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Editorial

GENÇLİĞİMİZ
GELECEĞİMİZ
OLABİLECEK mi ?

G
Burada doğan
nesillerin
anadili/Türkçe
yetersizliği biz
velilerin en mühim
meselesidir.
Bunun için Türk
konsoloslukları ile iş
birliğine
gidilmelidir.
Dil, tarih ve din
eğitimi ile ilgili
gerekli araç-gereçlerin temini için
onlardan yardım
istenmelidir.
Dilini bilmeyen
insana,
-Dini
-Kültürü
-Tarihi
öğretilemez.

ençlik deyince, 18 25 yaş grubu, yani
kız-erkek büluğ çağına ulaşanlar akla gelir. Gençlik çağı biterken gençler, hür iradeleriyle geleceklerini de planlamaya başlarlar.
Resmiyette 18 yaşın başlangıcı
‘rüşt’ yaşının başlangıcıdır. Bu çağ
ülkelere göre değişir. Soğuk ülkelerde 17-18 olabilirken, sıcak ülkelerde 12- 15 olabilir. Allah’a
karşı olan sorumlu luklar da bu
yaştan itibaren başlar. 18 yaşına
kadar olan süre çocuklar için aile
içi eğitim süresidir.
Aile yapısındaki değişiklik
Aile; ana-baba, büyükanne, büyükbaba, hısım akrabalardan oluşan bir yapıdır. Günümüzde özellikle Avrupa’dakiler için bu yapı
zorunlu olarak terkedilmiştir. Bu
yapı, yerini ister istemez çekirdek
aileye
bırakmıştır.
Aile
parçalanmıştır. Bu parçalı aile
olumlu ve olumsuz bazı sonuçları
beraberinde getirmiştir:
-Olumsuz Sonuçlar
Ailede, ana-baba, büyükanabüyükbaba otoritesi kaybolmuştur, geleneksel saygı bozulmuştur, aile içi dayanışma büyük
oranda
ortadan
kalkmıştır.
Parçalanmış ailede kullanılan
eşyalar şahsileşmiştir, yani egoistlik öne geçmiştir. Aile içinde büyükana-büyükbaba
tarafından
verilen din ve ahlâk eğitimi
terkedilmiştir.
Aile
büyükleri
çocuklarını
kontrol
edemez
olmuşlardır.
-Olumlu Sonuçlar
Kişiliklerinin gelişmesi iyileşmiştir. Artık kendilerine güvenen
ve kendilerini toplumuna ispatlayan bir gençlik vardır. Mesela
toplumda -Ali Bey- olarak itibar
kazanmışlardır. Özgüvenleri artmıştır.
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Parçalanmış aile tipinde gelenekler ve kültür
Parçalanmış aile modelinde gelenekler, örf adetler unutulmuş
veya bozulmuştur. Bugün gelinen
noktada Avrupa’da doğup bü yüyen çocuklar kendilerine ve
içinde
bulundukları
topluma
yabancı olarak büyümektedirler.
Bu yabancılaşma ne Avrupa’ya
yaramakta ne Türkiye’ye, ne de
ana ve babaya yaramaktadır. Avrupa’da
doğup
büyüyen,
saçlarının siyahlığından başka
kendi milletine ait üzerinde en
ufak bir değer taşımayan, gayesiz
bir çok gencimiz vardır. Bozulan
geleneklerin
insanımızın
sürüleşmesinde etkisi oldukça
fazla olmuştur. Bu konuda sorumlu olan tabiatıyla ilk önce ana
ve baba, sonra da Türk cemaat
ve kuruluşlarıdır.
Bozulan geleneklerden örnekler:
-Sofra geleneği
Sofra geleneğinin Türk örf ve
adetinde önemli bir yeri vardır. Bu
önemli geleneğimiz ne yazık ki
bugün anlamını yitirmiştir. Aile
fertleri sofrada bir araya gelemiyorlar. Herkes kendi haline bırakılmış ve karınlarını istedikleri
yerde doyurur hale gelmişlerdir.
Sofranın en ucunda oturan aile
büyüğü bugün yok artık. Yemeklere besmele ile başlanmıyor, sofradan kalkarken dua edilmiyor,
artık
sofralarımızda
Allah’ın
verdiği o güzel nimetlerin şükrü
eda edilmiyor. Elleri yıkayarak sofraya oturmak, sofradan kalkarken
izin
almak,
sofradan
kalktıktan sonra dişleri temizlemek v.b. adetlerimiz neredeyse
yok denecek kadar azalmıştır. Su
yerine kağıt mendille temizlik
yaygınlaş-mıştır.
- Dini Bayramlar
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-Arkadaşlık
Arkadaşlık etme, eğlenme ve evlenme kuralları değişmiştir. Arkadaş
seçiminde ailenin tavsiyesi kalktığı
için arkadaşlıklarda ‘seçicilik’ söz konusu değildir. Evliliklerde eşlerin
birbirlerine verebilecekleri ahlaki
değerler önemini yitirmiş; yerini cinsel ilişki, şekilcilik, maddecilik almıştır. Gerek dini otoritenin gerekse aile
otoritesinin ortadan kalkması, gençlerde saldırganlık eğilimini de
kamçılamıştır.
-Değerlerin ve Zevklerin Değişimi
Gençlerin ve çocukların eğlenme,
yemek yeme zevkleri ve alışkanlıkları tamamen değişmiştir..
Genç kendisine ve çevresine
yabancılaşmış,
huyları
ve
davranışları değişmiş, duygusallığı
kaybolmuş,
elektronik
aletlere
tutkunluğu
art-mış,
televizyon
merakı hastalık haline gelmiştir. İnsanlardan
kaçmaya
başlamış,
yalnızlığı
tercih eder duruma
gelmiş, sosyal planda gerilemiştir.
En kötüsü; okumaya, öğren- meye,
güzel sanatlara, çalışmaya karşı
isteksizleşmiş,
ilgisizleşmiş...
Dağınıklık hoşuna gider olmuş,
giyim kuşamıyla kendisine yabancılaşmış, dîni kurallara ve değerlere
bîgâne
hale
gelmiştir.
Çağın
başdöndürücü hızı iki toplum
arasında sıkışıp kalan talihsiz genci
örseleyip bir köşeye atıvermiştir.
-Dil problemi
Kelimeler, deyimler, espri ve estetik anlayışına tamamen yabancılaşmışlardır. Kültürümüze ait güzelliklerin gençlere sunulmayışı, gençleri
ister istemez yabancı kültürlerin
ağına düşürmüştür.

Foto: Murat Yıldız

Dini
bayramların
fonksiyonu
kalmamıştır. Böylece küçüklerin
büyüklerle kaynaşması bitmiştir.
Kültürünü yaşayamayan ailelerin
geleneksel değer yargıları da
değişmeye başlamıştır. Çocuklar bu
durumdan etkilenmiş ve yaşadığı
toplumun kültürünü ve inancını
kendi inaç ve kültürünün yerine
koymuştur. Böylece çekirdek-aile bireyleri arasında ikinci bir bölünme
başlamıştır. Bu nesil ne İsa’ya, ne
Musa’ya
ne
de
Muhammed’e
yarayacaktır.

değildir, çingene değildir” demek
onun için belki kolaydır ama bunu
ispat edecek bilgi donanımı onda
yoktur.
-Birinci kuşağın kalan emaneti
Birinci kuşak ‘eğitimsiz’, saf ama,
cesur haliyle -kendi anlayışlarıncahizmetlerini etmiş, çocuklarını bugünlere kadar getirmişlerdir. Cami
açmak, dernek kurmak, mal-mülk
edinmek gibi yapılması gereken ne
varsa yapmış ve iç huzuruyla görevi
ikinci kuşağa devretmişlerdir. Ancak
ikinci kuşak ‘emanet’e henüz gereği
gibi sahip çıkamamıştır.
Çözümler / hedefler
Problemler büyümüş kördüğüm
haline gelmiştir. Problemlerin çözümü eğitim faaliyetlerinin; yer,
zaman, şahıs ve cemiyet açısından
bilinçli şekilde yürütülmesine bağlıdır.
Bugün dini motiflerle süslediğimiz
bir eğitime eskisinden daha fazla ihtiyaç vardır. Geleneklerin güzellikleri
ile süslenen; millî şuur ile, tarih
şuuru ile desteklenen bir dini eğitim,
gençlerin daha kişilikli hale gelmelerine yardımcı olacaktır. Yetersiz dinî
eğitim ve hamasî
ulus bilinci gençl
e
r
i

-Tarih bilinci
İdeolojik bakışlar Türkleri barbar
olarak, çingene olarak tanıtırken
genç bu tanımlamalar karşısında
aktif olamamış ve söylenenleri kabul
etmek zorunda kalmıştır: Çünkü
kendi tarihini bilmemektedir. Bu
durum genci aşağılık kompleksine
düşürmüştür.
“Türkler
barbar
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saldırganlaştırabilir. Doğru olan,
kendi hakkına sahip çıktığı kadar
başkalarının hakkına da sahip
çıkacak
bilinçli
gençler
yetiştirebilmektir. Eğitimde vatan
sevgisi, millet sevgisi, bayrak
sevgisi ve Allah sevgisi yerli yerince
anlatılma-lıdır.
Eğitim hizmeti kısa vadeli çıkarlar
için, iyi düşünülmeden, ehliyetsiz
kişilerle alelacele ve uygun olmayan eğitim araçlarıyla yapılacak
bir hizmet değildir. Eğitim hizmeti
sorumluluk ister, ehliyet ister,
yatırım ister. Yatırımlar uzun vadeli
olmalıdır.
Neleri nasıl yapılmalı?
Derneklerde ve camilerde yapılan
eğitimlerin mutlaka bir müfredatı
olmalıdır. Ehliyetli kişilerin tesbiti ve
fizik mekanın hazırlanmasından
sonra:
1-Eğitimciler ve dernekleri ve din
görevlileri önce ailelerle diyalog içine
girmelidirler.
2-Zaman zaman gruplara eğitim
amaçlı,
programlar,
yemekli
toplantılar, piknikler yapılmalıdır.
3-Genç
nesil
başıboş
bırakılmamalı. Onları meşgul etme-
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nin yolları bulunmalıdır.
4-Gençlerin istek ve arzularına
önem verilmelidir.
5-Gençlerle konuşurken onlara
fikir dikte ettirme yerine, onların da
fikirleri sorulmalıdır.
6-Gençlere
örnek
şahıslar
olunmalı. Onlarla yakından ilgilenilmelidir.
7-Her yerde "Veliler Birliği ve
Kötü Alışkanlıklarla Mücadele Dernekleri" kurulmalıdır.
8-Dünya tarihi, Türk ve İslâm tarihi gençlerimize verilmelidir.
9-Birinci kuşak örfündeki büyükana ve büyükbaba rolünden vazgeçmemelidir. “Ben emekli oldum.
Bundan sonra altı ay Türkiye’de altı
ay burada yaşarım, anlayışından
vazgeçilmeli ve Ben torunlarımın
başında
duracak
ve
onlara
yapabildiğim
kadar
eğitmenlik
yapacağım, benim bundan sonraki
görevim
budur”,
diyerek
bu
anlayışıyla hareket edimelidir.
10-Türkiye’ye yapılan yatırımlar
çoğu gurbetçiye mutluluk yerine
sıkıntı getirmiştir. Buradaki neslin
geleceği
için
bu
sıkıntılardan
olabildiğince
hızlı
bir
şekilde
kurtulunmalı ve yaşanılan ülkelerde
atılması gerekli olan adımlar acilen
atılmalıdır.
11- Dil problemleri çözülmelidir.

Türkçe

Burada doğan nesillerin anadili/Türkçe yetersizliği biz velilerin
en mühim meselesidir. Bunun için
Türk konsoloslukları ile iş birliğine
gidilmelidir. Dil, tarih ve din
eğitimi ile ilgili gerekli araç-gereçlerin temini için onlardan yardım
istenmelidir. Dilini bilmeyen insana:dini, kültürü, tarihi öğretile
mez.
-Ülke lisanı: Yaşadıkları yerin
lisanı, bir kitabı veya gazeteyi
okuyup anlayabilecek derecede
mutlaka öğ-renilmelidir. Verilmeyen
hakların alınabilmesi, savunulabilmesi ve korunulabilmesi için dil
öğrenmek zorunluluktur.
O ülkede doğup büyüyenler ise
ülke lisanını en iyi seviyede
konuşmalı, anlamalı ve yazmalıdır.
12-Geleceğimizi garanti altına
almamız ve bulunduğumuz ülkelerin
halklarıyla
uyum
içinde
yaşayabilmemiz için kültürel faaliyetler yapılmalıdır. Bunun için:
-Folklor kursları
-Musiki kursları
-Resim ve elişi kursları
-Biçki dikiş ve yemek kursları
-Okul öncesi eğitim için çocuk

yuvaları
-Bilgisayar kursları
-Tiyatro kursları
-Hitabet kursları açılmalıdır.
13-İki dilli eğitim için gerekli
çalışmalar
yapılmalıdır.
İlgili
kuruluşlarla işbirliği içine girilmelidir.
14-Kız ve erkek ayrımı yapmadan
eğitim amaçlı salonlar ve lokaller
açılmalıdır.
15-Genç kız ve erkekler için spor
kulüpleri, satranç kulüpleri açılmalıdır.
16-Amaçları iyi düşünülerek belli
konularda panel, seminer, sempozyum, açık oturum v.b. programlar
düzenlenmelidir.
17-Genç kız ve erkekler eş seçiminde yaşadıkları ülkenin gençlerine öncelik tanımalıdırlar. Ebeveyn
bu konuda teşvikçi olmalıdır.
Gayesiz ve sorumsuz gençlerin
hem kendilerine hem de yaşadıkları yerdeki topluma zararları
bilinmektedir. Yaşanılabilir bir
toplumu oluşturmak devletiyle,
milletiyle ve sivil toplum
Rüştü örgütKAM
leriyle herkesin elele vermesiyle
mümkünGenel
olacaktır.
birYayınTaraflar
Yönetmeni

MEYDAN OKUR
TÜRKİYEM
Topraklarım kanla canla yoğruldu
Şehitlerle gazîlerle kuruldu
Velilerle ulularla doğruldu
Düşmanlara meydan okur Türkiyem
Eyyub Sultan İstanbul’da yatar
Türkiye’nin kalbi orada atar
Savaşda şehitler de kurşun atar
Ordusuyla meydan okur Türkiyem
Çanakkale Geçilmez dedik biz
Bir ağızdan yeminler ettik biz
Şehâdet şerbetini orda içtik biz
Destanıyla meydan okur Türkiyem
Maraş’da hep sütçü imamlarım
Erzurum’da bütün dadaşlarım
Anadolu’da Fatma Ana’larım
Milletimle meydan okur Türkiyem

Halil Doğan

Tarih ve Toplum

Almanya´daki
İslâm Tarihi
Almanya´nın müslümanlar ile
olan ilişkilerine merceği yaklaştırdığınızda Türk-Alman ilişkilerinin yoğunluğuna şahit
olursunuz. Almanlar;
Pakistan, Endonezya, Arap
ya da İranlı müslümanları
değil, asırlardır savaş meydanlarında Türkleri karşılarında gördüler.
Elbette ki tanıdıkları İslam´da
Türklerin getirdikleri İslâm oldu.

