Çünkü şair ve toplumu birbirine bakışımlıdır. Şair şiirlerin götürdüğü yolda kendi milletini de
hazır bulmuştur. Bu yüzden sorumluluk şuuru içinde
olan vicdan sahibi kimseler yaşadıkları toplumun kurtuluş imkanlarını şairlerinin şiirlerinde görebilirler. Bu sebeptendir ki, şairleri ‘şair’ olmayan bir toplum, kurtu-luş
imkanlarını yitirmeye başlar. Ya da: Şairleri yaban-cılaşmış bir toplumun sonu hüsrandır. Şimdi kendi gerçeğini
şu şiirde gören şairin içinde yaşadığı toplumunun gerçeğini de bu şiirde gördüğünü düşünün:
Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.
Aşklarım, inançlarım işgal altındadır
tabutumun üstünde zar atıyorlar
cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim, der şair. Ona uzun
bir yol gözükmektedir. O sadece hakimlerin kararı se-bibiyle değil, dik durmakla, eğilmemekle, taviz vermemekle, yalanlara aldanmamakla, hakikati dile
getirmekle kendine hüküm giydirmiştir. Hem kendisi,
hem toplumu için başka bir yol da yoktur zaten. O mecburdur uzun yola çıkmaya. Üstelik azığı da yoktur, matarasındaki suya da tuz eklemiştir.. Nedir şimdi bu tuz
ekleme? Aklından zoru mu var şairin?.. Hayır! Duyguyu
da aklı da geride bırakmıştır çünkü şair. Çünkü yüzü
göklere dönüktür. Sorumluluk, ödev bu dünyalı değil
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Edebiyat
ki... Omuzlarındaki meğer sadece kendi yükü değilmiş,
nasıl kaldırıp atabilir!
O, toplumun hakikati/ kaderini de taşıyormuş:
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı suç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların içinde uygunsuz biriyim /.... /
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim.

yerde evini de, şarkını da, her şeyini de bulacaksın!. O
yolun adını sen biliyorsun! Niçin hakikati kendinden gizliyorsun!. Unutma! Unutturma! Sen ya o yola gümbür
gümbür haykırarak koyulursun, ya da yok olursun!
Ey Türk dinle
Seni kırbaçlamadıkları her vakte bir işaret levhası düşüyor
Okuman var mı anlar mısın ikazdan
Yediğin kaldı mı aklında dün akşam
Anlar mısın kaç uyuz erkek köpeğin silkindiği

3. Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!
Evet uzun yola çıkmış bir Türkiye var önümüzde. Bu
aynı zamanda şairin içinde kendini bulduğu hakikati...
Bir zamanlar, bu toprakların Batıya kaçmış öz evlatları
için terk ettikleri topraklara geri dönmek yeterliydi.
‘Ev’lerinde onları bekleyen bir ‘aile’ vardı. Yahya Kemal
toprağının tarihini, zaferlerini, şarkılarını yazmak için
evine dönmüştü. Namık Kemal vatanda vatan hasreti
çekiyordu. Fakat ilk ondan ‘vatan’ım, ‘hürriyet’im demek
öğrenilmeseydi, ‘ev’in kıymeti nasıl bilinecekti?. Akif, Mısır’dan ayaklarını sürüye sürüye ‘ev’inde son nefesini
vermeye koşmasaydı, onu Ulubatlı Hasan’ın burçlara
bayrak diktiği yerin karşısına kim, nasıl defnedecekti?.
Nâzım Hikmet ise Anadolu’da bir köy mezarlığında bir
çınarın altında, fukara köylülerin yanına gömülmek arzusu içinde öldü. Bu gün artık ‘ev’e döndüğümüz halde
evde değiliz. Eve dönemeyenlerin ise sıla hasretiyle şarkılar türküler okuması evimizin gücünü artırmıyor. Necip
Fazıl’ın Sakarya Türküsü’nden ise evin yabancılaşmış
yeni sahipleri bîhaber. ‘Uzatma dünya sürgünümü
benim’ diyen şair Sezai Karakoç ise evini hiç bir zaman
terk etmemişti.
Kalbime döneceğim, ama hangi yolla?

Ey insan! Hangi yol seni öz kaynağına götürecek? Hangi
yol seni yaşatan yere götürecek? Biliyorsun ki vardığın

İrinli kaç yoz dişi köpeğin kızıştığı bir sokaktır geçsem dediğin

Zebercedi çatlattığın vâki mi
Sen değilsin atomu parçalayan koyun kopyalayan
Koş sırrın peşinde belâları bekletme koş koş koş
Hep ilk kez gerildiği gibi kalacak apışaran

Ey şiir! Ey şair! Teslim alınamayan kale! Son millet! Son
umudu insanlığın! Yunuslarla bir milletin ve insanlığın
sesi olan, ötelerden ve derinlerden gelen. Yahya Kemallerle tarihler yazan. Akiflerlerle yok olmak üzereyken
şahlanan. Nâzımlarla emperyalizme kork-madan kafa
tutan. Fazıllarla çileler çeken, Mehmetlere mektuplar
yazan. Sezailerle Hızır gibi hem geçmiş ve hem gelecek
olan. İsmetlerle meydanın tam ortasında duran, insana
karşı düzenlenen bütün planları işaret-leyen, sersemleri
tokatlayan, hep ezber bozan, dünya-mıza umut olan,
‘Bir Yusuf Masalı’ olan. ‘Tüten son ocak’!!! Bir sensin
İsa’dan da, Musa’dan da önce var olan hakikat! Bir sensin Âdem’i imlâ eden adı taşıyan!!!
(*)İtalik yazılı mısralar İ.Ö’lin şu şiirlerinden alındı. Sırasıyla: Cellâdıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar(1), Jazz, Akdeniz’in Ufka Doğru Mora Çalan Mavisi(2), Propaganda(3), (1), „İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır/ Ya
Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır’’(4), Amentü, Üç Firenk Havası, (3),
(2), İki Kanat, (4), Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak,
Kanla Kirlenmiş Evrak, Mataramda Tuzlu Su, Of Not Being a
Jew(4), (4), Bak Postacı Geliyor Dala Çık Devşir Kiraz, Ölüm Kere
Ölüm/ Ölüm Kare.

Bünyamin Özdemir
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Mulan’ın Torunları
UYGUR Avında
“Bugün Doğu Türkistan’da yaşanan zulmün
nedeni Uygur Özerk bölgesinde yaşayan insanların,
Türk-İslam kimliğine sıkı
sıkıya sarılmalarıdır.
Bu yüzden Doğu Türkistan Davası, sadece
Uygur halkının değil,
başta Türkiye olmak
üzere bu kimliği taşıyan
tüm devletlerin davasıdır.”

T

vaşa katılıyor, sevimli arka-daşı
küçük ejderha Mushu ile çinlilerin
kahramanlarından biri haline geliyor. Efsaneleşiyor, Hun ordularını
tek başına haklıyordu. Bugünlerde* çinliler Mulan kadar cesur değiller, onlar ismini Sincan olarak
değiştirdikleri Doğu Türkistan’da
Uygurları ‘hak’lamak için 3-5 yüz
kişi toplanıyorlar. Tahta, demir sopalarla, taşlarla, yakala-dıkları Uygurları hunharca katledi-yorlar.
Ölenlenlerin sayıları belirsiz. Yaralıların da öyle. Bu duygularla Doğu
Türkistan ’ın kısa tarihçesine* bir
göz atalım istedim:
Facebook’ta Doğu Türkistan’la
dayanışma grubu kuran kişiler
aşağıda okuyacağınız bilgileri pay-

ürkiye’de üniversite öğre-nimimi bitirdikten ve kalan sürece
ailemin
yanında
Al-manya’da devam etme karararı aldıktan sonra,
Berlin’de Frei Üniversitesi’nde
Siyaset Bölümünde okumaya
başlamamıştım henüz ...Walt
Disney stüdyolarının çektiği
ve vizyona yeni giren Mulan
adlı çizgi filmin fragmanları
bütün televizyonlarda dönüyordu...Her yerde reklamları
asılıydı. Kızkardeşim ısrar
ediyordu sürekli:“Abi ne olur
Kıyasıya sopa ile dövülen bir uygur Türk’ü
gidelim!” İlginç ve güzel bir
filme benziyordu. Benim de
Almancama katkısı olacaktı
kuşkusuz. Film başladığında Türk- laşıma sunmuşlar. Ben de sizlerin
lerden korunmak için yapılan Çin istifadenize sundum: 1953 yılında
Seddi’nin görüntüsü karşıladı bizi, bölgede % 75 Müslüman, % 6 Çinli
bir de gece karanlığında ona tır- yaşarken bu oran 1982 yılında
manan iri kıyım sivri dişli, karanlık %53 Müslüman, % 40 Çinli olarak
yüzlü, asyalı korkunç adamlar... değişti. 1990 yılında yapılan nüfus
Bunu gören küçük kız kardeşim sayımında ortaya çıkan % 40 Müs“Ay, kötü adamlar geliyor! ” diye lüman, % 53 Çinli nüfus oranı bölçığlık attı, gayr-i ihtiyârî. Ben onla- gedeki etnik temizliğin boyut-larını
rın asıl kimliğini anlatmaya çalış- göstermesi açısından son derece
sam da nafile, fayda etmedi. Filmi önemlidir. Günümüzde Uy-gurlar,
çevirenler maksadlarna ulaş mış- köylerde oturmaya zorlanır-ken
Çinliler şehirlere yerleştiril- mektelardı yani.
İşte o filmde küçük bir kız olan dir. Bu sebeple bazı şehir-lerde
Mulan, imparatorun her evden bir Çinli nüfus yüzdesi %80’ lere çıkerkeğin Hunlarla savaşa katılmak maktadır.
Hedef, şehirlerde Çinliler’i çoüzere savaşa katılması yönündeki
ğunluk
haline getirmektir. Çin Hüfermanını duyunca, evde erkek olmadığı için kılık değiştirerek sa- kümeti’ nin Doğu Türkistanlılar’ı
Çinliler’le evlendirmek için uygu-

40

7/2009

ladığı yöntemler ise bu asimilasyon
çalışmalarının bir parçasıdır. Bu
arada Çin yönetimi, Doğu Türkistanlı Müslümanları nükleer denemelerinde kobay olarak kullanmıştır. Doğu Türkistanlı Müslüman
Türkler, yaklaşık 250 yıldır Çin
egemenliği altında yaşamaktalar.
Çinliler, bir Doğu Türkistan İslam
Cumhuriyeti” ismi yerine “kazanılmış topraklar” anlamına gelen
“Sincang” adını koydular ve burayı
kendi toprakları olarak tanımladılar. 1949 yılında Mao önderliğindeki komünistlerin Çin’in yönetimini ele geçirmelerinin ardından,
Doğu Türkistan üzerindeki baskılar
eskisine oranla daha da arttı. Komünist rejim politikası, asimile olmayı reddeden Müslümanlar’ın
fiziksel olarak imha edilmesine yöneldi. Katledilen Müslüman sayısı
korkunç boyutlara ulaştı. 19491952 yılları arasında 2 milyon 800
bin, 1952-1957 arasında 3 milyon
509 bin, 1958-1960 yılları arasında 6 milyon 700 bin, 1961-1965
yılları arasında 13 milyon 300 bin
kişi ya Çin ordusu tarafından katledildiler ya da rejimin doğurduğu
kıtlık sebebi ile ölüme terk edildiler. 1965’ten sonraki katliamlarla
birlikte, öldürülen Doğu Türkistanlı
sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir
rakama ulaştı. Halkın hayatta
kalabilen bölümü ise büyük
baskı ve işkencelere maruz bırakıldı.
Doğu Türkistan’ın uzun süre
sürgünde yaşayan merhum lideri İsa Yusuf Alptekin, Tür-kiye’de
yayınlanan
“Doğu
Türkistan Davası” ve” Unutulan Vatan Doğu Türkistan” adlı kitaplarında söz
konusu baskı ve işkenceleri
ayrıntılarıyla anlatılır. Bu kitaplarda anlatılana göre, Doğu Türkistan’da halka uygulanan baskılar,
Sırplar’ın Bosna’da Müslüman Boşnaklara veya Kosova’da Arnavut
çoğunluğa uyguladıklarından farklı
değildir. Ülkedeki Çin Mahkeme-leri’nin “ceza” yöntemleri de son derece acımasız ve vahşidir. Diri diri
toprağa gömmek, öldüresiye dövülen bir insanı çıplak halde karlarda yatırmak, iki bacağından iki
ayrı öküze bağlanan bir insanı ikiye
bölmek gibi “ceza”lar uygulanmıştır.
Köklü bir kültürü yok etme-ye
yönelik uygulamalar ve asimilasyon
Çin yönetimi, 1949 yılından itibaren Müslümanları imha eder-ken
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bir yandan da bölgeye sistemli bir 1992’de bu bölgeye 432 Çinli
biçimde Çinli göçmen yerleş-tirdi. memur tayin edilmiştir.
Çin hükümetinin 1953 yılında başlattığı bu kampanyanın etkisi son Nükleer denemeler ve doğu
derece düşündürücüdür. Böl-gede Türkistandaki kanser
Çin’in en büyük nükleer merkezi
ilk olarak 16 Ekim 1964 tarihinde
başlatılan nükleer dene-melerin ve deneme alanı Doğu Türkistan
olumsuz etkileri yüzünden bölge ’dadır. Hükümet hiçbir koruyucu
insanları ölümcül hastalık-lara ya- tedbir almaksızın, bölgede nükleer
kalanmış, 20 bin özürlü çocuk dün- denemeler yapmaktadır.
1964’ten bu yana 11’i yeraltında
yaya gelmiştir. Nükleer denemeler
nedeniyle 210 bin civarında
Müslüman öl-müş, binlercesi
sakat kalmış, binlercesi de
kansere yaka-lanmıştır.
Çin 1964’den günümüze
kadar Doğu Türkistan topraklarında 50’ ye yakın atom
ve hidrojen bombası patlatmıştır. İsveçli uzmanlar,
1984 yılında yapılan yeraltı
nükleer denemesinde 150
ton gücündeki bombanın rihKapitalizm, Faşizm ve
ter ölçeğiyle 8.8 bü-yüklüKomünizm. Sonuç...
ğünde
yer
sarsıntısına
sebebiyet verdiğini tespit etmişlerdir.
Bebek katliamı
Çin hükümeti, Doğu Türkistan’da Müslüman Türk
nüfusunun artmasına engel
omak için, “doğum kontrolu
kanunu” nu acımasızca uygula-maktadır. Bu kanuna göre
şehir-lerde oturanların 2 köylerde
otu- ranların 3 ten fazla cocuk sahibi olmaları yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar çok ağır cezalara çarptırılmaktadır. Geniş kırsal kesimlerde yasağa uymuyan ka-dınlara;
hiçbir tedbir alınmadan toplu kürtaj operasyonları yapıl-maktadır.
Hamile kadınların çocuk-ları karınlarında çocukları zorla çıkarılarak
öldürülmektedir. Kural dışı doğan
çocuklara isim verilme-mekte, vatandaşlık hakkı tanın-mamaktadır.
Dini inaçları gereği, yönetimin bu
konudaki yasaklarına karşı gelenler ise hapsedilmek-tedir. 1991 yılına Hoten vilayetinin Karakaş
ilçesinde zorunlu kürtaja tabi tutulan annelerin sayısı 18.765’tir. Bu
rakam ilçede anne adaylarının
%49’unu teşkil eder. Doğum yasağını tam kontrol edebilmek için

olmak üzere bugüne kadar (bilinen) 46 nükleer deneme yapılmıştır. En son nükleer deneme ise
1996 yılının Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmiştir.
Atom denemeleri sonucunda;
çevre kirlenmekte, tabiat ve ürünler tahrip olmakta, halk çeşitli hastalıklara yakalanmakta, çocuk-lar
ise sakat doğmakta yada öl-mektedir... Bu tehlike ve tehdit karşısında
halk
tamamemn
savun-masız ve korunmasızdır.
Sebze ve meyve çeşitlerinde
azalma ve rad-yoaktif etkiler görülmektedir. Nite-kim; batı ülkelerinin Çin’den ithal ettikleri Doğu
Türkistan’da üretilen kuru yemişlerde radyasyon tespit etmeleri
üzerine Doğu Türkistan kaynalklı
ürünlerin ithalini yasakla-maları,
bunu bir kanıtıdır. Ayrıca çin hükümeti hiç çekinmeden diğer ülkelerin nükleer artıklarını ve çöp-lerini
ekonomik menfaat karşışığı kabul
etmiş ve bu konuda antlaş-malar
imzalamıştır.
Lenin ve Stalin’in Çin’deki temsilcisi olarak sahneye çıkan Mao da
dine karşı bir düşmanlık beslemiş
ve bu yönde bir politika uygulamıştır. Mao’nun iktidara gelmesiyle
birlikte Çin’de dine ve dindarlara
karşı büyük bir savaş başlatılmış-
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tır. Bu savaş Lenin’in komünistlere
gösterdiği yöntemle, yani “örtülü”
olarak gerçekleşmiştir. Komünist
parti, “kendi kendini yönetme hareketi” adı verilen bir politika uygulamaktadır.
Bunun
anlamı,
bütün dini kurumların “kendini finanse eden, kendini yöneten ve
kendini organize eden” bir 3’lü yapıya sahip olmasıdır. Görünüşte
“din özgürlüğü” gibi duran bu politika, tamamen dini yok
etmek amacına yönelik bir
kampanya olarak uygulanmıştır. Ülke içindeki tüm dini
kurum ve ibadethaneler
devlet tarafından kurulan
merkezi organizasyonlara
bağlanmıştır.
Kısa süre içinde de bu dini
kurumlar “Maoizm propaganda merkezi” haline gelmiştir. Harry Wu isimli Çinli
bir Hristiyan, Amerikan
Uluslararası Din Özgürlüğü
Komisyonu’na 16 Mart 2000
tarihinde verdiği ifadesinde,
bunu şöyle anlatmaktadır:
Mao Tse-Tung, herhangi
bir Çin vatandaşının Komünist Parti dışındaki bir otoriteye bağlanmasına izin
vermediği için, Mao yöneti
minde hükümet tarafından
yönetilen bu merkezi din organizas
yonları hiçbir dini faaliyette bulunmamıştır.
Mao’nun Çin’i yönettiği 30 yıl boyunca, bu 3 “kendi-kendine hareketi” Çin Komünist Partisi ile
birlikte dini yok etmek ve Komünist Parti ideolojisini yaymak için
çalışmıştır. “Maoizm” Çin’in yasal
dini, Mao’nun “Kızıl Kitabı” ise kutsal kitabı olmuştur.
Doğu Türkistan’daki Müslüman
Uygur Türkleri veya Tibet’teki Budistler ise kanlı vahşet uygula-malarına
hedef
olmuşlar,
Çin
Komünist Partisi bu halkları hem
nüfuslarını azaltarak hem de dini
inançlarını yok ederek kontrol altına almaya çalışmıştır. Maoizm’ in
dine düşmanlığı, Mao’nun yolu-nu
izleyen diğer komünist Asya rejimleri tarafından da sürdürül-müştür.Kamboçya’daki Kızıl Khmer
rejimi, Kamboçya halkına karşı yürüttüğü soykırımda, ülkenin Müslüman azınlığı olan Çam topluluğuna
özellikle zulüm uygulamıştır.
*Yazı yazıldığında Doğu
Türkistan’da katliam devam
ediyordu.