Dr.Latif Çelik
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vrupa müslümanlarının çok önemli bir yekününün İngiltere, Fransa ve Almanya ülkelerinde yaşadıkları artık bir sır değil. Londra ve
Paris hükümetlerinin müslüman göçmenleri,
eski sömürgeleri olan Hindistan ve Cezayir´den gelirken, Almanya müslümanlarının
tamamı Osmanlı cografyası kökenlidir. Almanya´nın İslam dünyası ile olan ilişkilerine de
asırlardır Türk çizgileri hakim olmuştur.
İslam´ın Almanya ile olan geçmişi oldukça
eskiye dayanır. Alman milletinin İslam ile tanışması yaklaşık 13 asır geriye gitmektedir.
777 yılında Büyük Karl’ın (Karl der Große) hükümdarlık zamanında Paderborn’a Cordoba
Emiri tarafından sürülen Saragossa valisi Süleyman El-Arabi’yi kabul etmesi ve yardımlaşma antlaşması imzalaması bilinen en eski
Alman-İslam belgesidir. 791´de ise Abbasi
halifesi Harun Reşit ile Frankonya kralı arasında efsanevi ilişkiler tarih sayfasında yerini
almıştır.
Almanya´nın müslümanlar ile olan ilişkilerine merceği yaklaştırdığınızda Türk-Alman
ilişkilerinin yoğunluğuna şahit olursunuz. Almanlar; Pakistan, Endonezyalıları, Arabis-tanlıları ya da İranlıları değil, asırlardır savaş
meydanlarında Türkleri karşılarında gördüler.
Elbetteki tanıdıkları İslam´da Türklerin getirdikleri İslâm oldu.
Alman milletinin müslümanlar ile kurduğu
ilişkilerin tarihi eldeki önemli kaynaklara göre,
12.yy´a dayanmaktadır. Müslümanların Almanya ile değil ama, Almanlar ile yoğun olarak tanışması Haçlı Seferleri döneminde ivme
kazanmıştır. Kudüs´ü kurtarmaya gelen bu
ordulardan birine ünlü Alman komutan Friedrich Barbarossa komuta ediyordu. 10 Haziran
1190 günü Göksu ırmağını geçerken boğulan
Barbarossa Türk-Alman ilişkilerinde iz bırakan
önemli şahsiyetlerdendir. Ölümün-den sonra
yerine geçen yeğeni İmparator Von HohenStaufen III. Konrad, Selçuklu Türkle-rin´nin
´barış sözüne´ sadık kaldıklarını gö-rünce yaşamı boyunca Türklerin dostu olarak kaldı.
Almanya topraklarının yoğun olarak müslümanlar ile tanışması da aynı yıllara rastlar.
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Tarih Ve Toplum
Yaklaşık 2 asırdan fazla süren
bahse konu sefer-lerden dönüşte
onbinlerce müslü-man, esir olarak
Kıta Avrupası´na getirildi. Ortaçağ
koşullarının kim-lik ve inanç hürriyetinden
bahse-dilmeyecek
kadar ağır olduğu yıl- larda ganimet
olarak
getirilen-lerinden
ancak şanslı olanlar tari-hin tozlu
sayfalarında kendilerine bir kaç
satır yer edinebildiler. 1270 yılında
Gaziantep-Halep arasında-ki bir

Karakayunlu Mehmet Sadullah Paşa

Karakoyunlu Mehmet Sadullah
Paşa´da savaşın Bavyera´ya savurduğu esirlerden biri idi.
Würzburg´da 1697 yılı 2 Mayıs
günü yere serdiği halı üzerinde
ilk kahveyi yaparak halka tanıttı.

savaştan sonra uzun bir esaret
yolculuğunun
sonunda
Almanya´nın güneyine getirilen
Mehmet Sadık Selim adlı bir Selçuklu subayı bu şansı yakalayabilenlerdendir.
Alman arşivlerinden günümüze
ulaşan bilgilere dikkatlice baktığımızda onbinlerce Soldan ailesinin
büyük dedesinin bir Müslüman
Türk olduğu saklanamaz bir gerçektir. Devlet hizmetinde kendine
güven sağlayacak kadar kariyer
yapan ve kraliyet ailesi ile mü-

kemmel ilişkiler geliştiren Mehmet
Sadık´ın ileriki yıllarda kendisine
‘Soldan’ soyadını seçtiğine şahit
oluyoruz. 1305 yılında Hristiyan
olan Mehmet Sadık, ileriki yıllarda
giderek genişleyen ve Soldan adı
ile toplumda oldukça önemli prestije sahip olmuştur. Hatta aile
mensuplarından bazıları Rönesans
-Reform yıllarında Güney Almanya´nın önde gelen Protestan din
adamları durumundadır.
15. yy. sonları Almanların İslam
ile sıksık karşılaştıkları tarihtir.
Avusturya ordularındaki Alman askerlerin karşısında artık Osmanlı
ordusu vardır. Dini motiflerin her
iki tarafta da oldukça sık kulla-nıldığı 15. yy. savaşlarında akıncı
Türkler, özellikle güney Almanya´
ya sık sık akınlar yapmışlardır. Osmanlı´nın öncü kuvvetlerinin stratejik baskı amacıyla sadece korku
salmak için yaptıkları akın-lardaki
Müslüman imaji da bu yıllarda
oluşmaya başlamıştır. Halk şairlerinin deyişlerinden annelerin ninnilerine, hayal hikayelerinden
kiliselerdeki vaazlara kadar etki
eden Türk korkusu, Alman toplumununun belleklerinde uzun süre
silinmeyecek şekilde yer etti. Osmanlı´nın toplumsal hayattaki iyi
niyet ve hoşgörüsünü, korku
içinde olan Hristiyan Almanya hiç
bir zaman tam olarak anlayamadı.
Müslümanlar´ın
Almanya´ya
yoğun olarak adım attıkları dönemin II. Viyana kuşatmasının akabine rastladığı gerçeği oldukça
realist ve bilimsel bir görüştür. Pax
Ottomana (Osmanlı Yüzyılı) döneminde Avusturya´da yerleşik hanedanlar tarafından idare edilen
Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu´na bağlı olan Almanların
müslümanlar ile olan ilişkileri
Avusturya kontrolünde yürüyordu.
Türklerin 1683 yenilgisi ile birlikte
özellikle Almanya´nın güney eyaletlerine gelen çok sayıda müslüman esir Almanların yoğun olarak
gördüğü müslüman gruplardır.
Geri çekilen Osmanlı Ordusu´nun
seri halde aldığı Budin, Salankamen ve Zenta yenilgileri Türklerin
tarihleri boyunca en fazla kayıp
verdikleri muharebelerdir. Bu savaşların tamamı nerde ise Türk
esirler ile maddi zenginliğe dönüştüğü için Almanya içlerine getirilen
Türklerin kesin sayısı hakkkında
net bilgiler olmamasına karşın 4050 bin civarında Türk´ün esir olarak getirildiği ünlü Avusturyalı
Hammer´in iddiaları arasındadır.
1699 Karlofça barışı sonrası geri
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dönenler oldu ise de çok sayıda
müslümanın bu ülkenin içlerine
asimile amacı ile götürülüp topluma karıştığı tarih sayfalarında
karşımıza çıkmaktadır. Ansbach
şehrinin Rügland köyündeki Carl
Osman acı bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezar taşına,
“İstanbul´da doğdu, Belgrad´da
esir düştü, 47 yıl esaretten sonra
80 yaşında Anscbach´da öldü“
diye not düşülen Osmanlı sipahisi,

Carl Osman

esir Türklerin bir çoğunun ülkesine
dönemediğinin de belgesi konumundadır.
Karlofça (1699) Barışı sonrası
Osmanlı-Alman ilişkilerini de gelişmeye başladı. Avusturya-Almanya
orduları Osmanlı´yı savaş meydanlarında yenmişlerdi ama savaşın sonunda bir Türk kültür
hayranlığı dalgası hızla yayılmaya
başlamıştı. Sadece esir Mehter takımı elemanlarının icra ettikleri
müzikler bile Alman entelektüelleri
arasında sıkça konuşulur oldu.
1705
yılında
Sultan
III.
Ahmed ilişkilerin geliştirilmesine de yardımcı olması açısından yerel Alman kont, derebey ve krallarına Mehter takımları hediye etti. 1708’in
Mart ayında İstanbul´dan müzik hocaları Münih, Nürnberg,
Würzburg ve Fulda´ya gönderildiler. 1710 yılından itibaren
Türk hocadan ders almayan
Alman müzisyenler artık ciddiye alınmaz olmuştu. Almanlar
savaş öncesi düşman olarak
gördüklerinin kültürünü daha
yeni yeni inceleme firsatı bul-

Tarih Ve Toplum
muşlardı. Aynı yıllarda İslam
incelemeye alınarak Kur’an Almanca´ya çevrildi. Goethe gibi
entellektüellerin
Osmanlı,
İslam ve Türkler ile ilgili pozitif yaklaşımları Türk Alman
ilişkilerinde çok önemli gelişmelerin de temelini atmış
oldu.
Yakın dönem Alman-İslam tarihinin önemli bir kilometre taşı da
250 yıl önce Kurland dükasının
(Herzog von Kurland) yirmi “uzun
cesur” Türk’ü Prusya Kralı I. Friedrich Wilhelm’in (1713-1740) emrine vermesine dayanır. Kral 1739
senesinde Potsdam’da bu yirmi
Türk için “yeni asker kilisesi”
yakınlarında bir camii yaptırır.
Çünkü Kral, çevresindeki bu Müslümanların dinlerinin icap ettirdiği
vazifelerini yerine getir-melerine
değer veriyordu. I. Frie-drich Wilhelm zamanında oluşan Müslüman
cemaati Alman-İslam tarihinde
büyük öneme sahiptir. Bu topluluk
1934 yılında Paul von Hindenburg’un ölümüne kadar da önemini korumuştur. Prusya-Almanya
müslümanları 7 ve 8 Şubat 1807
tarihinde Büyük Friedrich’in emri
altında gerek tüccar, gerek diplomat, araştırma-cı, ilim adamı ve
yazar olarak hem memleketleri Almanya’yı hem de dinleri İslam’ı
savunmak amacı ile Napolyon’a
karşı cephe aldılar. Kendilerini
doğu ve batıyı birbirine bağlayan
bir köprü olarak kabul ediyorlardı.
Prusya Krallığı’ndaki Müslümanların hakları konusunda
kralın ilginç sözleri vardır;
“Görevimiz bizzat İslam Dinini
korumak ve uygulanmasını
sağlamak, ayrıca Müslümanların geleneklerini aynı şekilde
devam ettirmelerine kolaylık

Friedrich der Grosse adı ile bilinen
Prusya kralı II.Friedrich müslümanlara gösterdiği tolerans ile tanınan ünlü bir Alman hükumdarı idi.

sağlamaktır.” 1740 yılında
ll.Friedrich’in yanına gelen bir
görevlinin: “Protestan bir kent
olan Frankfurt-Oder’de yaşayan bir katoliğin orada ki normal halkın sahip olduğu tüm
yasal haklara sahip olma hakkı
var mıdır?” sorusu üze-rine
kral: “Bütün dinler aynıdır ve
güzeldir. Tabiiki eğer o dine
mensup olan insanlar doğru,
samimi ve haysiyetli iseler.
Eğer Türkler buraya gelip yerleşseler, biz onlar için camiler
inşaa ederiz” şeklinde cevap
vermiştir. Büyük Friedrich’in
girişimleriyle Prusya ordusuna
müslüman birlikler de yerleştirilmiştir.
1760
tarihinde
Almanya’da
İslam tarihi için önemli bir gelişme
oldu. Osmanlı sultanının Prusya ile
aralarındaki dostluktan dolayı Rus
ordusuna savaş açacağı söylenti-