Zülfikar Kam

Aktuell

Entegrasyon mu?
Asimilasyon mu?
“Din ve dil terk edilirse, gelenekler
unutulursa, kimlikten uzaklaşılırsa
o zaman entegrasyon gerçekleşmiş
olacak gibi bir imaj, bu insanları yaralıyor. Bu tür örtülü baskılar zaten
Almanya’ya da yakışmıyor.”

E

ntegrasyon, ilk bakışta masum görünen bir kavram gibi. İnsanlığa dair
güzellikler yüklenmiş kendisine. Kimi
zaman zorlukların aşılması için, başvurulan bir slogan, kimi zaman da (bugün
Almanya’da olduğu gibi) bir silah. Medeniyetler, insan onuruna yakışır bir hayatın
normlarını belirleyemedikleri için, üstünlük
psikolojisi ile kendi değer ölçülerini insanlığın değerleri diye dayatmışlar. Hâlbuki insan,
fıtratı gereği dayatılan bu söz konusu değerlere muhalefet etmektedir. Bu yüzden de dayatılan değerlerde aşırı bir erozyon söz
konusudur. Bu da gösteriyor ki, entegre olmanız gerekir, diye dayatanların kendileri
bile entegre olamamışlar.
Ben diyorum ki insan onuruna yakışır bir
yaşam biçimini hep birlikte destekleyelim.
Yalnız benim dediğim olacak mantığıyla
‘entegrasyon’ dayatılıyorsa bunun adı entegrasyon değil; asimilasyon olur. Bu da
baskı ve zulümle olur.

%100 ve %45 Yünlü
İtalyan kumaşlarından her bedene
uygun kaliteli erkek takım elbiseleri
kısa bir süre için

sadece

39,90 €.

Ben elli yıldanberi
Almanya’da
yaşıyorum. Sakalım burada ağardı.
Terimi Almanya’nın
imarı için döktüm. Ben
şimdi entegre olmamış
bir Türk müyüm?

Hasan Denizci

Sonra Türkler vergilerini
veren çalışkan
insanlardır.
Ben bugüne kadar
trafik lambalarında
araba camı silen bir
Türk görmedim.
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Aktuell
Almanya’daki entegrasyon
Almanya, entegrasyon konusunda (özellikle iktidarın
büyük ortağı) samimi değildir.
İçinde bulunduğu çıkmazların
sorumluluğunu yabancılara
fatura eden toplumların entegrasyondan bahsetmesi pek
inandırıcı olmaz.
Her seçim döneminde yabancıları hedef alan afişlerle,
nutuklarla, fiillerle mi entegrasyon sağlanacak? Yabancıları seçim malzemesi yaparak
oylarını artırmaya çalışan siyasetçilerin entegrasyon çağrıları, şovmenlik başka bir şey
değildir.
Yabancılara baskı uygulamak, onları gettolaşmaya zorlamak, eğitim, ekonomi ve sanatta
yollarını tıkamak, seçme ve seçilme hakkına
giden yolları kapatmak gibi bir siyaseti devletin
resmi politikası haline getiren bu hükümet, entegrasyon derken acaba neyi kastediyor? Uygulamayı iyi okumak lazım.
Devlet dairelerinde yabancılara karşı ayrımcılığın
doruk noktasına çıktığını bilmeyen yok. Hatta bu konuda başarı gösterenler, ödüllendirilip terfi etti-riliyror. ( Bununla ilgili isimler ve örnekleri istenilirse
açıklarım.) Bütün bunlardan sonra çıkıp da entegrasyon diye çagrıda bulunmak sadece yabancılarla dalga
geçmekten başka bir şey değildir. Devletin bu politikasından güç alan özel sektör kuruluşları, dernekler
ve kurumlar da yabancılara karşı tavır almışlar; onları değişik şekillerde sömürmeye başlamışlardır.
Soralım yetkililere
Bir iş yerine 1,50 euro job için 100 kişi yollanırsa,
bu 100 kişinin 98’i yabancı oluyor. Yabancılar nüfusun
98% ini mi teşkil ediyor? Yoksa işsiz sayısının 98%‘i
yabancı mı?
Yabancılara, özellikle Türklere, Almanca bilmiyor
diye maksatlı davranılıyor. O bahsedilen Türkler
bir nesil idi geldi ve geçti. Bugün burada Almancası Almanlar’dan daha iyi olan yaban-cılar
var. Bu ülkede avukatlık, noterlik, doktor-luk
yapan akademik kariyerli nice yabancılar, nice
iş adamları, ögrenciler var.
Bunlar yok sayılıp ta 60 yaşında ki yabancıya Almanca bilmiyor diye zulmetmek ne kadar doğru-dur?
Bunu siz okuyucularımın insafına bırakıyorum.
60 yaşındaki yabancı buraya bir işgücü olarak getirildi. Kendilerine hiç bir sosyal hizmeti sunulmadı.
İlk geldiklerinde onların Almancası bugünkü gibi bir
problem değildi. Onlarda zaten hep geriye dönmeyi
düşünmüşlerdi. İşte bu zavallılar Almancayı öğrenemedi. Cumhurbaşkanımız Herr Köhler de bu durumu
itiraf etti. O insanlar hâlâ Almanya’da, insan haklarından bile istifade edememektedir. O zamanın Almanya’sında, o zor şartlarında -40 yıldan fazla- gelişimine
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katkı-da bulunan bu insanlara
en tabii insan hakkı olan,
seçme veya seçilme hakkını
bile veril-memiştir. Buna karşın daha dün Almanya’nın doğusundan
gelen
ve
Almaya’nın gelişi-mine hiçbir
katkısı olmayan 30 yaşındaki
memur, o insanın aldığı yardımı kesmek için özel yetkilerle donatılmış sanki.
Evet entegrasyondan kastedilenle, uygulama arasında
farklar var. Ne kastediliyor
belli değil. Sanki entegrasyon
insanları köleleştirmek olarak
algılanıyor? Din ve dil terk
edilirse, gelenekler unutulursa, kimlikten uzaklaşılırsa o zaman enteg-rasyon gerçekleşmiş
olacak gibi bir imaj bu insanları yaralıyor. Bu
tür örtülü baskılar Almanya’ya da yakışmıyor
zaten.
Siyasiler meydanlarda attıkları nutuklarla belki seçimlerde birkaç oy fazla alırlar, ama şunu unutmamaları gerekir; yabancılarla
Alman toplumu arasındaki
uçurumları derinleştirmek, ipleri germek kimsenin faydasına değildir.
Tanınmış bir düşünür ‘tarihten ibret alın ki tekrar etmesin’ diyor…!

Adil Avaz
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Kitap tanıtımı

Aşk

Kitabın adı: Aşk
Yazarı: Elif Şafak
Yayın evi: Doğan Kitap, 2009
Konusu: Kitabın adı gibi AŞK tabiiki.
Fakat burada söz konusu olan diğer
aşk romanlarındaki gibi dünyevi ve
kadın-erkek arasındaki duygusal aşk
değil. Aslında Şems ve Mevlana arasındaki ruhani ve ilahi aşk konu olan.
Kitabta adı geçen kahramanlar:
Ella, A.Z.Zahara (Kitabın içinde adı
geçen kitabın yazarı), Tebrizli Şems,
Mevlana, Mevlananın oğulları(Sultan
Veled ve Alaaddin), Kerra ( Mevlananın ikinci hanımı), Kimya ( Mevlananın manevi kızı) , Dilenci Hasan,
Fahişe Çölgülü, Sarhoş Süleyman,
Kızıl Çömez, Bir katil, Cengaver Baybars, Talebe Hüsam, Mutaassıp.

S

evgili Mocca okuyucuları,
Mevlana Celaladdin-i Rum
ve Şems-i Tebrizi’yi bilmeyeniniz var mıdır? Zannetmiyorum. Onların arasındaki gönül dostluğu, ruh kardaşliği
evrenseldir. Zamanında toplum
henüz onların bilincine ulaşamadığı
için anlaşıla-mamışlardır. O yüzden
aralarındaki muhabbet yakınları tarafından bile kıskanılmış, hatta yanlış yorumlara iftira ve dediko-dulara
sebep olmuştur. İşte bu kitap bu
ilahi aşkı ve beraberliği kahramanlarının ağzından birebir anlatıyor.
Ayrıca kitabın bütün kahranmanla-