Mehmet sadık Selim´in torunlarından Felix Soldan soyları ile ilgili olarak arşivlere dayanarak geniş bilgiler verdi.
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leri Rusya’da yayılmaya başladı.
Bu sebeple Rus ordusunda bulunan çok sayıda ki Müslüman asker
taraf değiştirerek Prusya’ya katıldı. Sonraki yıllarda Boşnak ve Arnavut müslümanlardan oluşan bir
birlik
oluşturularak
başlarına
Osman isimli bir teğmen getirildi.
1772 yılında Prusya Polonya’yı
işgal edince, orada yaşayan müslüman Tatarlar Prusya ordusuna
kendi istekleri ile katılmışlardı. 23
Ağustos 1775 yılında da kral, Tatar
Müslümanlar için din ve vicdan
hürriyeti, aynı zamanda istedikleri
yere yerleşme imkanı sağlamış ve
ayrıca küçük askerî birlikler kurmalarına da izin vermiştir. Uzun
yıllar süren Prusya-Fransa savaşında Napolyon ilk yenilgisini 1807
yılında almıştı. Bu harpte göze
çarpan, Prusya’ya sonradan katılan müslüman askerlerin gayretleriydi.
Alman topraklarında Müslümanların ilk sahip oldukları mülkiyet,
bir mezarlık idi. 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
Ber-lin´de en çok bilinen İslami
me- kanların başında gelir. 10
Ocak 1799´da Osmanlı sultanının
da Tarabya sırtlarındaki bugünkü
Al-man
mezarlığının
arsasını
Prusya Kralına hediye ettiği bilinmektedir.
31 Mayıs 1933 de kurulan “Verein İslamischer Weltkongreß Deutschland” (Almanya İslamî Dünya
Kongre Derneği) ülke ça-pında yaşayan tüm İslamî cemi-yetleri
kendi bünyesinde topla- mıştı.
Kendisini 1739 dan itibaren kralın
yardımıyla oluşan cemiyet-ler geleneğinin bir mirasçısı olarak nitelendiriyordu.
1927
yılında
Ber-lin’de kurulan İslam-ArşivAlman-ya Merkez Enstitüsü dosyalarında Prusya ve daha sonra ki
Almanya’ da müslüman cemaatların varlı-ğından bahsedilmektedir.
Birinci Dünya Harbi’nin hemen
akabinde Wünsdorf’ta Berlin’li
müslümanlar için camii inşaa edildi. Berlin’de o yıllar 40´dan fazla
ülkeden gelen Müslümanlar ikamet ediyordu ve Berlin İslam Cemiyeti adı altında toplanmış-lardı.
Wünsdorf Camii 1924’te yıkılma
tehlikesi sebebiyle kapatıl-dı ve
1926 senesinde de yıktırıldı.
Hind’li İmam Sadrettin Berlin-
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Charlottenburg da ilk Alman İslam
Cemiyeti´ni kurmuştur. Bu cemaat
iki sene sonra Berlin-Wilmersdorf’
da bir cami inşaa ettirdi ve cami
1945 yılına kadar Almanya´daki
İslami hayatın merkezi konumuna
yükseldi. 1930’dan sonra cemiyetin ismi Alman Müslüman Toplumu olarak degiştirildi. 1927’de
Berlin’de İslam-Arşiv Almanya
Merkezi kurulmuştur. Bu teşkilat
şu anda da Soest şehrinde çalışmalarına devam etmektedir. Rusya’dan iltica eden 60 kadar
müslüman, Alman müslümanlarla
birlikte İslam Dünya Kongresi’nin
bir şubesini açtılar. Yine bu şubenin katkılarıyla ilk İslam-Eğitim
Merkezi olan “İslam Kollegium”
kuruldu. Bu eğitim merkezi faaliyetlerine Müslüman öğrencilere
İslam din dersleri vererek devam
etti.
Günümüzde Federal Almanya
Cumhuriyeti´nde yaşayan müslümanların sayısı 3 milyon civarın-

dadır. Bunlardan 400.000’i eski
Yugoslavya mültecilerinden Boşnak ve Kosovalı, 350.000’i Kuzey
Afrika ve Ortadoğu müslüman-larıdır. Almanya’da yaşayan müslüman Türklerin sayısı ise yaklaşık
olarak 2.100.000 civarındadır. Bu
insanlar sadece Almanya’da yaşıyor olmakla kalmamış Almanya’
nın önemli bir parçasını oluşturmuşlardır. Son dönemde müslümanların dini, kültürel ve sosyal
ihtiyaçları toplum sorunu olarak
politikacılara ve kiliselere iletilmeye başlandı. Müslümanların dini ve
kültürel haklarının anayasa güvencesi altına alınması konusunda
hem Alman devletinin hem de
göçmen asıllı müslüman sivil toplum kuruluşlarının gayretleri giderek artmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemindeki Kaiser-Sultan ilişkileri, 20. Asrın iki ayrı dine mensup
milletleri arasındaki en önemli entegrasyon projesidir. 60´lı yıllar-

da savaş sonrası Alman ekonomisine işgücü olarak gelen ve büyük
çogunluğu kalıcı hale dönüşen son
devir Türk işçi göçü ise Almanİslam ilişkileri açısından önemli bir
kilometre taşıdır. 10 asırdan beri
İslam dininin bayraktarlığını yapan
Türklerin Almanya´da yarım asıra
yakın müslüman kimliği ile barış
içinde yaşaması sosyolojik açıdan
incelenmeyi bekleyen ilginç ve
mükemmel bir sahadır.

..................................
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-Yilmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi
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Büyük Osmanlı Tarihi
-İlber Ortaylı, Alman Emperyalizminin
Türkiye´ye girişi
-Aybala Karagöz, Avrupa´da Türkler
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Islamische
Geschichte
Deutschlands
Wenn wir die
deutschen Archive
genauer betrachten,
werden wir die Realität
feststellen, dass der
Urahn der SoldanFamilie, die mittlerweile zehntausende
von Familienangehöri
gen zählt, ein
Türkischer Muslim war.
Mehmet Sadik Sultan,
der im deutschen
Staatsdienst Karriere
macht und außerordentlich gute
Beziehungen zum
Königshaus aufbaut,
nimmt den Namen
Soldan an.

E

land sind die führenden Länder in Europa,
die einen wi-chtigen
Teil der Muslime beherbergen.
Auf der einen Seite
stammen die muslimischen Einwanderer der Regierungen in
London und Paris aus den ehemaligen Kolo-nien wie Indien und
Algerien und auf der anderen
Seite haben die Gesamtzahl der
in Deutschland lebenden Muslime
ihre Wurzeln in der osmanischen
Geographie.
Die Beziehungen Deutschlands
zur islamischen Welt wurden seit
Jahrhunderten
Türkisch
dominiert.
Die erste Bekanntschaft Deutschlands bzw. der Deutschen mit
dem Islam führt bis ins 13.
jahrhundert zurück.
Die älteste offizielle Urkunde
der Deutsch – Islamischen Beziehungen reicht auf das Jahr 777,
als Karl der Große auf dem Reichstag zu Paderborn den vom
Emir von Cordoba vertriebenen
Stat-thalter von Saragossa, Sulaiman al-Arabi, empfängt und
mit ihm einen Beistandspakt abschließt. Vierzehn Jahre später
kommt es dann zu den legendären Bezie-hungen zwischen
dem Franken-kaiser und dem Abbasidenkalifen Harun al-Rashid
zu Bagdad, den „Herrscher aus
Tausend und eine-Nacht, die in
den Ge-schichtsbüchern ihren
festen
Platz
eingenommen
haben.
Wen wir die die Beziehungen
Deutschlands mit dem Islam
näher unter die Lupe nehmen,
werden wir feststellen, dass es
sich vielmehr um DeutschTürkische Beziehungen handelt.
Dies ist damit zu erklären, dass
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Deutsche sich auf den Kriegfeldern nicht mit Pakistanis, Indonesiern, Arabern oder Persern
begegneten, sondern fast ausschließlich mit Türken. Da ist es
nicht unnatürlich, dass der Islam,
mit dem sie Bekanntschaft machten, der Islam war, der ihnen
durch die Türken zugetragen
wurde.
Gemäß wichtigen Quellen geht
die Deutsch- Islamische Beziehungsgeschichte bis ins 12.
Jahrhundert zurück. Die Bekanntschaft der Muslime mit den
Deutschen wurde mit den Kreuzzügen intensiviert. Eine der
Kreuzzüge zur Befreiung Jerusalems wurde durch den berühmten deutschen Kommandanten Friedrich Barbarossa befehligt.
Barbarossa, der am 10. Juni
1190 beim Überqueren des Flusses Göksu in der Türkei. ertrank,
gehört zu den berühmten Persönlichkeiten der Deutsch- Türkischen Beziehungen.
Sein Nachfolger, Kaiser Konrad
von Hohenstaufen III., blieb sein
Lebenslang ein Türkenfreund, als
er sah, dass die Seldschuken ihr
Friedensversprechen einhielten.
Die intensive Begegnung der
Deutschen mit den Muslimen auf
deutschem Boden fällt auch in
die o.g. Jahre. Im Verlauf der
über zwei Jahrhunderte andauernden Kreuzzüge wurden zehntausende muslimische Gefangene
nach Europa verschleppt.
Nur einige wenige der Gefangenen, die als Beute verschleppt
wurden, fanden in den verstaubten Seiten der Geschichtsbücher Erwähnung, da im Mittelalter weder Persönlichkeits- noch
Religionsfreiheit existierte.
Einer dieser „Glücklichen“ war
der Seldschukische Offizier Mehmet Sadik Sultan, der im Jahre
1270 während einer Schlacht
zwischen den Kreuzfahrern und
den Seldschuken in der Nähe von
Aleppo (heute Syrien) gefangen
genommen und über Beirut,
Zypern, Genua (Italien) nach
Deutschland gebracht wurde.
Wenn wir die deutschen Archive genauer betrachten, werden
wir die Realität feststellen, dass
der Urahn der Soldan- Familie,
die mittlerweile zehntausende
von Familienangehöri gen zählt,
ein Türkischer Muslim war.
Mehmet Sadik Sultan, der im
deutschen Staatsdienst Karriere
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macht und außerordentlich gute
Beziehungen zum Königshaus aufbaut, nimmt den Namen Soldan
an. Im Jahre 1305 lässt er sich
taufen, im Laufe der Zeit verzweigt sich die Familie in ganz
Deutschland und wird ein bedeutender Faktor. Einige der Familienangehörigen werden in den Jahren
der Reformation bedeutende und
führende protestantische Theologen in Süddeutschland.
Das 15. Jahrhundert zählt zweifellos zum Jahrhundert der sich
wiederholenden
Begegnungen
zwischen den Deutschen und dem
Islam. Deutsche, die in der österreichischen Armee dienen, finden
sich nunmehr den osmanischen
Armeen gegenübergestellt. Im 15.
Jahrhundert, in dem die religiösen
Motive eine große Rolle spielen,
unternehmen die türkischen Vorstoßtrupps immer wieder Streifzüge, insbesondere nach Süddeutschland.
Osmanische Vorstoßtrupps, die
durch ihre Streifzüge lediglich
einen strategischen Druck auf den
Gegner ausüben wollten, tragen in
diesen Jahren zur Bildung eines
Islamischen Images bei.
Die Angst vor den Türken, die
sich in den Liedern, Gedichten,
Kindermärchen bis hin zu den
Kirchenpredigten widerspiegelte,
hat sich im Gedächtnis der deutschen Bevölkerung unveränderbar verfestigt. Das christlich
geprägte Deutschland, das sich in
Angst befand, hat die durch die
Osmanen ausgeübte gesellschaftliche Toleranz niemals gänzlich
verstanden.
Es ist eine wissenschaftlich
belegte Realität, dass die intensive Bewegung der Muslime in
Deutschland in die Zeit der 2.
Wienbelagerung fällt.
In der Zeit der Pax Ottomane
(osmanische Jahrhundert) wurden
Beziehungen zwischen den Deutschen und den Muslimen durch
die in Österreich ansässigen Dynastien des heiligen RömischDeutschen Reiches, in dem Deutschland integriert war, kontrolliert.
Nach der Niederlage der Osmanen im Jahre 1683 wurden die
muslimischen Gefangenen insbesondere in die südlichen Gebiete Deutschlands verschleppt.
Zu den verlustreichsten Niederlagen in der Geschichte der nunmehr zurückgedrängten Türken
zählen zweifelsfrei die Niederlagen

in Buda, Mohac, Belgrad, Salankamen und Zenta.
Zum Zwecke von Lösegeldforderung wurden die Türken gefangengenommen und nach Öster-

Der Waffenhandel
spielte in den deutschtürkischen Beziehungen
eine große Rolle. Der Cafe
in dem Mahmud Sevket
Pascha seinen Kaffe trank,
zählt heute noch zu den
meistbesuchten Orte in
Oberndorf.

reich gar nach Deutschland verschleppt. Obwohl es keine genauen Kenntnisse über die Anzahl
der
Verschleppten
vorliegen,
schätzt der Österreichische Historiker Hammer die Zahl auf 40 50 Tausend.
Obwohl nach dem Friedensvertrag von Karlowitz von 1699 viele
der Gefangenen zurückgekehrt
sind, zeigt die Geschichte auf,

Osmanische Reiter
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dass eine Großzahl der gefangenen Muslime christianisiert und
zum Zwecke der Assimilierung ins
Landesinnere deportiert wurde.
Diese Türken sind schließlich im
deutschen Volkstum aufgegangen.
Carl Osman im Dorf Rügland in
der Nähe von Ansbach begegnet
uns als ein bitteres Beispiel hierfür. Der Schriftzug auf seinem
Grabstein, „Hier ruht in Gott Carl
Osman, ward geb. in Constantinopel 1655 / vor Belgrad gefangen 1688 / zu Ruegland getauft
1727 / in Diensten gestanden 47
Jahr, starb 1735 alt 80 Jahr“, ist
ein Zeugnis dafür, das viele Gefangene nicht zurückkehren konnten.
Nach der Unterzeichnung des
Karlowitzer
Friedensvertrages
gedeihen die Beziehungen zwischen den Deutschen und Osmanen, die österreichisch- deutschen
Armeen hatten die Osmanen auf
den Schlachtfeldern besiegt, gleichzeitig beginnt nach dem Krieg
eine Bewunderung der türkischen
Kultur.
Sogar die durch die gefangengenommene osmanische Militärkapelle gespielte Musik wurde
bei den deutschen Intellektuellen
des Öfteren Thema. Zur positiven
Entfaltung
der
Beziehungen
schenkt Sultan Ahmed III. im
Jahre 1705 vielen deutschen
Grafen, Landesfürsten, und Könige eine osmanische Militärkapelle.
Im Jahre 1710 wurden viele
türkische Musiklehrer nach München, Würzburg und Fulda entsandt. Ab 1710 wurden deutsche
Musiker durch türkische Musiklehrer unterrichtet, andernfalls
wurden sie nicht ernst genommen.
Die Deutschen hatten erst nach
dem Krieg die Möglichkeit, die Kultur des ehemalig als Feind angesehenen zu studieren. In den
gleichen Jahren wurde auch der
Islam unter die Lupe genommen
und der Koran ins Deutsche übersetzt.
Die positiven Äußerungen vieler
deutscher Intellektueller, unter
Anderem Goethe, über die Osmanen, den Islam und den Türken
bildete die Fundamente der guten
Beziehungen.
Eine weiterer Meilenstein der
Deutsch – Islamischen Geschichte
wurde im Jahre 1713 gelegt, als
der Herzog von Kurland König
Friedrich Wilhelm I. 20 türkische
„tapfere Lange Kerls“ zur Verfügung stellte. 1739 ließ der König
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für sie in Potsdam einen Saal in der Yorckstraße, in der Nähe der neuen Soldatenkirche
(Garnisonskirche), als Moschee herrichten,
weil er Wert darauf legte, dass „ seine Muslime“ ihrer religiösen Pflichten nachgingen.
Eine sehr wichtige Rolle in der Deutsch- Islamischen Beziehungen spielt die während der
Regentschaft des Königs Friedrich Wilhelm I.
sich in Deutschland gegründete Islamische
Gemeinde. Diese Gemeinde hat seine wichtige
Rolle bis zum Tode des Reichspräsidenten Paul
Hindenburg im Jahre 1934 gehegt und
gepflegt.
Preußisch-deutsche Muslime standen als
Soldaten in den Feldzügen Friedrich des
Großen und in der Schlacht von PreußischEylau am 7. Und 8. Februar 1807 gegen
Napoleons Armee, als Kaufleute, Diplomaten,
Forscher, Entdecker und Schriftsteller, ausgerüstet mit königlichen Privilegien, stets im
Dienste sowohl ihrer deutschen Heimat als
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Feldherr Markgraf Ludwig Wilhelm in osmanischem Gewand. Nach seinem erfolgreichen
Feldzug gegen die Osmanen in Slankamen legte er
immer öfter osmanische Kleidung an.

auch ihrer Religion Islam. Sie verstanden sich
dabei immer und stets auch als „Brücke zwischen Okzident und Orient“.
Die Rechtsstatus der islamischen Gemeinde
im Königreich Preußen gründet sich auf eine
Zusage des Königs, dass das Haus Hohen-
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zollern „die islamische Religion
und ihre Ausübung schützen und
die den Muslimischen Untertanen
angestammte Lebensform zu sichern“ werde: also auf ein Königswort.
Als im Juni 1740 dem gerade auf
den Thron gelangten Friedrich II. später „der Große“ genannt- eine
Anfrage aus Frankfurt/Oder vorgelegt wurde, ob in der evangelischen Stadt ein Katholik das Bürgerrecht erwerben dürfe, schrieb
er an den Rand der Eingabe: „Alle
Religionen sind gleich und gut,
wenn nur die Leute, die sich zu
ihnen bekennen, ehrliche Leute
sind. Und wenn die Türken nach
Deutschland kämen und wollten
hier im Lande wohnen, dann würden wir ihnen Moscheen bauen“.
Unter Friedrich dem Großen kam
es zur Aufstellung geschlossener
Muslimischer Truppenteile in der
preußischen Armee:
Im Jahre 1760 trat ein für die
Geschichte des Islam in Deutschland folgenreiches Ereignis ein. In
der zaristischen Armee verbreitete
sich das Gerücht, der osmanische
Sultan plane aus Freundschaft zu
Preußen den „Heiligen Krieg“
gegen
Russland
auszurufen.
Dieses Gerücht hatte unter anderem zur Folge, dass zahlreiche,
in der russischen Armee dienende
Muslimische Soldaten zu den
Preußen überliefen. Auf Kabinettsordre vom 20. Januar 1762
wurde aus den Überläufern ein
selbständiges „Bosniakenkorps“
(9. Husarenregiment „Bosniaken“)
zu 10 Eskadronen (1.000 Mann)
errichtet. In den Matrikeln dieser
Truppe taucht zum ersten Mal der
Name eines preußischen HeeresImam auf: Es handelt sich um
einen Leutnant Osman, Befehlshaber der „preußischen Muslime“.
Als Preußen 1772 weitere polnische Gebiete besetzte, traten
die dort lebenden kleinadligen
Nachkommen der muslimischen
Tataren in die preußische Armee
ein. Am 23. August 1795 gewährte der König den Tataren nicht nur
freie Religionsausübung und freien
Wohnbezirk, sondern ein Korps
Leichte Reiterei. „Als Dissidenten
in der polnischen Adelsrepublik
nur eben geduldet, dienten die
Muslime auch in der Katastrophe
von 1806/1807 mit Hingabe
einem König, der jede Religion anerkannte und auch schützte“,
heißt es dazu in einer Urkunde.

Der Ort an dem die Osmanen den
ersten Kaffee vorführen, beherbergt
heute ebenfalls ein Cafehaus.
Am 7. und 8. Februar 1807 erlitt
Napoleons
Armee
bei
Preußisch-Eylau
die
einzige
Niederlage im preußisch-französischen Krieg. Ihr gegenüber
standen auch die Muslimischen
Einheiten. Die Tapferkeit der
Truppe war nach den vorlie-genden Berichten aus jener Zeit sehr
motiviert, weil sie „ihrem König
für die Sicherung ihrer angestammten Lebensformen und die
ihnen gewährte Religions- und
Glaubensfreiheit danken wollten“.
Der erste islamische Grundbesitz auf deutschem Boden war ein
Friedhof. Als am 29. Oktober 1798
der türkische Gesandte und
Botschafter am Berliner Hof, AliAziz-Effendi starb, erwarb König
Friedrich Wilhelm lll. für ihn ein
Gelände in der Hasenheide, das

Berlin Türkischer Friedhof
als Gräberfeld dienen sollte.
Eigentümer dieses Friedhofes war
von Anfang an das Osmanische
Reich. Der heute als
„Sehitlik Camii oder Türkischer
Friedhof“ bekannte Ort zählt zu
den bedeutendsten islamischen
Einrichtungen in Berlin. Es ist auch
bekannt, dass der osmanische
Sultan im Gegenzug auf den
Hügeln von Trabya einen Deut-
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schen Friedhof errichten ließ, als
Geschenk an den Kaiser.
„Der Verein Islamischer Weltkongreß Deutschland ist Rechtsnachfolger des am 31. Oktober
1932 gegründeten und am 31. Mai
1933 in das Vereinsregister beim
Amtsgericht
Berlin-Lichterfelde
eingetragenen Vereins Islamischer
Weltkongreß/Zweigstelle Berlin,
der damaligen Spitzenorganisation für alle im Deutschen Reich
lebenden Anhänger der islamischen Glaubensgemeinschaft. Damit bekennt sich der Verein Islamischer Weltkongreß Deutschland
zur Geschichte, den Traditionen
und zum Brauchtum der 1739
durch königliches Dekret zu Potsdam erfolgten ersten islamischen
Gemeindegründung auf deutschem Boden, als deren Erbe und
Wahrer sich der Verein betrachtet.
In den Akten des im Jahre 1927
zu Berlin gegründeten Zentralinstituts Islam-Archiv-Deutschland
findet die Existenz preußischer
und später deutscher islamischen
Religionsgemeinschaften Erwähnung.
Die gleich nach dem Ersten
Weltkrieg errichtete Wünsdorfer
Moschee diente den Berliner Muslimen als erste Gebetsstätte. In
der damaligen Reichshauptstadt
lebten Angehörige des Islam aus
über 40 Nationen. Sie hatten sich
1922 zur „Islamischen Gemeinde
Berlin“
zusammengeschlossen.
1924 musste schließlich die Wünsdorfer Moschee wegen Einsturzgefahr geschlossen werden und
wurde 1925/26 abgebrochen.
Von organisiertem islamischem
Gemeindeleben in Deutschland
kann man vom Jahre 1922 an
sprechen, als der indische Imam
Maulana Sadr-ud-Din aus Lahore
in Berlin-Charlottenburg eine
deutsche Muslimgemeinde gründete. Zwei Jahre später konnte
diese Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf eine Moschee eröffnen,
die bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges im Jahre 1945, Mittelpunkt des islamischen Lebens
in Deutschland sein sollte. Ab dem
Jahre 1930 führte die Moscheegemeinde den Namen „DeutschMuslimische Gesellschaft“.
Ebenfalls in Berlin wurde im
Jahre 1927 das Zentralinstitut
Islam-Archiv-Deutschland gegründet, das heute in Soest seinen Sitz
hat. 1942 erhielt das Archiv den
Rechtsstatus eines eingetragenen
Vereins. Das Zentralinstitut ist
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nach wie vor die einzige unabhängige islamische Einrichtung im
deutschsprachigen Raum. Im
Jahre 1932 entstanden schließlich
zwei weitere islamische Institutionen in Berlin, die heute ebenfalls
noch bestehe.
Am 31. Oktober 1932 gründeten
60 Muslimische Flüchtlinge aus
der Sowjetunion gemeinsam mit
deutscher Muslime eine deutsche
Sektion des islamischen Weltkongresses, unter deren Dach sich am
27 Mai 1933 alle Muslimischen
Vereinigungen
im
damaligen
Deutschen Reich zusammenschlossen. Die deutsche Sektion
des Islamischen Weltkongresses
richtete mit einem „Islam-Kolloquium“ die erste Muslimische Bildungseinrichtung auf deutschem
Boden ein, der auch die Erteilung
eines islamischen Religionsunterrichtes an Muslimische Kinder
übertragen wurde. Das Islam-Kolloquium ist heute Teil des Zentralinstituts Islam-Archiv- Deutschland.
In der Bundesrepublik Deutschland leben gegenwärtig etwa 3
Millionen Anhänger des Islam.
Davon sind ca. 400.000 muslimische Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien (Bosnier bzw.
Ko s o vo -A l b a n e r ) , c a . 3 5 0 . 0 0 0
Araber aus Nordafrika und den
Staaten des Mittleren Ostens und
ca. 2.100.000 Türkische Muslime.
Diese Menschen leben nicht nur
hier, sondern sie sind ein wichtiger
Teil der Gesellschaft. Ihre religiösen, kulturellen und sozialen
Bedürfnisse sind in den letzten

Im Mittelalter wurden Menschen nur für Lösegeld in Gefangenschaft genommen.
Das Grab befindet sich in Paderborn und gehört dem 6 Jährigen Mustafa, der mit
seinem Vater zusammen gefangengenommen wurde.
Jahren zu einem gesellschaftspolitischen Problem ersten Ranges
geworden, das von den Politikern
aller Parteien, von den Gewerkschaften und Kirchen oft sehr
kontrovers diskutiert wird.
Es ist zu beobachten, dass sich
die Bemühungen des Deutschen
Staates und der zivilgesellschaftlichen Migrantenorganisationen auf
den
verfassungsrechtlichen
Schutz der religiösen und kulturellen Rechte der Muslime intensivieren.
Einen weiteren wichtigen Meilenstein der deutsch – islamischen
Beziehungen bildet die Einwanderung türkischer Arbeitnehmerschaft in den 60 er Jahren und ihr
Bekenntnis zum dauerhaften Aufenthalt in Deutschland.
Seit dem 10. Jahrhundert prägen die Türken als Fahnenträger
den Islam. Sie leben mit ihrer
muslimischen Identität nunmehr

seit einem halben Jahrhundert
friedvoll in Deutschland. Unter
sozialem Aspekt ist dies ein interessantes Feld, das darauf wartet
untersucht und erforscht zu werden.
...........................................
Quellenangabe:
-Yilmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi
(Große Türkische Geschichte)
-Baron Joseph von Hammer Purgstall,
Büyük Osmanlı Tarihi (Große osmanische
geschichte)
-İlber Ortaylı, Alman Emperyalizminin
Türkiye´ye girişi (Die Unterwanderung der
Türkei durch den Deutschen Imperialismus)
-Aybala Karagöz, Avrupa´da Türkler
(Türken in Europa)
-Erkan Erdemir, www.yorum-online.de
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Kitap Özeti

Devlet Ana’ya Dair...

R

Eserde Osmanlı
imparatorluğunun
aşiret devrine inilerek
Söğüt’ teki yaşam
tarzı dikkatlere
sunulmuştur. Bu
mekan içerisinde
Osmanlı
imparatorluğunun
yükselmesine sebep
olan tarihî şahsiyetler
dahil edilmiştir.
Bu şahsiyetler içinde
Osmanlı aşiretinin
kurucusu Ertuğrul
Gazi ile oğlu Osman
Bey ve onun oğlu
Orhan Bey mütalaa
edilmektedir.