rının hayat hikayesi bu iki değerli sak ama buna itirazı yok. Edebiyat
tutkusundan dolayı çok okuyor.
insanla kesişiyor.
Eliş Şafak mükemmel bir kurgu Edebiyat eleştirmeni olmak istemiş
ile okuyucuyu 2008 Amerikasın- olamamış, Son zamanlarda yine iş
dan 13. yüzyıl Konyasına heyacan- aramış tam umudunu kesmişken lı bir yolculuğa sürüklüyor. Bu yol- kocasının sayesinde- bostandaki bir
culuk her başarılı romanda olması yayın evinden bir iş teklifi alıyor. Bu
gerektiği gibi okuyucuyu bilgilen-di- yayın evinin editörünün asistanının
riyor, düşündürüyor, duygulandı- asistanı oluyor. Bu asistan da Ella’
rıyor, yeni keşifler yaptırıyor, sorgu- ya bir gün okuması ve tanıtımını
luyor ve sorgulattırıyor. Kısacası yapması için bir kitap gönderiyor.
Kitap el yazısı ile yazılmış üçyüz
okuyucu bu yolculukta her satırda
sayfalık bir roman. Adı AŞK ŞERİAkendini buluyor yeniden.
“Kendimi
bulmaktan
kastım;” TI. Yazarı A.Z.Zahara. Yayın evine
okurken “aynen bende katılyorum” yazardan bir not. “Sayın Editör, Size
diye onayladığımız fikirler yada bu satırları Amsterdam’dan göndeolaylar değildir. Kendini bulmak si- riyorum. İlişikteki hikayem ise Anazin için ne anlama geliyorsa, aynen dolu’da geçmekte, onüçüncü yy.
siz de inanıyorum içinizdeki gerçek Konyasında.Ama samimi düşüncem
benliğinizi, gerçek kimliğinizi keşfe- şudur ki, iş bu hikaye zamandan,
deceksiniz. Açıkçası bu kitapla her- mekandan ve kültür farklılıklarınkes kendini yeniden tanıyacak, dan münezzehtir. Evrenseldir...”
İşte bu kitapla durgun bir göl gibi
yeniden bulacak. Yani, kendi içinize
olan Ella’nın hayatı göle atılan bir
yolculuk yapacaksınız.
taş misali umulmadık şeBu kitap herkese bir
“Bu kitapla
kilde ve beklenmedik bir
ayna tutuyor. Sadece
görüne yüzünüze değil,
hayat yolunda anda dalgalanıyor. Hayatı
da kendiside ta-mamen
görünmeyen benliklerikat ettiğiniz
nizi de tanıtan, gösteren
mesafeyi, bu- değişiyor. Şimdi onüçüncü yy. Anadolu-suna
bir ayna. Sadece sizin
lunduğunuz
bir
uzanıyoruz.
On
de değil, en yakınınızdan en uzağınıza kadar yeri ve kim ol- üçüncü yy. da Anadobütün insanlara. Bu yol- duğunuzu anla- lu’da din ve mezheb çayacaksınız“
tışmaları hat safhada. Bi
culuğun sonunda doğataraftan Moğol, diğer taya,bütün yaradılmışlara,
evrene artık başka bir gözle baka- raftan haçlı saldırıları altında. Yazar
caksınız. Çünkü bu kitapla hayat şöyle anlatıyor: Ne yana git-sem
yolunda kat ettiğiniz mesafeyi, bu- husumet, hasamet. Ne yöne dönlunduğunuz yeri ve kim olduğu- sem ızdırap ve hırs. Fakat Konya’da
nuzu anlayacaksınız. Elbetteki bütün bu kargaşadan uzak, önlü,
maddiyattan değil manevi aşama- sevgi, hoşgörü, dostluk ve barış
dolu bir din ve bilim adamı yaşıyor.
dan söz ediyorum.
Tamda Ramazan ayını yeni bitir- Kelimelerin, harflarin ve mana alemişken, manevi ortamlarda kendi- minin efendisi, dünyanın sarrafı
mizi sorgulama imkanı bulmuşken. Mevlana Celaleddin-i Rum.
Çünkü bu bir evrim ve tekamül yoNeden Konya?
lunda bir aşamadır.
Meğer zamanında Selçuklu SulSizleri daha fazla sıkmadan kısaca biraz da kitabın hikayesinden tanı Alaaddin Keykubat’ın hayali şairleri
sanatkarların
ve
dahi
bahsedeyim:
Hikaye Amerika’da Northampton’ Feyle-zofların huzur içinde çalışıp
da yaşayan Ella adlı bir ev kadınının yaşaya-bileceği bir şehir kurmaktanıtılması ile başlıyor. Ella kırk ya- mış. O asırda o kargaşanın içinde
şında, İngiliz dili ve edebiyatı oku- hayal gibiymiş. Ama Sultan Keykumuş.Fazla çalışmadan evlenmiş. Üç bat dirayetli bir hükümdarmış ve
çocuğu ve bir köpeğiğ var. Koca-sı haya-lini gerçekleştirmek için Kontanınmış bir diş doktoru. Lüks bir ya’yı seçmiş. Çünkü Konya Nuh Tuhayat yaşıyor, hiçbir eksiği yok, Ge- fanı’ ndan sonra su yüzüne çıkan ilk
lecek kaygısı da yok. Kendisini ço- şehirmiş.
Bu bkitapta bir bilgi daha var,
cuklarına, evine ve eşine adamış
dört dörtlük bir ev kadını. Fakat ko- Mevlana kendisine hamuş dermiş,
cası tarafından aldatıldığını bidiği yani “suskun” 50.000 den fazla dihalde evliliğini sürdürüyor. Çünkü zeye imza atmış bir şairin ken-dievlilik birliğine bağlı. Onun için ken- sine suskundemesi ilginç değil
dine göre evlilikte affedicilik prensi- midir?
Mesnevi’nin bütün dizelerini B
bini uyguluyor.
Aslında Ella kendi hayatına sahip harfi ile başlar ve ilk kelimesi bişçıkmaktan aciz, kişiliği zayıf, kurulu revdir, yani “dinle”.
Kendisine suskun diyen bir şair ilk
düzenini yıkmaktan korkan biri.
Çoktandır hayatı sıradan ve yekne- daha ilk cümlede dinle diye başlı-
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Tarih ve Toplum
yor, manidar değil mi?
Kitabın kurgusu mükemmel demiştim.
Kitap yazarı tarafından beş bölüme ayrılmış ve her bölüm bir başlık altında toplanmış:
l.Bölüm: TOPRAK; hayattaki derin, sakin,
katı şeyler
ll.Bölüm: SU; hayattaki derin akışkan,
kaygan ve değişken şeyler
lll.Bölüm:RÜZGAR; (Ya da hava) Hayattaki, terk, göç ve devreden şeyler.
lV.Bölüm: ATEŞ; Hayattaki yakan, yıkan,
yok eden şeyler.
V.Bölüm: BOŞLUK; Hayattaki varlıklarıyla
değil, yokluklarıyla bizi etkileyen şeyletr.
Elif Şafak bu dört elementi kullanırken
ne düşündü bilmiyorum. Ama, bana göre
toprak, su, ateş ve hava yaratılıştaki dört
elementtir. Sonra herşeyi kapsayan boşlukla noktalanmış. Yaratılıştan sonsuzluğa uzanan evrim yolumuzdur bu. Ayrıca
kitapta Şms-i Tebrizinin; “GÖNLÜ GENİŞ
VE RUHU GEZGİN SUFİ MEŞREPLİLERİN
KIRK KURALI” var, insana hayat dersi
veren. İnsana insanı anlatan.
Sevgili okuyucular size tutulan bu aynaya korkmadan bakmaya hazır mısı-nız?
Mevlana Celalattin-i Rum insanın kişiliğinin oluşması üzerine şöyle der: “ Bir an
gelir, yada biri gelir, hayatınızda büyük bir

Mesela 10. KURAL, şöyle diyor:
“Ne yöne gidersen git, doğu- batı,
kuzey yada güney, çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk
eden kişi, sonunda arzı dolaşır. “
17. KURAL da şöyle der: “ Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil
kalpte olur. Onun dışındaki her leke
ne kadar kötü görünürse görünsün,
yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış, haset ve art
niyettir.”

değişiklik oluşur. O ana kadar bildiğin ve
inandığın herşeyi atmak zorunda kalır-sın.
O AN BİLDİĞİN HERŞEYİ UNUTMA ZAMANIDIR.”
Sevgili okuyucular Mevlananın dediği
gibi işte sizin için o an belki bu andır.
Büyük değişiklik anı. Hayatınızda köklü bir
değişikliğe; arınmaya, uyanmaya ve hayatınızı sorgulamaya hazırsanız bu kitabı
arayın, bulun alın ve okuyun.
Sevgili okuyucular, şu ana kadar sizi kısıtlayan, şartlandırıldığınız ne varsa; ego,
korku, şüphe, önyargı ve acabaları yüreğinizden atarak okuyun bu kitabı ve yüreğinizi ilahi aşkla doldurun.
Sevgilerimle.

Asiye Toy
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Türk ‘yoğurt’unun
geleceği
pek beyaz değil !

Yoğurt Türklerin dünyaya armağan ettiği, tanıttığı
bir süt ürünüdür. Hepimiz severek yeriz bu ürünü.
Lokum, baklava vesaire gibi diğer yiyeceklerden
bazılarına, nasıl başka ülkeler sahip çıkıp, onları
kendi adlarına kaydettiriyorlarsa, ayni şey yoğurdun da başına geliyor herhalde. Duyduk duymadık demeyin!