oman ve romancı denilince aklımıza gelen
bir çok isim var;
Ahmet Hamdi Tanpınar,
Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal,
Halide Edip Adıvar, Peyami Safa,
Kemal Tahir... Listeyi uzatmak
mümkün. Türk edebiyatına unutulmaz eserler hediye eden bu
edebiyatçılarımızın hepsinin değilse
bile hiç olmazsa birinin ruhunu şad
edelim istedik. Bu sayımızda Kemal
Tahir’in Devlet Ana’sını tanıtalım
dedik...
Romanın adı ilk önce şaşırtıyor
insanı, bizde geleneksel olarak
halk, devleti baba olarak görür ve
gösterirken Kemal Tahir romanında
ana demeyi uygun görmüş. Bu
belki de bizim babalarımızdan
ziyade annelerimize daha yakın
olmamızdan
ve
öyle
yetiştirilmemizdendir, kimbilir? Pek
çok Türk hâlâ dertlerini babaları
yerine annelerine anlatmıyor mu?
Babanın yanında sigara içilmez ama
annenin yanında içilebilir değil
midir?
Devlet Ana
Kemal Tahir’in “Devlet Ana” adlı
romanı altı bölümden meydana
gelmektedir. Bu altı bölüm, büyük
harflerle yazılarak kaçıncı bölüm
olduğunun belirtilmesi yanında
ayrıca yine büyük harflerle her
bölümün
konusunu
içeren
başlıklarla verilmiştir.
Romanın altıncı ve son bölümü “
Kerimcan’ ın Yolu” başlığı altında
verilmiştir. Yine bu son kısımda
romen rakamları ile birbirilerinden
ayrı üç kısım bulunmaktadır. Roman
toplam 610 sayfadan ibarettir.
Romanın ilk baskısı 1967 yılında
Bilgi Yayınevi tarafından yapılmıştır.
Romanın elimizdeki en son basım
tarihi Ocak 1984’ tür.
Roman tek ciltten ibaret olup, ön
kapak sade bir baskıya yer verirken
arka kapakta kitabın özeti ve
yazardan birkaç söz yer almaktadır.
Romanın Konusu:
Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiret
dönemindeki yaşam tarzı, adetleri
gelenek ve görenekleri konu edil-
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erek nasıl devlet olma mertebesine
yükseldiğinin destansı bir ifade tarzı
ile okuyucuya verilmesi söz konusudur.
Eserde
Osmanlı
İmparatorluğu’nun aşiret devrine
inilerek Söğüt’ teki yaşam tarzı
dikkatlere sunulmuştur. Bu mekan
içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’
nun yükselmesine sebep olan tarihî
şahsi-yetler dahil edilmiştir. Bu
şahsiyetler
içinde
Osmanlı
aşiretinin kurucusu Ertugrul Gazi ile
oğlu Osman Bey ve onun oğlu
Orhan Bey mütalaa edilmektedir.
Olay:
Notüs Gladyüs, burada geçici
olarak konaklamaktadır. Bu hanı
Mavro ablası Liya ile birlikte
işlemektedir. Notüs Gladyüs’ün
Türko-pol Uranha isminde arkadaşı
vardır. Notüs Gladyüs, çok alçak ve
karaktersiz bir kişidir. Karanlıktan
yararlanarak Liya’nın odasına girer
ve ona tecavüz etmeye kalkar
ancak Liya’nın, elindeki bıçağın zehirli olduğunı söylemesi üzerine
emelini gerçekleştiremez. Diğer
yandan Liya, Türk genci olan
Demircan’a aşıktır.
Bir gün Liya ile Demircan’ı
buluşma
halinde
yakalar
ve
acımadan Demircan’ı öldürür aynı
zamanda Liya’ ya tecavüz eder.
Yardımcısı Türkopal Uranha’dır.
Bu olay Osmanlı aşiretinde
Osman Bey’in oğlu Orhan ve
Demircan’ın
kardeşi
Kerim
tarafından görülür.
Kerim, olay karşısında şok geçirir
inanamaz. Orhan Bey Kerim’i yatıştırır ve olaydan bütün Söğüt haberdar edilir. Diğer yandan Demircan’ın
annesi Bacıbey oğlunun ölümüne
fazla bir tepki göstermez. Bu uygunsuz durumda öldürülmesinin
yiğitliğe yakışmadığı düşencesiyle
tepkide bulunmamıştır. Ancak yüreği oğlunun acısıyla yanmaktadır.
Bu arada Orhan Bey ve Kerim de
bu işin peşindedir. Demircan ölünce
Bacıbey mollalık yapmakta olan
oğlu Kerim’in artık bu işi bırakıp
kılıç kuşunması gerektiğini belirtir.
Olaylar böyle gelişmekteyken
Ertuğrul Gazi çok ağır bir şekilde
hastalanır. Artık ölmek üzeredir.
Oymağa yeni bir Bey gerekmektedir. Sonunda oymağın ileri gelenleri
tarafından oylama yapılır ve Osman
Bey oymağın başına getirilir. Ancak
bu iş için başka bir istekli kişi de
Osman Bey’in amcası Dündar Alp’
tir. Dündar Alp beyliği ele geçirme
pahasında da olsa Rum taraflarına
büyük bir yakınlık göstermiş,
Osmanlılar’a karşı onlara arka

Kitap Özeti- Edebiyat
olmuştur.
Diğer yandan ablası öldürülen Mavro hanı kapatmak zorunda kalır. Mavro’nun Türk’lere karşı senpatisi vardır. Mavro ablasının Demircan’la olan
ilişkisini bilmektedir.
Bu olayda Nilüfer’e tekfurla evlenmesi için baskı
yapılmış ve bir yere hapsedilmiştir. Bu işte de Notüs
Gladyüs ve Uranha’nın parmağı vardır. Demircan’ın
öldürülmesi olayında da Notüs Gladyüs ve Uranha’nın

parmağı olduğu anlaşılmıştır. Tekfurlara karşı savaş açılmış yapılan
savaşta Dündar Alp karşı tarafı
desteklemiştir.
Ancak
savaş
onların yenilgileri ile bitmiştir.
Savaştan sonra sıra Nilüfer ile
Orhan Bey’in düğününe gelmiştir.
Aynı şey Kerim ve Aslıhan için de sözkonusudur.
Roman bu olayların sonucunda neticelenir.
Zülfikar KAM

Kesin dönüş yapan kayın pederim Halil Hafız’a
Türk Romanının En Büyüklerinden

Kemal Tahir

1910

senesinde
İstanbul’da
doğdu.
Avukat
katipliği,
Zonguldak Kömür
İşletmeleri’nde ambar memurluğu yaptı.
Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.
1938′de Nâzım Hikmet’le beraber Donanma
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde “askeri
isyana teşvik” suçlamasıyla yargılandı. 15 yıl
hapse mahkum oldu. 12 yıl sonra 1950’de
genel afla özgürlüğüne kavuştu.
“Devlet Ana”da, kuruluş sürecindeki Osmanlı
toplumu ve yönetim sistemini,
“Kurt Kanunu”nda Atatürk’e karşı düzenlenmek istenen İzmir suikastini, “Rahmet
Yolları Kesti” ve “Yedi Çınar Yaylası”nda
ağalık kurumu ve eşkıyalık olgusunu
inceledi.
“Yorgun Savaşçı”da Anadolu’daki başsız,
öndersiz yurtsever güçlerin birleşip Ulusal
Kurtuluş Savaşı’na başlamasına kadar geçen
dönemi anlattı. “Bozkırdaki Çekirdek”te
köy enstitüleri üzerinde durdu. Ona göre
Osmanlı toplumunun gerçekleri Marksist
ideolojinin gerçeklerinden ayrılmaktaydı.
Halkın muhaverelerinde Çorum lehçesini
kullandı.“Devlet Ana”da Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve
insancıl bir temel üzerine kurulduğunu
anlatmayı amaçladı. Toplumsal gerçekçi
çizgide sürdürdüğü yazarlık yaşamında
eserlerinde yalın bir dil kullandı.
1973′te İstanbul’da yaşamını yitirdi.

GURBET HALA:
Koca Âlosman padişahını alaşağı
etmişler hoplayıp postuna
oturmuşlardı.
(Kurt Kanunu romanından)

Karacoğlan eydür dosta varılmaz / Hasta oldum hatırcığım sorulmaz
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz / İlleri var bizim ile benzemez

DİLLERİ VAR BİZİM DİLE BENZEMEZ
Gurbetçi diyorum onun adı
Onlar diyor ‘Gastarbeiter’
İşte dedeniz o, diyorum
Onlar diyor ‘er ist der Opa’
Baba diyorum ben ona
Onlar diyor ‘ja, Papa’
Üç kere de Anne diyorum
Onlar diyor ‘Mama’
Anam! kurban olduğum diyorum
Onlar diyor ‘du, Opfer!’
Türkiye diyorum anavatanları
Onlar diyor ‘Ferien im Sommer ’
Toprak! diyorum
Onlar diyor ‘im Garten’
Hasreti yakıyor! diyorum
Onlar diyor ‘brennt was?!’
Memleket gözümde tütüyor, diyorum
Onlar diyor ‘du rauchts doch nicht!..’
Ciğer kebap oldu gurbet elde, diyorum
Onlar diyor ‘Kebap Döner schmeckt sehr gut’
Ben ne diyorum size keratalar diyorum
Onlar diyor ‘was denn?’
Ya sâbır! çekiyorum
Onlar diyor ‘zaabiiir?’
Dilinizi eşşekarısı soksun e mi, diyorum
Onlar diyor ‘Gibt’s doch nicht!’
Selam, kelam, sevgi, saygı, hürmet.. diyorum
Onlar diyor :
_und Tschüü..s!
*

_Çüüüüüüü! Bozeşek çüü
İnatlık etme de kımılda yörü
Tozlu dumanlı oy bizim elere
Çüü ırzı kırık, namıssız, ula meret!
( _u l a n p a r a u l a n n â l e t )
**

Yani ki bir çift lafın sırası geldi ki tam geldi
İbdi daldı bi zaman çapanoğlunca hafız Halil emmim
Sonracıım lafın iki yakasını toplayıp, yağdı gürledi :
Köroğlu sen bilirsin
Adım olsa da Ayvaz
Burda gayrı bizi sayan olmaz
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz.
Bitti şudur budur tükendi gözümün feri
Bit pazarını düştü senin acer öteberi
De düş önüme Üyüklü sürmeli Hörü
Hafız tükürdüğünü yalamaz
Bunu akılcaazına yaz

Ben gidiyorum
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WAS
GUCKST DU???
Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurden alle Sendungen abgesetzt, die
speziell auf die Ziel-gruppe der Türken zugeschnitten waren.

W
Die meisten türkischen Fernsehsender bieten ein speziell auf
Europa zugeschnittenes Programm an, welche sich jedoch
kaum mit den Alltagssorgen der
Türken in Europa beschäftigen.
Eine Ausnahme bilden hier die
Werbepausen.
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elche Medien nutzen junge Türken in Deutschland?? Welche Sender werden von Ihnen bevorzugt?? Sind es deutsche Sender, oder doch eher
die Türkischen, die per Satellitenempfang mittlerweile zum Standardpaket in jedem türkischen
Wohnzimmer zählen?? Welche Zeitungen lesen
sie und welche Radiosender hören sie??
Es gibt nur wenige Untersuchungen, die sich mit
diesem Thema befassen. Beim Versuch diese Fragen zu beantworten, bin ich auf eine qualitative
Studie aus dem Jahre 2004 gestoßen, die sich besonders mit dem Medienkonsum der zweiten Generation von türkischen Mitbürgern beschäftigt.
Unter dem Titel „Da spürt man irgendwie Heimat“ hat Madlen Ottenschläger auf 162 Seiten
Informationen aus zahlreichen Quellen zu diesem
Thema zusammengetragen. Die Kernaussagen
dieser Studie können wie folgt zusammengefasst
werden:
Für die erste Generation, die die deutsche Sprache oft nicht ausreichend beherrscht, stellen die
türkischen Medien eine Brücke zur Heimat dar.
Aber was ist mit der zweiten und dritten Generation, die hauptsächlich in Deutschland geboren
und aufgewachsen sind und unter denen manche
gar die deutsche Staatsbürgerschaft haben??
Laut der Studie stehen keiner anderen Migrationsgruppe in Deutschland so viele Medienangebote in ihrer Muttersprache zur Verfügung wie
den Türken. Es ist ein eigener Industriezweig entstanden. Mehr als 600 türkischsprachige Medien
können in der Bundesrepublik gesehen, gelesen
oder gehört werden. Unter den Printmedien konkurrieren neben der Zeitung Hürriyet (47.000
Auflagen) Zaman (20.000), Türkiye (20.000), Milliyet (8.200), Fanatik (6.000) und Cumhuriyet
(4.500) um die Gunst der türkischstämmigen
Bürger.
Wegen zu geringer Nachfrage sind die meisten
Radiosendungen, mittlerweile auch beim RBB abgesetzt worden. Das Funkhaus Europa überträgt
zwar noch Sendungen in türkischer Sprache, ansonsten liegt das Interesse an Radiosendern jedoch hauptsächlich bei privaten Sendern, wie
dem Berliner Radiosender METROPOL FM. Dieser
hat ein Novum in Deutschland geschaffen, indem
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erstmalig in Deutschland ein Radiosender rund um die Uhr ein
zweisprachiges Programm für die
hier lebenden Türken anbot. Inzwischen senken auch die Radioprogramme aus der Türkei das
Interesse an deutschen Sendern.
Bei den Radiosendern ist somit ein
klares Übergewicht an türkischsprachigen Anbietern festzustellen.
Beimöffentlich-rechtlichen Fernsehen wurden alle Sendungen abgesetzt, die speziell auf die Zielgruppe der Türken zugeschnitten
waren. Der Grund sei der Rück-

gang der Sehbeteiligung, seitdem
per Satellit die Fernsehsender des
Heimatlandes empfangen werden
können. Diese bieten meist ein
speziell auf Europa zugeschnittenes Programm an, welche sich jedoch kaum mit den Alltagssorgen
der Türken in Europa beschäftigen. Eine Ausnahme bilden hier
lediglich die Werbepausen. Daher
können die meisten türkischen
Fernsehsender aufgrund ihrer
Ausrichtung auf die Bevölkerung

in der Türkei, kaum als Helfer im
deutschen Alltag dienen. Vielmehr
tragen sie zur Aufrechterhaltung
der kulturellen Identität, zur Verbundenheit zum Heimatland, zu
den traditionellen Werten und der
türkischen Sprache bei. Das Fernsehen gilt heute als die liebste
Freizeitbeschäftigung der Türken
in Deutschland.
Die Ergebnisse einer Untersuchung des Bundespresseamtes
über das Verhalten von Türken in
Deutschland ergaben, dass wie
bei Deutschen auch bei Türken
das Fernsehen(89%) das Medium
Nummer eins ist. Hörfunk
und Tageszeitungen belegen (46%) den zweiten
Platz. Es folgen Bücher
(41%) und Zeitschriften
(20%).
Die Umfragen ergaben
auch, dass Haushalte mit
Satellitenanschluss im Vergleich zu Haushalten ohne
Satellitenanschluss mehr
türkische Fernsehsender in
Anspruch nehmen. Vor
allem die ältere Generation
bevorzugt heimatsprachige
Sender. Im Schnitt schauen
die in Deutschland lebenden Türken bis zu fünf
Stunden am Tag fern und
damit deutlich länger als die Deutschen. 29% der Türken schauen
nur fern, sie hören weder Radio
noch lesen sie Zeitung. Bei Haushalten ohne Satellitenanschluss
belegt der private Sender RTL den
ersten Platz, gefolgt von Pro 7 und
TRT-INT. Bei Haushalten mit Satellitenschluss drängen sich Show
TV, Atv und Kanal D nach vorne.
Die Gewinner sind Serien, Musikshows und Unterhaltungsprogramme. Die beliebtesten Zei-
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tungen sind die Hürriyet gefolgt
von der Bild-Zeitung.
Als Motive zur Nutzung türkischer Medien durch die Türken der
zweiten und dritten Generation
hat Madlen Ottenschläger mehrere Faktoren festgestellt. Diese
sind unter anderem die Verbundenheit mit der Türkei, Gruppenzugehörigkeit, Lebens- und Alltagshilfe, Wissen, Ersatz für Mitmenschen, Gesprächsstoff, gemeinsames Erlebnis und vor allem
Ausdruck von Identität.
Abschließend ist festzustellen,
dass das Medium Fernsehen als
Integrationsinstrument besonders
gut eingesetzt werden könnte, da
mit ihr ein sehr breites Spektrum
an Bürgern erreichbar ist. Andererseits ist jedoch zu beobachten,
dass der Fernsehkonsum zu Lasten von Hobbys und sozialen Aktivitäten geht. Dabei sind Diese
unabdingbar für eine soziale Entwicklung und regen Austausch
zwischen Menschen jeglicher Herkunft.
Letztendlich möchte ich alle Generationen dazu ermuntern Kunst,
Kultur und Sport auszuleben und
sich miteinander zu beschäftigen.