İ

yi bir besin kaynağı olan, insanın ömrüne ömür katan,
onu hastalıklardan koruyan1, gençlik ve güzelliğini artıran, bu açıdan herkese tavsiye edilen yoğurdu-muzun
başına çorap örüldüğüne dair bir haber çarptı gazetede
gözüme.
Gazeteci Vahap Munyar, Hürrriyet gazetesinde ki köşesinde (12 Temmuz 2009) Türk yoğurdunun AB stan-dardına
göre 16 Şubat 09 da değiştirilmesi sonucu, yoğurdun asırlardır
bilindik tadının bozulmasının gün meselesi olduğunu anlatıyordu.
Daha önce Güngör Uras’ın Milliyet’deki köşesinde Mart ayında
yoğurdun geleceği ile yayınladığı yazıdan bazı alıntılar yaparak:
„Yoğurdun standardı neden değişti? Çocuklarımızı tehlikeye atmayın! Halkın yoğurduyla oynamayın! „ şeklindeki
uyarılarını köşesine taşımış. Söz konusu standartlara göre, artık
yoğurt sütünde bulunması gereken en az protein yüzde
4 den yüzde 3 indirilmiş. Yüzde 12 katı madde bulunması şartı da kaldırılmış durumdaymış.
Özetlediğim yukarıdaki haberi okuyunca, içim tuhaf oldu.
Türk yoğurdunun kötü geleceği ile ilgili olumsuz gelişmeler tadımı bozdu, kaçırdı. Vatandaş olarak elimden ne gelebilirdi?
Yoğurdun isim babası olan biz Türklerin yaptığı yoğurtlar örnek
olarak standartlaşması gerekirken, neden bizim yoğurda benzetilenler bize örnek alınarak sunuluyor? Onun bu düşünceleri
beni yoğurtla olan geçmişime ve bugünüme getirdi. Yoğurt öyle
bir nimettir ki, zaman içersinde dilimize atasözleri 2 kazandırdığı gibi türkülere 3 bile girmiştir.
Yoğurt Türklerin dünyaya armağan ettiği, tanıttığı bir süt ürünüdür. Hepimiz severek yeriz bu ürünü.
Lokum, baklava vesaire gibi diğer yiyeceklerden bazılarına,
nasıl başka ülkeler sahip çıkıp, onları kendi adlarına kaydet-tiriyorlarsa, ayni şey yoğurdun da başına geliyor herhalde. Duyduk duymadık demeyin!
Evde sağılı bir hayvanın olmadığı zamanlarda da, soframızdan eksik olmazdı yoğurt bizim. Ya falan komşudan, ya da çarşıdaki yoğurtçu teyzeden bakır kaplardaki yoğurtlardan
ihtiyaçlarımıza göre tedarik ederdik.
Ben 30 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Buradaki marketlerden
alınan sütlerden, eşimin Türk usullerine göre mayaladığı yo-
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Aktuell
“Yoğurdun keşfi konusunda rivayet çoktur.
Olası gerçek ise; bir zamanlar Asya steplerinde sürülerini
besleyen atalarımız bulundukları ortamın şartlarının
müsade ettiği kadarıyla yaşamlarını devam ettirebilmek
için, sürülerin sütünü bozulmadan muhafaza etmeyi ve
onu işlemeyi öğrenmişler.
Atalarımız yoğurdu ve kımızı
göçtükleri her yere taşı-mışlar. Günümüzde „yourt“ kelimesi tüm dünya lügatlarında
Türkçe bir kelime olarak bilinmekte-dir.”*

ğurdları yıllardır keyifle yiyoruz. Ama
hanımım buna rağmen, “bunlar yoğurt
mu be? Bizim oralarda, yoğur-da kaşığı koydun mu, dimdik durur“ diye
hayıflandığı olsa da, yine de evde Türk
usulüne göre mayaladığı yoğurt-ları
severek yiyoruz. Bunu yiyip beğe-nen
sadece ben değilim, evimize gelen
Alman dostlarım da bizde yemek yerken söyledikleri takdir dolu şu sözleri
anımsamakta yarar var: „Yoğurdu
Türkler bulduğu 4 için mi nedense,
Türk yoğurdu yemek, ya da yoğurtla yapılan sosu yemek hem
damak tadı açısından, hem de sindirim sistemini çalıştırması bakımından dünya da tek olmalı.
Harika bir şey. Sizde yediğim yoğurdlar bana ilaç gibi geliyor.“
Bunu diyen 80 yaşın üzerindeki dostum Horst Heinz, sadece Almanya’yı
değil, pek çok Avrupa ülkelerini ve
onla-rın yoğurtlarının tadını da bilerek
bu karşılaştırmayı yapıyor.
Türkiye’de kuşaklardan kuşaklara aktarıla aktarıla
gelen lezzeti tartışı-lamayacak kadar güzel olan yoğurdumuzun yeni standartla-ra
göre yapılması ve Fransız yoğurduna benzetilmesi kabul edilir bir şey değil. Yoğurtla
oy-namak demek kaliteyi bozmak-tan başka bir anlam içermez. Bu bir gerçektir... Lezzetli
bir yo-ğurdumuz ve öğünülecek
kadar güzel bir yoğurt kültürümüz var, onun bilinen o güzel
kalitesini bozmak, avrupa standartlarına uydurmak
kültürümüze vurulan bir darbe olacaktır.
Gazetedeki„Yoğurdumuza sahip çıkalım!“ yazısını
hanım gazeten okuyunca, bana: „Hemen o gazeteye
ya da başka yerlere bir protesto mektubu yaz! Yoğurdumuza sahip çıkmak görevini biz de karınca kadarınca, yerine getirelim!“ dedi. Ben de damak tadımızın
en önemli markası olan, yoğurt kültürümüze sahip çık-

maya herkesi ortak etmek için bu
yazıyı kaleme aldım. Mocca dergisinin Genel Yayın Yönetmeni
olan arkadaşa yoğurdumuzun
kötü geleceği haberini dile getirdiğim de, „Bu konunun derginin
okuyucularına duyurulmasında
fayda var!“ de-di. Ve şu anda
okuyorsunuz. Gelin sizde bu kervana katılın, ata yadigarı yoğurdumuza gerçekten sahip çıkmak
için, Türkiye Tarım Bakanlığı’na
ya da Sağlık Bakanlı-ğı’na, daha
akla nereler geliyorsa oralara yoğurt konusundaki has-sasiyetimizi duyuralım ve yoğur-dumuza
dokundurmayalım.

İsterseniz bu vesile ile yoğurdun tıbbi açıdan faydalarını
yeniden
hatırlayalım:
Yoğurt,
Kandaki asit baz dengesini sağlıklı
hale getirir. Kanser riskini azaltır,
özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Vücuttaki kolesterol miktarının azalmasına
yardımcı olur, LDL kolesterolü azaltır. Bağırsakları temizlediği, zararlı bakterileri önleyerek ishal oluşumunu engellediği için gıda
zehirlenmelere karşı
koruyucudur.
Yoğurd üzerine atasözleri/ deyimler bile söylemişizdir
Her yiğidin bir yoğurd yiyişi vardır/ Sütten dili yanan
ayranı yoğurdu üfleyerek yer/ Kimse ayranım ekşi
demez/ Ayranı yok içmeye faytonla gider bilmem ne
etmeye.
Türkülerimize de konu olmuştur yoğurt
Silifke’nin yoğurdu/ Ah seni kimler doğurdu/ Seni
doğuran ana/ Bal ilen mi yoğurdu.
*(Encylopaedia Britannica, Oxford Englisch Dictionary,
Webster’s Dictionary) Ali Özden, Ankara Üniversitesi, Tıp
Fakültesi Gastroenterolon Bilim Dalı Ankara.

Avni Ayyıldız, Dipl. Sosyolog

Ali Özkan

Pek Yakında
Ostbahnhof 3 Numarada
Kahvaltı ve Nargile Salonu Açılıyor
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Es hat nie ein Gesetz gegeben,
dass sich ausdrücklich gegen muslimische Frauen
gerichtet hätte.
“Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jedes Kind, das in Neukölln von der Schule
abgeht, auch eine gute Chance auf einen Ausbildungsplatz hat.”

Fritz Felgentreu ist ein etwas anderer Politiker.
Stets ein Lächeln im Gesicht, nimmt er kein
Blatt vorm Mund. Verliebt in Neukölln ist er
offenherzig und macht kein Unterschied unter
den Menschen. Nach ihm ist der Mensch erst
Neuköllner, dann Berliner und dann erst Deutscher.

Dr. Fritz Felgentreu

Wer ist Fritz Felgentreu?
Geboren bin ich 1968 in Schleswig-Holstein. Seit 1989
lebe ich in Berlin, davon die ersten acht Jahre als Student
und Doktorand in der Leinestraße 55 in Neukölln. Ich bin
verheiratet, habe zwei Töchter und einen Sohn. Von Beruf
bin ich Klassischer Philologe, das heißt: Ich lehre und forsche als Privatdozent an der Universität auf dem Gebiet
der lateinischen und der griechischen Literatur. Seit 1992
bin ich Mitglied der SPD und seit 2004 Vorsitzender der
Neuköllner SPD. 2001 und 2006 wurde ich im Wahlkreis
Hermannstraße direkt in das Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt, wo ich als Stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Fraktion vor allem Innen- und Rechtspolitik mache.
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MOCCA: Wenn unsere Leser dieses Gespräch lesen, wird die Wahl
schon längst entschieden sein. Was versprechen Sie ihren Wählern,
was möchten Sie ändern?
F.F.: Ich möchte die Schulen und die Bildungseinrichtungen so aufstellen und so stärken, dass sie gerade den Kindern
helfen können sich auf einen Berufsweg vorzubereiten, die
aus ihren Familien diese Unterstützung nicht mitbekommen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jedes Kind, das
in Neukölln von der Schule abgeht, auch eine gute Chance
auf einen Ausbildungsplatz hat.
MOCCA: Die schlechten PISA-Ergebnisse wurden in den letzten
Jahren immer wieder auf den schlechten Einfluss der Migrantenkinder zurückgeführt. Wie sehen Sie das? Wo sehen Sie die größten Probleme im Bereich Bildung?
F.F.: Nein, nein, das hat mit den Migrantenkindern gar
nichts zu tun. Das Problem in Neukölln ist, dass unser
Schulsystem keine besonderen Anstrengungen unternimmt,
um bei schwierigen Fällen zu helfen. Unser Schulsystem
funktioniert so, dass jeder Schüler ein Einzelkämpfer ist. Je
mehr er kann, umso erfolgreicher ist er. Hier tut aber die
Begabung und die Intelligenz des Kindes eigentlich wenig
zur Sache. Es kommt vielmehr darauf an wie das Kind außerhalb der Schule unterstützt wird. Kinder von bürgerlichen Haushalten – ob es nun eine deutsche Familie ist oder
nicht- die zu Hause von ihren Eltern unterstützt werden, die
einen Rückzugsraum haben, sind in der Regel erfolgreicher
als Kinder, die aus kinderreichen Familien kommen. Einfach
aus dem Grund, weil sie nicht die nötige Aufmerksamkeit
bekommen und keinen Sinn für die Schule entwickeln. Das
Schulsystem muss hier eingreifen. Wir brauchen Ganztagsschulen bis 16 Uhr. Dann hat das Kind alle seine Pflichten
erfüllt und ist vorbereitet auf den nächsten Tag. Die AlbertSchweizer Schule ist ein sehr gutes Beispiel in dieser Hinsicht.
MOCCA: Sie sehen also die großen Anteile der ausländischen
Schüler nicht als Nachteil an?
F.F.: Die Sprache ist hier ein wichtiges Problem. Wenn sie
die Sprache nicht richtig beherrschen, wird es ihnen immer
zum Nachteil werden.
MOCCA: Nun gibt es ja immer mehr Stimmen auf türkischer
Seite, die sagen, dass das Kind vor allem seine Muttersprache gut beherrschen muss, um auch deutsch gut zu beherrschen. Deswegen fordern sie Türkisch als zweite Fremdsprache in den Schulen
einzuführen. Wie stehen Sie dazu?
F.F.: Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Schulen
dafür entscheiden, Türkisch als Fremdsprache anzubieten.
Aber die Schule als Institution sollte größeres Gewicht auf
die Übermittlung der deutschen Sprache legen, ohne darauf
zu schauen, wo das Kind herkommt. Das gelingt besser,
wenn wir mehr Lehrer und Erzieher mit Migrationshinter-
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Felgentreu nahm an dem gemeinschaftlichen
Fastenbrechen im Türkischen Bildungsverein teil.

MOCCA: Nun hat die SPD vor allem in dieser Hinsicht in den
Augen der Muslime einen erheblichen Imageschaden erlitten, dadurch,
dass es den Kopftuchträgerinnen verboten wurde als Lehrerinnen tätig
zu werden. Sollte die staatliche Neutralität nicht auch für diese Lehrer gelten?
F.F.: Das ist eine Rechtspolitische Problematik. Die Rechtswissenschaften unterscheidet zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit. Die positive besagt, dass jeder seine
Religion so ausleben darf, wie er es für richtig hält. Die negative besagt, dass ein zweiter nicht dadurch beeinträchtigt werden darf, wie ein anderer seine Religion ausübt. Der
aufgeklärte Staat muss seinen Bürgern neutral gegenüber treten und darf keine Vorlieben zeigen. Das funktioniert am Besten, wenn die Menschen, die in den staatlichen Institutionen
arbeiten ebenfalls keine Vorlieben aufzeigen. Es hat nie ein
Gesetz gegeben, dass sich ausdrücklich gegen muslimische
Frauen gerichtet hätte. Ebenso darf auch kein Beamter mit
einem Che Guevara T-Shirt, oder einem Kreuz, oder einer
jüdischen Kippa in den Dienst kommen. Es ist in diesem
Sinne ein Neutralitätsgesetz.
MOCCA: Die SPD ist die Partei, die die meisten Migrantenstimmen erhält. Doch wurden die türkischen Wähler in der Vergangenheit
in Bezug auf die doppelte Staatsbürgerschaft enttäuscht.
F.F.: Die SPD hat kein Problem mit der doppelten Staatsbürgerschaft, solange diese Menschen hier leben, finanziell unabhängig sind und auf dem Boden der Werte des
Grundgesetzes leben. 1998 hat die SPD sogar ein Gesetz in
diesem Sinne gemacht, aber das ist an der CDU Mehrheit gescheitert. Es waren die Konservativen, die das bisher erfolgreich verhindern konnten.
MOCCA: Sie sind Bundestagskandidat in Neukölln. Also eines der
Bezirke mit einem großen muslimischen Bevölkerungsanteil. Obwohl
nun in den letzten Jahren von offizieller Stelle immer wieder Besuche
in die Moscheen abgestattet wurden und es hier nicht an warmen Worten mangelte ist es fragwürdig inwieweit diese Worte und Gesten bei der
Bevölkerung ankommen. Immer noch stehen die Deutschen den Moscheen mit zwiespältigen Gefühlen gegenüber.
F.F.: Ja, das stimmt. Aber das kann man nicht von einem Tag
auf den anderen ändern. Die offiziellen Besuche tragen schon
Früchte. Aber sie brauchen nun mal Zeit zum reifen. Ich habe
nichts gegen die Moscheebauten. Nein, ich befürworte das
sogar. Die Muslime müssen ihre Religion offen praktizieren
dürfen. Ich habe schon immer gesagt, dass ich stolz darauf
bin, dass die schönste Moschee Berlins – die Sehitlik Moschee
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nämlich – sich in meinem Wahlkreis befindet.
MOCCA: Seit ihrer Gründung in Nordrhein-Westfalen hat die
Islam-Partei schon viel Zuspruch erhalten. Wie sehen Sie die Chancen dieser Partei in Berlin?
F.F.: Das kann ich nicht beurteilen. Aber eine Partei ist etwas
anderes als eine Konfession. Ich denke nicht, dass eine Konfessionspartei auf die Bedürfnisse der Menschen antworten
kann. Denn der Mensch in Not, der den Staat um Hilfe anruft, hat andere Sorgen im Sinn als die Konfession. Das können finanzielle Sorgen sein, gesundheitliche Sorgen etc. Eine
Partei muss auf die aktuellen Probleme der Menschen eine
passende Antwort bieten können. Die CDU ist hier den richtigen Weg gegangen.
MOCCA: Wie stehen Sie zu der Frage, dass der Islam das größte
Hindernis in Bezug auf Integration darstellt?
F.F.: Das sehe ich nicht so. Denn Integration heißt „Teilhaben“. Das heißt Teilhaben an der Gesellschaft. Um aber erfolgreich an dieser Gesellschaft teilhaben zu können, muss
ein jeder seine Arbeitskraft in die Gesellschaft einbringen. Wir
haben viel zu viele Schulabgänger in Deutschland, die keinen
oder nur einen ungenügenden Schulabschluss haben. Diese
Menschen haben sehr schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt
und sind auf die Solidarität der Anderen angewiesen. Es muss
also mehr in die Bildung investiert werden.
MOCCA: Herr Felgentreu, was wollen Sie besser machen, wenn Sie
gewählt werden? Was versprechen Sie ihren Wählern?
F.F.: Ich bin ein offener Mensch. Ich verspreche immer ein
offenes Ohr für die Bedürfnisse meiner Mitbürger zu haben.
Vor allem will mich mehr um die Belange der Migranten
kümmern. Ich gehe ja auch auf sie zu. Ich habe, soweit es
möglich war, alle Einladungen von verschiedenen Vereinen
und Institutionen angenommen und habe gerne an vielen
Veranstaltungen der türkischen Vereine teilgenommen. Ich
verspreche für sie da zu sein.

Foto: Süleyman Kaya

grund haben. Sie können das Kind dann besser verstehen und
auf ihn eingehen.
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Hureyre Kam
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Kâbe

HACC
H

acc farzdır
Yüce Yaratıcı sağlıklı
olan
müslümanlara,
kadın ve erkek ayırımı
yapmadan hicretin dokuzuncu yılının sonlarında haccetmeyi farz kılmıştır. Buyruk şöyledir: „Yoluna
gücü yetenin o evi ziyaret etmesi,
in-sanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.„417
„Safa ile Merve Allah’ın nişanlarındandır. Kim Kâbe’yi hacceder
veya umre yaparsa, bu ikisini de
tavaf etmesinde bir günah yoktur.„418

Hacc, Bilinen aylarda Arafat’da durmak ve Kâ‘be’yi ziyaret
etmektir. Kur’ân’ın beyanı şöyledir: „Hacc bilinen aylardadır.
Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına
yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek
yoktur.„415 Bilinen aylar, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır.416 Bu aylarda Hacc yapmak farzdır. Zilhicce ayında hacc
yapmak ise Sünnet‘tir. Müslümanların iş durumları ve dünyadaki müslüman nüfus gözönünde bulundurularak, haccın
bu üç aya dağıtılması izdihamı önlemek açısından kanaatimizce faydalı olacaktır. Böyle bir uygulamayı şartlar belirleyecektir.

„Ey insanlar Allah size haccı farz
kıldı, haccediniz“419
„İnsanları hacca çağır ki, yürüyerek veya uzak yollardan gelen
idmanlı binekler üstünde sana gelsinler.„420
„Hacc‘ı da umreyi de Allah için
tamamlayın. Eğer engellenirseniz,
kolayınıza gelen kurban yeterlidir.
Kurban, yerine varıncaya kadar
başlarınızı tıraş etmeyin. Içinizden
hasta olan yahut başından rahatsızlığı bulunan oruç tutarak, sadaka vererek veya kurban keserek
fidye yoluna gitsin. Güvene ka-
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vuştuğunuzda, hacca kadar umreden yararlanmak isteyen, kolayına
gelen kurbanı kessin. Bunu bulamayan oruç tutsun. Üç günü hacda, yedi günü döndüğünüzde, tam
on gündür bu. Bu, ailesi Mescid-i
Haram’da oturmayan kişi içindir.
Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.„421
Müslümanların boy gösterisi
Oruç ibadetiyle kötü arzularından kurtulan, zekatla fedakarlık
duygularını geliştiren, namazla
ruhen yükselen, cihadla Allah’a