Gürsel YILDIZ

Eğitim-Siyaset

Alman okullarında
sevgi eksikliği ve ayrımcılık
söz konusu. Bu durum sadece
Türk çocuklarında değil,
diğer çocuklarda da sorun
yaratabiliyor.
Bu yüzden sadece yabancı
çocukları sorunlu olarak
görmek, biraz haksızlık gibi
geliyor bana.

Gençleri Yabancı ve Alman
Diye Ayırmak Doğru Değildir.

M

occa: Pisa araştırmalarında Almanya
son sıralarda yer
aldı. Almanya kendi
eğitim sistemini sorgulama
yerine
faturayı yabancı gençlere kesti. Bu
yaklaşım ne kadar doğrudur?
Alman eğitim sistemin de mi eksiklik var, yoksa yabancı gençler mi
sorunlu, sonra gençleri yabancı ve
Alman diye ayırmak ne kadar
doğrudur?
Bikay Öney: Alman eğitim sisteminde eksiklik yok, fazlalık var,
fazla
olan
ayrımdır...Sadece
yabancı çocuklara karşı ayrım
uygulanmıyor, varlıklı olmayan ve
kül- türlü aileden gelmeyen bir çok
çocuk ayrımcılıkla karşı karşıya
kalıyor. Bu durum çocuklarda aşağılık kompleksi yaratabiliyor veya
çocukları okuldan soğutuyor. Al-

manya´da öğretmenler kendilerini
eğitmen olarak görmüyorlar, eğitim ailenin işi diye çocuklarla fazla
ilgilenmiyorlar, oysa çocuklar, özellikle de küçük yaşta sevgi ve
şefkat bekliyorlar... Bunu göremeyince
de
öz
güven
oluşturamıyorlar.
Yani
bana
sorarsanız, Alman okullarında
sevgi eksikliği ve ay-rımcılık söz
konusu.
Bu sadece Türk çocuklarında değil, diğer çocuklarda da sorun yaratabiliyor. Bu yüzden sadece
yabancı çocukları sorunlu olarak
görmek, biraz haksızlık gibi geliyor
bana. Bazen yabancı çocuklarda
aile içi şiddet, ailede işsizlik, aile
baskısı ve eğitimsizlik/imkansızlık
daha çok göze batıyor.
Böylesi durumlarda, çocuklar
daha çok sorun yaratabilyor ama
bundan çocukları sorumlu tutmak,
onlara yapılabilecek en büyük
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haksızlık bence.
Mocca: Sivil toplum örgütleri,
din eğitimi veren dernekler, eğitim
dernekleri gençlerin eğitimi konusunda ne tür tedbirler alıyorlar,
yetkili kurumlara ne tür tavsiyeler
de bulunuyorlar?
Bilkay Öney: Sivil toplum örgütleri imkanları doğrultusunda
birşeyler yapmaya çalışıyorlar
tabii, ancak bu yeterli olmuyor bazen. Ayrıca bu yardım ve destekten herkesin haberi olmuyor ve
sadece dernek üyelerine yönelik
oluyor. Yani yardım herkese ulaşmıyor. Aslında okullar, aile danışma
merkezleri gibi işlese, iyi olur, ama
ne yazık ki, okullar kendilerini
danışma merkezi olarak görmüyorlar ve her soruya cevap da veremiyorlar. Bu açığı dernekler
kapatabilse, çok iyi olacak. Ne
yazık ki, derneklerin de imkanları

Eğitim-Siyaset
sınırlı. Böylesi durumlarda belediyelere
başvurmak
gerekir.
İnsanlarımız bunu yapmıyorlar.
Daha girişken olmaları daha çok
faydala- rına olacaktır, ama çoğu
aile çekingen davranıyor. Çekingen
olmamalılar bence.
Mocca: Türk eğitim kurumlarına
ve camilere gençlerin ilgisi nedir?
Din eğitimi ve Türkçe ve tarih
eğitimi alan gençlerle bu eğitimi
almayan geçler arasında, kötü
alışkınlıklara ve çeteleşmeye eğilim konusunda bir fark var mıdır,
bu konuda araştırmanız oldu mu?
Bikay Öney: Bu konuda araştırmam yok. Bana sorarsanız, bir
insan veya bir çocuk ne kadar dil
biliyorsa, ne kadar bilgi sahibiyse,
o kadar iyidir. Bilginin iyisi kötüsü
yoktur. Bilgi, bilgidir ve bilgi
donanımdır. Ne kadar bilgi sahibiysen, o kadar donanımlısındır. Bu da
her zaman insanın yararınadır,
zararına değildir. Ancak bilginin de
doğru olması gerekiyor. Çocuklar,
doğru bilgi aldıkları sürece, hem
din bilgisi, hem dil bilgisi, hem de
tarih bilgisi almalıdır. Hepsini son
derece yararlı buluyorum.
Mocca: Hırsızlık yapmanın, sorumsuzca davranmanın, saygısızlık
yapmanın, anne ve babaya karşı
gelmenin, kamu mallarına, doğaya
zarar vermenin özellikle din ve
anadil eğitimi ile ne kadar alakası
vardır?
Problemlerin oluşumunda kültür
ve kuşak çatışmasının etkisi var
mıdır? Çocuklar bu konuda ne
yapmalıdır? Kendi kültürlerine mi
ağırlıkı vermeli, yoksa Alman kültürüne mi?
Bilkay Öney: Suç işlemenin, din
veya dil eğitimiyle ilgili olduğunu
düşünmüyorum, bu genel ahlak ile
ilgili
birşey.
Çocuk,
ailede
eğitilmediyse, yanlış ve doğruyu
öğrenemediyse,
ahlak
dersi
almadıysa, yanlış yola sapma tehlikesi daha büyük. Yanlış çevre,
yanlış arkadaşlarının da etkisi
oluyor. Bunun, din veya dil
eğitimiyle herhangi bir bağlantısı
olduğunu düşünmüyorum. Bazen
kötülük, insanın içinde de olabiliyor... Böylesi durumlarda suçu
çevrede aramak da yanlış oluyor.
Çocuklar bazen iki kültür arasında
kalıp, bocalayabiliyor, ama bu da
insanı zorla kötü yola düşürmüyor.
Genelde
insanlar,
tercihleri
doğrultusunda hareket ediyorlar,
bazen iyiyi bazen de kötüyü tercih

İnsanları tam olarak neyin ne
zaman kötü yola ittiğini söylemek
zor. Bunu bilseydik eğer suç
işleyenlerin sayısını azaltırdık.
Bunu bilemediğimiz için, suç istatistikleri kabarık.
Mocca: Gençlerin ve çocukların
eğitimi konusunda Kilise ile Cami
arasında işbirliği yapılamaz mı,
böyle bir iş birliğinin negatif ve pozitif tarafları neler olabilir?

Bilkay Öney kimdir?

Bilkay Öney Malatya'da doğdu.
2.5 yaşında Berlin'e geldi. Berlin teknik Üniversitesinde
İşletme ve Basın Yayın okudu.
TRT Berlin temsilciliğinde çalıştı.
2003 yılında Almanya'da yılın
genç girişimcisi seçildi. Aynı yıl
Amerika'da Almanya adına genç
liderler toplantısına katıldı. 2004
yılında yılın genç girişimciler
toplantısında Almanya'yı temsil
etti. Eylül 2006 da milletvekili
seçildi, içişleri komisyonu, adalet komisyonu ve istihbarat
komisyonu üyesi.

edebiliyorlar. Kötü yola sapınca,
doğru yolu daha sonra görüp, sonradan yoldan dönenler de var...
Bu insanlara da şans tanımalı,
hem toplum olarak, hem de aile
olarak. Kültür, insanı hiç bir zaman
kötü yola itmiyor. Aksine, kültürlü
insan suç işlemiyor. Çocuklar, iki
kültürle de yaşamayı öğrenmek
zorunda zaten. Çünkü evde Türk
kültürü, dışarda da Alman kültürü
var. Sadece bir kültürü alınca,
diğeri eksik kalıyor. Bu eksiklik de
kendini bir şekilde belli ediyor.
Bence iki kültürle yaşamak, her ne
kadar zorsa da, Almanya gibi
yerde bir o kadar gerekli. İkisini de
almakta yarar var. Aksi takdirde
Almanya´da başarılı olamazsınız.
Kültür son derece önemli.
Mocca: Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin temelinde yatan
asıl neden nedir?
-Eğitim sistemindeki yanlışlık
mıdır,
-Din eğitimindeki eksiklik midir,
-Aile eğitimindeki eksiklik midir?
Bilkay Öney: Dediğim gibi,
eğitimsizlik, kültürsüzlük, kötü bir
çevre, kötü arkadaşlar, insanın
kötü yola sapmasını sağlayabilir.
Bazen çevre sorumlu olmuyor, kötülük insanın içinde de olabiliyor.
Böylesi durumlarda çevreye suçu
bulmak yanlış oluyor. Neticede bir
çok
etken
birarada
oluyor.
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Bilkay Öney: Kiliselerin, müslümanlarla işbirliği yaptığını görüyoruz zaman zaman. Neden
olmasın? İki taraf da istedikten
sonra, bunda sakınca yok. Zaten
Allah birdir. Kulların yardımlaşması, Allah´ın da rızasını buluyordur bence. Karşılıklı saygı, sevgi ve
hoşgörü çerçevesi içerisinde yaşamak durumundayız, birbirimiz ile
iyi geçinmek zorundayız. Bana
öyle geliyor ki, bazen Allah bizi deniyor. Bizim diğer insanlarla ne
kadar iyi geçindiğimizi gözetliyor
ve bizi deniyor. Kötülüklerin ve
geçimsizliğin,
Allahın
gücüne
gittiğini düşünüyorum. Bu yüzden
ben herkesle iyi geçinmeye
çalışıyorum. Allahın gücüne gidebilecek
şeyler
yapmamaya
çalışıyorum ve din ayrımı yapmadan herkesle iyi geçinmeye özen
gösteriyorum.
Hristiyan
arkadaşlarım da var, Musevi
arkadaşlarım da var, Müslüman
arkadaşlarım zaten var. Hepsi
Allahın
birer
kulu.
Bunları
yargılamak,
dine
göre
değerlendirmek benim haddime
değil, çünkü ben de zaten Allahın
bir kuluyum.
Mocca: Son olarak neler söylemek istersiniz?
Bilkay Öney: Ne söyleyebilirim
başka? Hayat zaten kısa ve zaten
yeterince zor. Olabildiğince iyi,
olabildiğince kolay bir yaşam sürmek için, birbirimizi üzmeden, birbirimizi
kırmadan
yaşayalım.
Kendimize, ailemize, sevdiklerimize ve birazcık da topluma faydalı
olabiliyorsak,
n
e
mutlu.
Başka
s ö z e
g e r e k
yok herhalde.
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Röportaj:
Hureyre KAM

Güncel

“Alman idarecilerinden, sivil
toplum örgütlerinden ve partililerden dileğimiz şudur ki; Türk
halkı, iç politikalara malzeme
yapılmasın, sûni gündemlerle
rencide edilmesin!.
“Manavlıktan, kasaplıktan
başka üretim işlevleri yok''…
“En iyi entegrasyon
asimilasyondur”… gibi, yetkili
ağızlardan yapılan hakaret
içeren açıklamalar
ve beyanlar.. hiç de
insanî değildir. “

Veli Karakaya

Müsiad Berlin’e taze kan.
07.02.2010 tarihinde Müsiad Berlin’in genel kurulu yapıldı. Genel kutulda Müsiad Berlin başkanlığına oy birliğiyle Uçak Yüksek Mühendisi Veli Karakaya getirildi. Karakaya yaptığı teşekkür konuşmasında, Müsiad’ın, dünya görüşü olarak herkese aynı
mesafede duran bir kuruluş olmak zorunda olduğunu söyledi. Veli Karakaya’nın konuşmasının metni:

İş adamı bedel
ödemek zorundadır!

S

aygı değerli misafirler,
Resmi kayıtlara göre
Berlin’in nüfusu 3,5 milyon civarındadır. Bu
nüfusun yaklaşık 200.
000'ini
Türkler
oluşturmaktadır. Bu rakam Berlin’de yaşayan toplam yabancı nüfusun %30’una tekabül eder.
Nüfusumuzun çokluğu bizi sevindirirken, işsizlik oranının çokluğu
ise bizi üzmektedir. Berlin’de
yaşayan Türkler arasındaki işsizlik
oranı % 40 civarındadır. Almanya
genelinde, bu rakam %22 dir.
Çalışanların yüzde 60’ının vasıfsız
işçi olduğu da bilinmektedir.
Bunların yarısı da düzenli bir işte
çalışmıyor. Çalışanların ancak üçte

biri kalifiye işlere sahip. Meslek sahibi olanların oranı da %12
civarındadır.
Genç nüfusumuzun
% 50’si
Hauptschuleye gidiyor. Gymnasiuma gidenlerin oranı %12. Bu
oran hem Almanların hem de diğer
yabancı kökenlilerin çok gerisindedir. Üniversiteye giden Türk gençlerinin oranı %8 dir. Almanlarda ise
bu oran % 35 dir. Üzülerek ifade
ediyorum ki, gençlerimizin %25 ´i
de diplomasızdır. Bu bilgiler bize,
Berlin’de yaşayan Türklerin, ekonomi ve eğitim alaninda çok ciddi
sorunlar yaşadıklarını gösteriyor.
Öte taraftan; ekonomik, eğitim
ve sosyal sorunların çözümü konusunda etkin roller üstlenebilecek
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7000 kadar iş adamının Berlin’de
faal durumda olması sevindiricidir.
Bu iş adamları 30.000 kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır. Bu
sayı, Türk toplumunun girişimcilik
ruhunu ortaya koymaktadır.
Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda var olabilmenin sac ayağının
birini; sosyal faaliyetler yapan sivil
toplum örgütleri, ikinci ayağını ise
iş adamlarının kurduğu dernekler
meydana getirmektedir. Sosyal
olma bilincine sahip, duyarlı her
işadamı, bu sorunların çözümünde
aktif olarak yerini almalıdır.
Hür düşünce ve hür teşebbüs demokratik sistemlerin vaz geçilmez
unsurlarındandır. MÜSİAD, işte,
bunun için müstakildir.