Bamteli
teslimiyetin tadına eren müslüman; hacc ibadeti ile de müslümanların birlikteliğini ve gücünü
dünyaya ilan eder.
O Ev sığınakatır
Yüce Yaratıcı Kitabında, hacc
ibadetinin önemini, Evi’nin emin
bir yer olduğundan bahisle, müslümanlara sığınağın adresini göstererek vurgular ve o sığınaktaki
görevlerini tenbih eder:„Hatırla o
zamanı ki, biz Beytullah’ı insan
için sevap kazanmaya yönelik bir
toplantı yeri ve güvenli bir sığınak
yaptık. Siz de İbrahim’in makamından bir dua yeri edinin.
İbrahim ve İsmail‘e şu sözü
ulaştırmışdık: Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû- secde
edenler için evimi temizleyin.„422
İhram
Hacc ibadeti süresince, belirlenen yerlerde „kara avıyla avlanmanın, cinsel ilişkiye girmenin,
didişmenin,itişip-kakışmanın“
haram olmasıdır.„(Ankebût 67)
Didişmek, itişip- kakışmak her
zaman yasaktır. Hacc ibadeti sırasında özel olarak vurgulanması,

bu tören elbisesiyle ilgili bir ölçü
vermemiştir. Peygamberimizden
gelen rivayetler de, birbiriyle çelişmektedir. „Bu elbisenin dikişsiz olması gerektiğini hatta bu açıdan iç
çamaşırı bile giyilemeyeceğini“ belirten rivayetlerin yanında, „elbisenin dikişli olabileceği gibi iç
çamaşırı giyilebileceğini“ bildiren
rivayetler de vardır.
„Ayağa yalnız takunya giyilebileceğini“ belirten rivayetlerin yanında, „mest giyilebileceğini“ bildiren
rivayetler de vardır, ihramlı iken

ması ve de özel bir günde giyileceği için oldukça şık olmasında
fayda vardır. Hacc ibadetinin asıl
espirisi dünya müslümanlarının
birlikteliğini, gücünü, temizliğini,
şıklığını, örnek alınabilecek örflerinin olduğunu insanlığa takdim etmektir.
Hiç şüphe yok ki, tören elbisesi
olarak giyilen ihramın ayrı bir ihtişamı ve güzelliği vardır. Sanki herkes kefenlerini giymişte ölü-mün
provasını yapıyor. Aman Alla’hım o
ne ihtişam öyle.

„koku sürünmemek“ gerektiğini
bildiren rivayetlerin yanında „koku
sürünülebileceğini“ bildiren rivayetler de vardır.428
İhramlı iken, iç çamaşırı giyile-

İhramlıya neler yasaktır
Müslümana Hacc ibadeti süresince o bölgede ne yasaksa Kur’an
bu yasakları belirlemiştir. Kur’an’ın
ruhuna uygun detayları da O’nun
elçisi vermiştir. İlave yasaklarla
hacc ibadetini zorlaştırmanın müslümana getireceği fayda yoktur.
Buyruk şöyledir: İhramlı iken cinsel ilişki, itişip- kakışmak, çirkin
söz söylemek (Bakara 197) ve
kara avı yasaktır. (Maide 1, 96)
Bildirilen yasaklar bunlardır. „Başınızı yıkayamazsınız, vücudunuzu
kaşıyamazsınız
kıllar
dökü-lebilir, başınızdaki, vücudu-

Temizlik İslam’ın olmazsa olamazlarındandır
Sıcaklığın 50 derecelere ulaştığı bir yerde, banyo yapamamanın, güzel koku sürünememenin, kaşınamamanın vereceği sıkıntı ve ortaya yayılan ağır koku sadece insanlara eziyet verir, sevap kazandırmaz. Müslümanlar kendilerine ve bir başkalarına eziyet yaparak Allah’a ibadet etmemelidirler. Böyle bir ibadet Kur’an
buyruklarına ve peygamber anlayışına ters düşer. İbadet sıkıntı içerisine girmek için yapılmaz, huzur bulmak
için yapılır.
müslümanın bu ibadet esnasında
daha disiplinli ve dikkatli davranmasını tenbih içindir.
Aynı zamanda hacc ibadeti yapılırken giyilen dikişsiz elbiseye de
ihram denilir. Farz olan; elbise anlamındaki ihramı giymek değil,
Hacc ibadetine başlanmasıyla önceden helal olan bazı şeylerin Hacc
bölgesinde geçici olarak haram olmasıdır. 426
İslâmdan önce Arap geleneğine
göre, günlük elbiselerle Kâbeyi
tavaf etmek hoş karşılanmazdı,
tavaf için özel elbiseler giyilirdi.
Özel tavaf elbiseleri olmayanlar,
Kâbe’yi çıplak olarak tavaf ederlerdi. Kur’an, çok nazik bir biçimde
çıplaklığın hoş olmadığını güzel ve
şık elbiselerle tavafın daha uygun
olacağını insanlara beyan etmiştir.
„Ey Âdem oğulları! Tüm mescidlerde süsü, güzel giysilerinizi kuşanın.„427
Bugün ihram olarak tanıdığımız
iki parçadan oluşan beyaz elbise,
tavaf için öteden beri kullanılan
tören elbisesidir, diyebiliriz. Kur’an

meyeceği, koku sürünülemeyeceği, banyo edilemeyeceği, yıkanılamayacağı, dikişli elbise giyilemeyeceğiyle ilgili rivayetler, bize

İslâm öncesindeki çıplak tavafı hatırlatmaktadır.
Biz deriz ki; bu elbisenin dikişli
olmasıyla dikişsiz olması arasında
fark yoktur. Hem kadına serbest
olan dikişli elbise erkeğe niçin
yasak olsun ki. Mesele elbisenin
dikişsiz olmasıysa bu bir çifte sıtandart değil midir?
Yöre sıcak olduğu için, beyaz ol-

52

7/2009

nuzdaki biti pireyi öldüremezsiniz,
güzel koku sürünemezsiniz, tırnağınızı kesemezsiniz v.s.„432 gibi,
eziyete dönüşen fetvalar doğru olmayan fetvalardır. Başka benzer
yasaklar-la ve o yasakları işleyenlere verilen cezalarla, hacc ibadetini çekil- mez hale getirmemek
lazımdır.
Biz, bazı görevli hocaların hacılara başınızı kaşıyamazsınız, eğer
kaşırken yere bir kıl düşerse ceza
ödemeniz lazım gelir diye fetva
verdiği halde, kendilerinin hacıların gözü önünde saçlarını taradıklarını biliriz.
Haksız yere ceza adı altında toplanan paralar hacc şirketlerini zenginleştirirken, sırtına ikinci bir mali
külfet yüklenen hacının vebalini
kimler üstlenecektir aca-ba. Fetva
veren hocalar mı, onlara fetva verdiren şirket sahipleri mi?
Arafat’da vakfe
Haccın farzlarından biri de
Mekke yakınında bulunan Arafat
mevkiinde (Arafat ve Müzdelife),

Bamteli
Hacc’ın birinci günü zeval vaktinden ikinci gününün fecrine kadar
bir süre durmaktır. Kur’an Arafat
vakfesinden sonra, Müzdelife‘ye
hareket etmemizi ve orada öğretilen şekliyle Allah’ın anılmasını
bizlere tenbih eder, Arafat vakfesi,
Müzdelife zikriyle birlekte zikredilir; yani haccın ikinci günü hava
aydınlanıncaya kadar Müzdelife‘de
duran kimsenin haccı tamamdır.
Kâ‘be’yi tavaf
Arafat’da vakfeden sonra, Kâ‘be’
nin ziyaret edilmesidir. Bakara Sûresi‘nin 203. âyetinde Hacc’ın süresi
belirtilir.
„Allah’ı
sayılı
gün-lerde anın. Kim hemen iki
günde işini bitirirse ona günah
yoktur. Kim de geciktirir, ertelerse
sakınıp korunduğu taktirde ona da
günah yoktur. Allah’tan korkun ve
bilin ki siz O’ nun huzurunda haşredile-ceksiniz. „
Tavaf ile ilgili buyruk da şöyledir:
“Sonra, kirlerini atsınlar, adaklarını
yerine getirsinler, Beytullah’ı tavaf
etsinler. „ (Hac 29)

yaşayamayacaktır.
Peygamberimiz o dönemin kadınlarına ancak, yasak getirerek
bu durumun önüne geçebilirdi ve
O da öyle yapmıştır. Yoksa; tedbirini aldıktan sonra, kadın hayız halinde iken Allah’a yaklaşamaz,
O’na ibadet edemez gibi kural
olmaz.

Öte yandan Haccın farzlarından
olan Arafat Vakfesiyle ilfgili bir yasaklama da yoktur. Haccın farzlarından birisini yerine getiren
kadına diğerini yasaklamak fazla

sosyal aktivitenin içerisinde kadın
yoktur, cematla yapılan ibadetlerde kadın yoktur, yaratılışı icabı
hastalandığı zaman; namazda
kadın yoktur, hacda kadın yoktur,
camide kadın yoktur ve sonra „kadının aklı kısa, dini de yarım olduğundan cehennemin çoğunu onlar
dolduracaktır!„ Bütün bu ve buna
benzer hükümler son ve mükemmel din olan İslâm Dîni‘nin hükümleri
değildir.
Ve
günün
müslümanları da İslâm diye bu
garip hikâyelerden, ucûbelerden

Duamız şudur:
Güzel Allah’ım, ne olur
bizlere yardım et,
gerçek dininle bizi tanıştır, din bezirganlarının elinden, bizleri
kurtar, onların şerlerinden bizleri koru.
Amîn.