Güncel
Müsiad, dünya görüşü olarak
herkese aynı mesafede duran bir
kuruluş olmak zorundadır. Ve öyledir de… Bu bakımdan MÜSIAD, hür
düşünce ve hür teşebbüsü benim
seyen, iş ahlakını, milli ve manevi
değerleri her şeyin üstünde tutan
bir kuruluştur.
MÜSİAD Berlin burada yaşayan
insanımızın; işsizlik, eğitim, meslek
eğitimi ve iş adamının eğitimi gibi
konularda çalışmayı önemsemekte
ve halkımızın bu konulardaki
sorunlarını çözmek için gayret göstermektedir.
Yeni seçilen yönetim kurulu olarak biz, toplumun sorunlarını çok
iyi tanıyoruz, Müsiad çatısı altında,
bu sorunları cesaretle ortaya koyacak ve çözümler üreteceğiz.
Geleceğimizi bu çatı altında
şekillendirmeye
çalışacağız.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bu çatı altında vasıflı birer
insan olarak yetiştirmeye özen
göstereceğiz. Duyarlı ve sorumlu
insanların bir araya gelmesi ile
oluşan bu platform, yani, MÜSİAD
Berlin, burada yaşayan toplumun
ortak çıkarları doğrultusunda, diğer
bütün STK lar ile diyaloğa, tecrübe
aktarımına ve iş birliğine her
zaman ve zeminde hazırdır.
MÜSİAD Berlin, Alman resmi
kurum ve kuruluşları ile yapılması
gereken dayanışmayı sağlayacak
ve halkımızın çıkarları için, atılması
gereken her adımı atacaktır.
Müsiad Berlin, nerdeyse 50 yıldan beri burada yaşayan, emeğini,
gücünü, gençliğini Almanya'nın
imarı için ve gelişmesi için harcayan insanımızın
geldiği yere
dönmeyeceğinin bilincindedir.
Türk halkı baba vatanından
memnundur. Eksiklikler giderilecek
yanlış anlaşılmalar düzeltilecektir.
Ancak bu doğrultuda yürümek
için, irade koyacak ciddi kurumlara
ihtiyaç
vardır.
Her
alanda
kurumsallaşmak,
profesyonel
çalışmak ve hedefler ortaya koymak gerekmektedir. Müsiad Berlin,
bu kurumlardan birisi olmaya namzettir.
Bu açıklamalardan sonra, ticaret
dediğimiz zaman, aklımıza gelmesi
gereken Ekonomi, Ahlak ve Eğitim
gibi kavramlar üzerinde biz iş
adamlarının ciddi olarak durması
gerekir.
İş adamlarının mevcudiyeti, ne
kadar devletin sağlıklı çalışmasının
olmazsa olmazı olsa da, tüketicinin
varlığı hem devletin hem de iş
dünyasının
olmazsa olmazıdır.
Bundan dolayıdır ki, iş adamı bir
bedel ödemek zorundadır. Yani bu
bedel, ancak ve ancak, toplumda

karşı-lığını
bulduğu
zaman
ödenmiş olacakdır. Günübirlik hedefler,çıkarlar
ve
kazançlar
kurumsallaşmanın önünü kesmekte ve toplumsal sorunlarımızın
derinleşmesine yol açmaktadır. Hedefler şuurlu olarak belirlenmeli ve
uzun vadeli olmalıdır.
50 yıldır burada yaşıyoruz,
demiştik.. Yaşamaktan da öte,
artık buralıyız… Nisbet yapacak olursak, Almanya'ya en az bir Alman
kadar hizmet ettik, vergi verdik ve
vermeye de devam ediyoruz.
Alman kurum ve kuruluşları
bizim varlığımızı görmeli ve onların
nezdindeki farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul etmelidirler. Artık
bizi ötekileştirmekten vazgeçmelidirler.
Alman idarecilerinden, sivil toplum örgütlerinden ve partililerden
dileğimiz şudur ki; Türk
halkı, iç politikalara
malzeme yapılmasın,
sûni gündemlerle rencide edilmesin!.
“Manavlıktan, kasaplıktan başka üretim
işlevleri yok''… “En iyi
entegrasyon asimilasyondur”…gibi, yetkili
ağızlardan yapılan hakaret içeren
açıklamalar ve beyanlar.. hiç de insanî
değildir. Dünya
çapında insanlığa
büyük düşünürler
yetiştiren Kant’ın,
Leibnitz’in, Fichte´nin,
Heideger´in, Nitzsche´nin
Hegel´in, Schopenhauer´in, Schiller´in ve Goethe’nin Almanya’sına
hiç de yakışmamaktadır.
Entegrasyondan kasdedilen, iyi
bir eğitim, iyi bir Almanca ve
Anayasaya saygı ise, biz zaten
bunların tarafındayız. Eksikliklerimiz
birlikte
yapacağımız
çalışmalarla
zamanla
tamamlanacaktır.
Çocuklarımızın; sosyal, siyasi ve
ekonomik alanlarda söz sahibi olabilmeleri için iyi derecede Almanca
bilmeleri şarttır. İyi derece de Almanca için, ana dilini iyi derecede
bilmek gerekir.
Ana dili eğitimi konusunda, özellikle Türk devletinden, daha fazla
destek, daha fazla ilgi talep ediyoruz.
Türklerin
ekonomik
yapılanmasında Türk bankalarının
payı küçümsenemez.
Ancak Almanya’da faaliyet gösteren Türk bankalarının, diğer Alman
bankalarının sunduğu hizmetlere
yakın kalitede faaliyet göstermele-
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rini bekliyoruz.
Türk
bankaları
sadece
işçilerimizin
ailelerine
havale
yaptığı para transfer kurumu olmaktan
çıkarıl-malıdır.
Türk
bankaları Türk insanının desteğiyle
varlıklarını sürdürmektedirler. Bu
toplumun mev- duatıyla ayakta
durmaktadırlar. Bundan dolayı bu
topluma gerekli hizmeti vermek ve
doğru
bilgilendirmek
Türk
bankalarının görevi olmalıdır. Biz
Müsiad Berlin olarak bankalarla iş
adamları arasında köprü görevini
yapma gayreti içinde olacağız.
Türkler arasındaki işsizlik oranının yüksek olduğundan bahsettik.
Aslında bu sorunu kendi aramızda
çözebiliriz. Berlin'de 7000 iş adamımız var diyoruz ve bu rakamla
övünüyoruz. Her bir iş adamı yılda
bir kişi istihdam edebilirse; Türkler

arasındaki işsizlik sorunu 3 yıl
içinde çözülebilir.
Buradan ilan ediyorum, MÜSIAD
Berlin bu konuda sivil toplum
kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya
hazırdır ve kendisine düşen görevi
yerine getirecektir. Ayrıca MÜSIAD
Berlin, Türkiyedeki girişimcilerle,
Almanya’daki girişimcileri bir araya
getirmek
için
organizasyonlar
yapacaktır.
Başarılı olmamızın beş şartı
vardır:
-Kurumsallaşmak.
-Ortaklık kültürünün gelişmesi.
-Marka
olmak.
Yeniliğe
a ç ı k
olmak ve
kendim i z e

Hazırlayan: yolumuza
yabancılaşmadan
devam etmek.
Ahmet YUMUŞAK

Sohbet

Din Hizmetleri Ataşesi
Hasan Hayri Yaşar ile sohbet

D
Hasan Hayri Yaşar
Din Hizmetleri Ataşesi

“Din Hizmetleri Ataşesi Hasan Hayri
Yaşar, Türk Eğitim Derneği’nin üyeleriyle cuma sohbetinde buluştu.
2004 yılından beri Türk Eğitim Derneği’nde okuma günleri devam etmektedir. Din Hizmetleri Ataşesi Hasan
Hayri Yaşar 05.02.2010 tarihindeki
okuma gününde katılımcılarla ve
üyelerle sohbet etti.
Günün konusu “insan olarak görevlerimiz ve çocuk eğitimi” idi. Çocukluk,
gençlik ve memurluk yıllarındaki konu
ile ilgili tecrübelerini anlatan Hasan
Hayri Yaşar:
Eğitimden olumlu sonuç almanın
yolu aileden geçer dedi. “
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in Hizmetleri Ataşesi Hasan
Hayri YAŞAR özetle şöyle dedi:
“Berlin de devletin görevlileri
var. Eğitim ve din görevlileri
var. Camilerde ve resmi okullarda görev yapıyorlar. Çocuklarımızın eğitimi için gerekli olan çalışmaları büyük bir
öz veri ile gerçekleştiriyorlar. Bazı cami-lerimizde yüzün üzerinde öğrencisi oluyor. Bir
tane din görevlisi bu çocuklara ders veriyor.
Dolayısıyla bu şartlardaki eğitim ne kadar
sağlıklı olabilecekse o kadar sağlıklı olabiliyor.
Bu konuda herkes elini taşın altına koymak zorundadır. “Çocuklarınızı yakıtı insan
ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun” buyruğu ne kadar da geneli kapsı-yor
gibi görünse de, özelde bu emir aileleri muhatap almaktadır. Ailenin müdahil olmadığı
bir eğitimin eksik olduğunu, Çünkü ailenin
eğitimde üçayağından en önemlisi olduğunu, hiç bir aile kendisini eğitimin dışında
görmemelidir.”
Eğitimde şiddet konusuna da değinen
YAŞAR, eğitimde şiddetin yerinin olmadığını
söyledi. YAŞAR, sohbetini bir anısını anlatarak sürdürdü. “Bir gün cami de denetim
görevini yaparken küçük bir çocuğa sordum:
“Allah’ı mı çok seviyorsun, yoksa Peygamberi mi? Çocuk çok ilginç bir cevap verdi.
-”Peygamberi daha çok seviyorum.”
-“Neden Allah’ı değil de peygamberi?”
-“Allah cehenneminde yakıyor, peygamber ise sırtına alıp çocuklarla oyun oynuyor.”
YAŞAR, bu yanlış algılamanın müseb-bibinin aileler olduğunu, anne ve babalar çocuklarının hatalarını iyilik ve güzellikle
düzeltmeleri yerine “yapma! Eğer böyle yaparsan Allah seni Yakacak yerine, kolay-cılığı seçtiklerini söyledi.
YAŞAR bey burada, sinema ve tiyatro sanatkârı Münir ÖZKUL’un başından geçen ilginç ve ilginç olduğu kadar da ibret verici
bir olayı anlattı:
MÜNİR ÖZKUL
CAMİDEN NİÇİNNEFRET ETMİŞ?

Münir Özkul çocukluğunda, camiye gittiği
günlerden bir gün caminin bahçesindeki çiçeklerden birini koparmak mı istemiştir
nedir, cemaatten biri ne yazık ki, küçük Münir’i çok kötü azarlamış. Çok korkan küçük
Münir o anı hiç unutamamış ve böylece camiden hep kaçmıştır. Çok dindar bir insan
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olan babası, vefatında ona şu nasihatta bulunmuş: “Oğ-lum, sana
inanç ve ibadet konu-sunda faydalı
olamadım. Ancak sana bir soyadı
bırakıyorum. Baban olarak senden
tek isteğimi, bu soyadı ile talep
ediyorum. Ben senin ‘kul’, hem de
‘öz kul’ olmanı istiyorum. Kul olmayı hayatının gayesi bil!.. Ben
soyadı kanunu çıkınca, ÖZKUL’u
seçtim. Öz kul olalım diye. Senden
başka bir iste-ğim yoktur. Kul olduğunu unutma yeter. O zaman
sana babalık hak-kımı helal ederim.”
Dindar babanın bu vasiyeti uzun
yıllar ciddiye alınmaz. Tiyatro ve
sinema ile uzun yıllar meşgul olan
Özkul, inanç ve ibadet hayatından
uzak kalır. Sonra iç dünyasında sıkıntılar yaşamaya başlayan Münir
Özkul Arkadaşı Uğur Bey’in teklifiyle Sümbül Efendi camisinin hocasıyla görüşmeye gider.
O günü Münir şöyle anlatır:
‘‘Uğur’la anlaştığımız gün ve saatte
buluşup Nurullah Efendi’ye gittik.
Beni büyük sevgiyle karşıladı.
Daha ilk anda korkularım, endişelerim yok oldu. Yanında büyük bir
huzur duydum. O güzel insanın
şahsında, çoktan vefat etmiş babamı bulmuş gibi oldum. Bir baba
gibi davranıyor, güven hissi veriyor, yangın yerine dönmüş içimi
rahatlatıyordu. Nurullah Efen-di’yi
o güne kadar tanımadığıma çok
üzülmüştüm.’’