Yirmibirinci asırdaki hayızlı kadına tavaf ve namaz yasağı getirmenin hiçbir haklı mantığı yoktur. Üstelik bu tür tedbirleri ibadetlerin olmazsa olmaz şartları olarak anlatmak İslâm’ın son din oluşuna
gölge düşürmektedir. Sanki, İslâm dîni erkeklerin dinidir de kadınların dini değildir.
Hayızlı kadının tavafı
Tavafın zamanıyla, abdestli olmak ile ve kadınların hayız durumlarıyla ilgili çeşitli görüşler ileri
sürülmüştür. Bunların hiçbi-risi,
tavafın olmazsa olmaz şartları değildir. Sadece tavafın bir disiplin
içerisinde yapılabilmesi için yapılan tavsiyelerdir. Buyruklar içerisinde, Kâbe
tavaf
edilirken
abdestli olmak gibi bir şart yoktur.
İmam Şafii ve İmam Maliki’nin aksine, İmam Hanefi ve İmam Hanbeli bu görüşü savunurlar.439
Hayızlı olan kadının Kâbeyi tavaf
etmesinde de bir sakınca yoktur.
İhramda iç çamaşırı giyilmesi konusunda yapılan tartışmaları göz
önüne alırsak, hayız halinde kadının Kâbe‘yi tavaf etmesi, hayızlı
olduğu için değil, psikolojik açıdan
doğru olmazdı, sağlık açı-sından
doğru olmazdı. Düşünün, kırk derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta
Kâbeyi tavaf ediyorsu-nuz, hayızlı
kadınlar yeterince kendilerini koruyamadıkları için tavaf mevkiinde
hoş olmayan durumlarla karşılaşıyorsunuz, ve havaya son derece
hoş olmayan bir koku hakim.
Böyle bir ortamda müslüman herhalde, doya doya ibadet keyfini

mantıklı olmasa gerektir. Bugün
kadınların hayız halinde rahat çalışmaları, dolaşmaları için gere-li
korunma tedbirleri alınmıştır. Dolayısıyla, sebep ortadan kalktığı
için yasak da kalkmıştır.

müteşekkil „uydurma“ dini, insanlara Allah’ın dinidir diye tanıtmamalıdırlar. Bu din, Allah’ın dini
değil; Allah’a fatura edilen “geleneğin“ dinidir.
Bakara 189-197
I. Derveze, Kur’ân’a göre Hz. Muhammed‘in Hayatı, Yöneliş, Ist. , 1989, c. 1
s.178,Bidayetü’l- Müçtehid, c. 2, s. 163
417
Ali Imrân 97
418
Bakara 158
419
Müslim 4 / 224
420
Hacc 27
421
Bakara 196
422
Bakara 125
426
Mâide 1- 2, 95- 96- 97
427
Araf 31
428
Rivayetlerle ilgili geniş bilgi için bkz: Izzet Derveze, Kur’an’a göre Hz. Mahammed’in Hayatı, Yöneliş, Ist. 1989, c. 1, s. 186, Seyyid Sabık, Fıkhu’sSünne, Pınar yay. Ist. 1992, c. 2, s. 91, Canan Ibrahim, Kütüb’i Sitte, Akçağ, Ank. , 1995, c. 5 ve 6.
Bidayetü’l Müçtehid, c. 2, s. 165
432
Kerimoğlu Yusuf, Emanet ve Ehliyet, ölçü yay.
Ankara, 1985, c. 1, s. 530- 551, Ter. Ege Hasan,
Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı, Bahar yay. Ist. , c. 2,
s. 160- 170
415

416

Öte yandan hayız konusuyla ilgili delil gösterillen hadis Hz.
Aişe‘ye söylenilmiştir. Bence Hz.
Aişe hayızlı iken ya çok ızdırap
çeken birisiydi, tavaf edecek bir
güce sahip değildi, ya da bu hadis
Pey-gamber
hanımının
böyle
durum-larda daha dikkatli olması
gerek- tiği konusunda bir uyarıdır.
Günümüzde yaşayan din anlayışına göre:“Toplumda kadın yoktur,
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439

Bidayetü’l Müçtehid, c. 2, s. 187

İlahiyatçılar Derneği/Berlin

Politik

“Die Migranten müssen sich
Deutsch

emanzipieren!”

Foto: Süleymen Kaya

Raed Saleh kam als sechstes von
neun Kindern in Palästina zur Welt.
Der 32 jährige Politiker kam mit
fünf Jahren nach Berlin und lebt seit
dem in Spandau. Saleh, der 1994
Mitglied der SPD wurde ist seit 2008
Kreisvorsitzender der SPD Spandau
und Mitglied des SPD Landesvorstandes. Eines von Salehs politischen
Diensten, der Mitinhaber einer
Spandauer Medienfirma ist, ist die
Gründung des Vereins „Stark ohne
Gewalt e.V.“. Saleh ist verheiratet.

wenn man an soziale Gerechtigkeit
glaubt. So bin ich Mitglied der SPD
geworden. Ich musste die Hürden
nehmen, die alle nehmen, die politisch aktiv sein wollen.

MOCCA: Zu ihren hervorstechenden
Leistungen gehört die Gründung des
Vereins „Stark ohne Gewalt e.V.“.
Welche Idee steckte hinter diesem
Unterfangen? Welche Leistungen
werden angeboten? Hat der Verein
seine Ziele erreicht?
Saleh: Im Januar 2007 gab es eine
Massenschlägerei unter Jugendlichen in Spandau. Da fragte ich mich
Interview mit Herrn Raed Saleh, wie so etwas passieren konnte und
dem Kreisvorsitzenden der SPD entschied mich etwas dagegen zu
in Spandau über Integration:
tun. Als ich daraufhin zu einer Versammlung mit allen Beteiligten, also Jugendlichen,
Anwohnern und Polizisten
einlud, war ich verblüfft,
wie viele Vorurteile auf
allen Seiten bestanden! Um
diesen Vorurteilen entgegenzuwirken und um Spandau noch sicherer zu
machen, haben wir mit der
Polizei zusammen diesen
Verein gegründet. 250 Jugendliche sind nun in ihr
aktiv. Sie arbeiten eng mit
der Polizei zusammen und
die Arbeit trägt gute
Raed Saleh Früchte. Die Bilder in den
Köpfen, die Klischees sind
abgeschafft. Bei der Gründung haben wir vor allem
von der CDU Kritik erfahren. Aber mittlerweile sind
wir eine große Familie in
MOCCA: Herr Saleh, Sie dürfen, als der Gesellschaft. Die Kriminalität in
Landtagsabgeordneter der SPD mit Spandau ist um 28% zurückgegan„Migrantenhintergrund“, auf eine gen. Wir haben mit unseren Aktioseltene und besondere Karriere zu- nen die Menschen zusammenrückblicken. Wie sind Sie zur SPD gebracht.
gekommen? Was war der Grund für
diese Wahl und welche Hürden
mussten Sie nehmen, um das zu erreichen?
Saleh: Mein Vater, Gott habe ihn
selig, sagte, dass von allen Parteien
nur die SPD für uns in Frage kommt.
Immer, wenn er von der SPD
sprach, sprach er von „unseren Leuten“. Mit 18 Jahren habe ich recherchiert und habe gefunden, dass
tatsächlich die SPD am besten zu
mir passt. Sozialdemokrat ist man,

MOCCA: Ihr Verein leistet auch
einen wichtigen Beitrag beim Integrationsprozess. Wie sehen Sie die
Zukunft Deutschlands in dieser Hinsicht?
Saleh: Ich hoffe, dass wir den Integrationsprozess insgesamt gut voranbringen
und
es
nicht
zu
französischen Verhältnissen kommt.
Wir müssen das Selbstbewusstsein
von Migrantinnen und Migranten
stärken. Vor allem von den Migrantenfrauen. Sie müssen sich mehr

54

7/2009

emanzipieren. Damit meine ich
nicht, dass sie ihre Werte aufgeben,
oder diese in Frage stellen sollen.
MOCCA: Ja, es gibt Stimmen, die
meinen, dass uns die Religion – und
es ist hiermit eigentlich immer der
Islam gemeint – die größten Hindernisse aufstellt.
Saleh: Nein, Religion und Integration ist kein Widerspruch. Ja, es ist
sogar so, dass die Integration bei
gläubigen und praktizierenden Muslimen gut funktioniert. Aber genau
das meine ich, wenn ich sage die
Menschen müssen Selbstbewusster
sein. Sei ein Botschafter deiner Religion, deiner Kultur und deiner Herkunft! Das ist meine Devise, die für
mich gilt und die ich jungen Menschen mit auf den Weg geben
möchte. Der Islam ist kein Hindernis, sondern es ist mir seinen Moralvorstellungen und Prinzipien eine
besonders gute Möglichkeit für gesunde Integration. Schauen Sie sich
doch die Jugendlichen an. Sie leben
alle gleich. Sie hören dieselbe Musik,
lachen zu denselben Witzen. Das,
was sie unterscheidet ist allein ihre
Religion, ihre Kultur. Sobald sie lernen sich gegenseitig wertzuschätzen
gibt es kein Problem. Die nächste
Gesellschaft muss eine Gesellschaft
des gegenseitigen Respektes und
der Toleranz sein.
MOCCA: Aber gerade die SPD hat
2006 mit ihrer Entscheidung in der
Kopftuchdebatte gezeigt, dass der
Islam immer noch als ein Problem
angesehen wird.
Saleh: Ich hätte so nicht entschieden. Wir können uns nicht erlauben
Menschen von den staatlichen Institutionen zu isolieren. Es kann nicht
sein, dass das Kopftuch für einen
Menschen, der hier seine Steuern
zahlt und die Gesetze achtet, ein
Hindernis darstellt sich selbst zu
verwirklichen, zumal das freie Religionsrecht ein hohes Gut ist. Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Und dazu gehört seine Religion
und dazu gehören seine Werte.
MOCCA: Danke Herr Saleh für dieses Gespräch. Wollen Sie vielleicht
unseren Lesern noch eine letzte Botschaft übermitteln?
Saleh: Nur eine Bitte: Frauen müssen besonders auf dem Weg der Integration unterstützt werden. Dabei
ist Bildung ein wichtiger Schlüssel,
damit Frauen mit gleichen Chancen
an der Gesellschaft teilhaben.

İnterview: Hureyre Kam
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