Hocadan etkilenen Özkul gayrete
gelir. Cumaya gitmek için sabır-sızlanır. Cuma günü hemen cami-nin
yolunu tutar. Arkadaşıyla an- laştıkları saatte o oraya çoktan gelmiştir bile. Fakat arkadaşı bir türlü
gelmez. Camiye de girmeye cesa-

ret edemez. Hababam Sınıfı’ nın o
fedakar ve müşfik Mahmut hocasından
dinleyelim
gerisini:
‘‘Zaman epey geçmiş ve ben de
beklemekten iyice sıkılmıştım. Dinlemeyi çok istediğim hocanın vaazından da mahrum kalıyordum.
Kapıdan şöyle bir göz attım. Camiye girip, arkadaşımı içeride bekleyeyim dedim. Kapıdaki meşin
örtüyü kaldırıp camiye ilk adımımı
attım. Kendime oturacak bir yer
aramaya başladım. Caminin ortasına yakın bir yerde oturdum. Etrafımdaki insanların oturmasına hiç
benzemedi benimkisi. O an diz
çöküp oturmanın ne kadar zor bir
iş olduğunu anladım. Bir türlü rahat oturamamam belli ki yanımdakileri rahatsız etmişti. Tipimi,
giyimimi de hiç beğenmediklerini
zaten bakışlarından anlamıştım.
Sanki bana, “Senin burada ne işin
var” der gibi bakıyorlardı. Bu arada
kapının meşin örtüsü her girenle
birlikte bir ses çıkardığı için, ben
de her defasında ümit ederek arkama dönüp bakıyordum, inşallah
Uğur gelmiştir, diye.. Hoca efendinin konuşmasını bile dinleyemiyor ve hep gözüm arkada kalıyordu. Uğur bir türlü gelmiyor, benim
de ona kırgınlığım çoğalıyordu. Nurullah Efendi, artık ezan vakti
geldi, sözlerimi bitiriyorum dediğinde Uğur kapıda göründü. Ben
de içimde birikmiş olan bütün kırgınlık ve kızgınlığımla birden bağırmıştım: “Uğur, gel! Burada-yım!”
Benim bu feryadımla, yanım-daki
yaşlı adamın sabrı iyice taşmış olmalı ki, bir tokat aşketti suratıma.
Ben neye uğradığımı bilemedim.
Birkaç
saniyelik
tered-dütten
sonra, yerimden fırladım. Cemaatin üzerinden atlayarak ve oturanlara çarparak kendimi kapıdan
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dışarı attım. Uğur da ar-kamdan
geldi. Çok yalvarıp yakar-dı, özür
diledi ama onu affetme- dim. Bu
ikinci acı hatıradan sonra cami ve
cemaati gözümden düştü. Demek
ki dindar insanlar sözünde durmuyorlardı. Kaba ve katı insan-lardı.
Cami bana göre değildi. Çünkü
orada sevgi, anlayış ve hoşgörü
yoktu. Yabancı gördükle-rine yardım edecek yerde tokat atıyorlardı.
Hayır, asla onların ara-sında benim
yerim olamazdı. Tekrar inançsız,
ibadetsiz, mabet-siz ortama dönerken üzüntüm sadece Nurullah
Efendi’yi kaybet-mekten oldu.
Şimdi geldim altmış yaşıma…
Babamın sözünü sonunda tutabildim. Babam doğru söylemiş.
Ancak, öz kul olmakla mutluluk
bulunurmuş… Kulluğa giden
yolda ise insana değil de, Yaratan’a bakmak gerekiyormuş.
Bana doktorum da on dokuz
defa içki ve uyuşturucu tedavisinden sonra başka yol kalmadığını söyledi.
Ben artık malesef yolun burasında mecburen Rabbime
teslim olmuş bulunuyorum.

Murat YILDIZ

Kültür

YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜ
ALMANLARDAN SONRA RUSLAR DA MERAK ETMEYE BAŞLADI

R

ahden Realschule ve Hauptschule
okullarında Almanlar, Türkler ve Rus kökenli Almanlar bir araya gelerek mutfakla-rındaki değişik değişik yemek,
pasta ve tatlılar çay ve kahvelerle hem
eğlenceli zamanlar geçiriyorlar, hem de
yaptıkları yöresel yemeklerin tatlarına
bakarak birbirleriyle kaynaşıyorlar.
Bir Alman bayanın idaresini üstlendiği bu projeyi
şehir yetkilileri de imkân tanıyarak, ‘eşitlik görevlisi’
adı altında destekleyerek organize ediyorlar.
Yetkili bayan Helga FİLBERT bu güzel oluşumla ilgili
şunları Söyledi: “Bu tür çalışmaların çok faydasını görmeye başladık. İnsanları uzaktan değil yakından
tanımak çok daha verimli. Böylece kültürler arasındaki
problemler çözülmüş oluyor. En önemlisi de Almanca
öğrenenler hemen meslek kurslarına katılıyorlar. Bu
toplantılara katılmak için, 5 yıl ‘ev hanımı’ olmak yeterli. Böylelikle çalışma hayatına katılmış ve kendilerine iş imkanı da doğmuş oluyor. Bu faaliyetlerin
evlerde boş boş oturmaktan daha iyi olduğuna
inanıyorum.
Değişik kültürlerden gelen insanların yemek kültürlerinden hem bizler faydalanıyoruz, hem onlar
faydalanıyorlar. Gayemiz bu organizeyi daha da genişletmek.”
Helga FİLBERT anlatmaya devam ediyor:
“Malzemeleri herkes kendi evinden getirerek
çalışmaya katılıyor. Tempolu bir şekilde herkes kendi
grubunda işe koyuluyor ve hamurlar açılıyor. Sonra
hünerler masalarda sergileniyor ve ikram başlıyor.
İkram aralarında en çok rağbet gören “Türk Çayı” ise
keyifle içiliyor.”

Helga FİLBERT

(Helga hanım, izninizle kavlimizi Mocca’ca bitirelim:
Yani sizler, insanların sıcak sohbetlerine kapı açmak
için bahaneler buluyorsunuz ve ince belli bardaklardan
dudaklara,
dudaklardan
gönüllere
bûseleri
çağırıyorsunuz. Ellerinize
sağlık! Helal olsun size..!)

RahdenBahattin OMURCAN
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BERLİN’DEKİ
TÜRK SOKAKLARI

A
Enver Paşa Köprüsü

Bu köprü, yani Enver Paşa
Köprüsü, İkinci Dünya Savaşından sonra, 1945 yılında
havaya uçurulmuş. Bu gün
Enver Paşa Köprüsü’nün yerinde, bir kenardan diğerine
sadece birkaç borunun
geçtiği bir iskelet vardır. Bu
köprünün yeniden yapılacağı üzerine haberler duyuluyor.
Köprü yeniden yapılsa bile
adı artık Enver Paşa olmayacaktır fakat bu köprünün
eski ismi de tarihten kolay
kolay silinmeyecektir.

lmanya’daki Türkiye ile ilgili sokak
isimlerinin tarihi çok eskilere dayanır. 1529’daki Birinci Viyana Kuşatmasıyla Türkler ve Almanlar birbirini
tanımaya başladı. O zaman-lar esir
düşen Türk askerleri Bayern’e götürüldü ve
orada çeşitli işlerde çalıştırıldı. Barış imzalan-dıktan sonra Bayern’deki bu esir Türklerin bir kısmı
geri döndü, bir kısmı ise Almanya’da kaldı. İşte o
zamanlardan beri Almanya’da Türkçe isimler duyulmaya başladı. ‘Türk vergisi’, ‘Türk siperleri’
gibi kavramlar, Türkçe adlar taşıyan sokaklar ve
daha bir çok Türk adı günümüze kadar geldi.
Yazının başlığına ‘Türk Sokakları’ dedik ama,
Almanya’da Türkleri anımsatan daha birçok isim
var.
Adına ‘Croissant’ denen ay biçimindeki çörekleri artık Berlin’de bizler de biliyor, afiyetle yiyoruz. Türklerin anısına yapılan bu ay çöreğinin
hikayesi İkinci Viyana Kuşatmasına dayanır. Anlatılanlara göre, Viyana’ya sızmak için gece tünel
kazan Türklerin sesini, gece çalışmakta olan
Avusturyalı fırıncılar duyar ve askerleri haberdar
ederler, böylelikle de kenti düşmekten kurtarırlar.
Bu olayın bir anısı olarak ta fırıncılar o gün ay biçiminde çörekler, yani ‘Croissant’ yaparlar. İşte o
gün bu gündür Berlin’de ve Avrupa’nın başka
yerlerinde bu çörekler yenir.
Türklerle Almanların Çanakkale ve Galiçya’
daki silah arkadaşlığı Berlin’deki sokak adlarına
yansımıştır.
Daha sonraları Berlin’le kardeş şehir olan Türkiye’nin bazı il ve ilçelerin adları da Berlin’de
bazı sokaklarda görülmeye başlamıştır. Berlin’de
Türk ismi taşıyan yerler zaman içinde çoğalabilir. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gidişa-tına göre, isimler de çoğalabilir. Azalabilir
demi-yorum, çünkü bu iki dost ülkenin daima
dost kalmasından yanayım.
Mesela bundan 15-20 yıl önce Kreuzberg’deki
bir okula da ‘Aziz Nesin’ adı verilmişti. 1999 yılında Essen’de vefat eden Fakir Baykurt’un adı da
Duisburg’ta bir meydana verildi: Fakir-BaykurtPlatz.
Madem ki Berlin’deki Türkiye ile ilgili isimleri
sayıyoruz, Bergama Müzesi’nin adını da anmadan geçmeyelim. Bergama Müzesi yüz yıldır bu
ismi taşıyor ve dünyaca tanınır. Gerçi ‘Bergama
sokağı’ diye bir sokak yoktur ama ‘Bergama Müzesi’ adı bir sokaktan daha ünlüdür.
Türkiye ile ilgili sokak adlarına geçmeden önce,
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bir zamanlar Berlin’de Türk ismi
taşıyan bir köprüden de bahsedelim.
Evet, eskiden Berlin’de bir Enver
Paşa Köprüsü (Enver Paşa Brücke)
vardı. Artık tarihin derinliklerinde
kalmış ve sadece meraklıları tara-

fından bilinen bu köprünün öyküsü
kısaca şöyle:
Enver Paşa, 1909-1911 yılları
arasında, üç yıl kadar Berlin’de askeri ataşe olarak görev yaptı.
Enver Paşa, Berlin’de kaldığı sürece, eskiden bağımsız bir köy olan
Klein Glienicke’de ikamet etmiştir.
Burası şimdi Potsdam-Babelsbergs’e bağlı bir semttir. Enver

Paşa Köprüsü’nün inşaatı 1901 yılında bitmişti ve köprü Teltow kanalının
iki
yanında
kalan,
Neu-babelsberg ile Klein Glienicke
semtlerini birbirine bağlıyordu.
Köprüye Enver Paşa adı 1915 yılında verilmiştir ve bu köprü, yani
Enver Paşa Köprüsü, İkinci Dünya
Savaşından sonra, 1945 yılında

havaya uçurulmuş. Bu gün Enver
Paşa Köprüsü’nün yerinde, bir kenardan diğerine sadece bir-kaç
borunun geçtiği bir iskelet vardır.
Bu köprünün yeniden yapı-lacağı
üzerine haberler duyuluyor. Köprü
yeniden yapılsa bile adı artık
Enver Paşa olmayacaktır fakat bu
köprünün eski ismi de tarihten
kolay kolay silinmeye-cektir.
Evet, Almanlarla gayet iyi geçinen ve Alman Ordusuyla Osmanlı
Ordusu arasında iyi ilişkiler kurulmasında yardımcı olan Enver Paşa’nın adı Berlin’de uzun yıllar bir
sigara markasında ve bir köprüde
yaşadı, deyip başka bir yorumda
bulunmadan sokak adlarına geçelim.
Tempelhof semtindeki Attila caddesi ve Wedding semtindeki Türk
caddesi Berlin’deki önemli iki
Türkçe isimli sokaktır.
Şimdi Berlin’in Tempelhof ilçesinde bulunan ve Türkçe isim taşıyan sokaklardan bahsedelim.
Burası öyle bir yer ki, Türkçe
isim taşıyan sokakların tümü yan
yana ve iç içe. Türk sokakları adeta bir semt oluşturmuş. İlkbahar
ve yaz aylarında yeşillikler içinde
kalan bu semtte, Türk sokaklarının içinde gezdindikçe insanı bambaş-ka duygular sarıyor.
Türkçe isimli sokaklar arasında
yaptığım bir gezinti sırasında şu
isimlere rastladım:
Dardanellenweg, Bosporusstr.,
Imbrosweg, Goldenes Horn, Skutaristr., Brussaer Weg, Marmaraweg, Smyrnaer weg, Gallipoliweg, Am Hellespont.
Burası tam manasıyla gezilse,
belki bu sokaklara ilave bir iki isim
daha bulunabilir, fakat bu sokaklar bile ilginçliği gözler önüne sermeye yeterli.
Bu isimlerin Almancaları biraz
değişik olmakla birlikte okurlar
anlamakta güçlük çekmeyeceklerdir. ‘Imbros’, ‘İmroz’ anlamına geliyor yani bu günkü Gökçeada.
‘Smyrna’ İzmir, ‘Goldenes Horn’
Altın Boynuz, yani Haliç, ‘Brussaer
Weg’, Bursa yolu anlamına geliyor.
‘Skutari’ İstanbul’un ‘Üsküdar’
semtidir. ‘Hellespont’un anlamı da,
‘Dardanell’de olduğu gibi Çanakkale Boğazı’dır.

Sanders olmak üzere bir çok
Alman subayı görev yapmıştı ve
onların görevleri, şimdi Berlin’de

sokak isimleri olan bu yerlerde
geçmişti.

Almanlar Çanakkale yöresine
dört isim vererek (Dardanellenweg, Imbrosweg, Gallipoliweg,
Am Hellespont) Çanakkale savaşlarına verdikleri önemi belirtmişlerdir. Bilindiği üzere Çanakkale
savaşlarında başta Liman von

Hüdai ÜLKER
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Bamteli
Müslümanların her koşul altında yararlanmaları gereken Kur'an, maalesef mezarlıkta okunan ölü kitabı durumuna getirilmiştir. Müslümanların yüzde doksandokuzu kitaplarının içinde ne yazdığını bilmez hale gelmiştir. Yapılan bu yanlış uygulamanın bedeli ise bu gün çok ağır bir şekilde
ödenmektedir.

Abdest ve amacı
“Abdest, Namazın Ön Şartıdır, Kur'an Okumanın Değil”

Abdest ayeti Medine'de inmiştir.
Vakıa suresi ise Mekke'de inmiştir.
Allah, abdesti farz kılmadan Kur'an'ı
abdestsiz okuyamazsınız diye
bir emir verir mi?
Böyle bir emir mantıksız bir emir
olmaz mı? Allah'ı böyle mantıksız
emirlerden biz tenzih ederiz.
Kur'an okumak isteyen herkes istediği
zaman, abdestli veya abdestsiz olduğunu düşünmeden, açıp Kur'an'ını
okumalıdır. Baş ucu kitabı olarak, cep
kitabı olarak devamlı yanında taşımalıdır.
Allah'ın istediği de budur.
O'nun vahyine muhatap olmak...
O'nunla konuşmak, dertleşmek, sohbet etmek...
Ne kadar güzel bir ibadettir.

A

bdest” kelimesi Farsça bir terkiptir. "Âb" ve "dest" kelimelerinden oluşmaktadır. Âb, su; dest,
el demektir. “Elsuyu” anlamına gelmektedir. Arapça'sı güzellik ve temizlik anlamında "vuzû"
dur. Türkler, İslam’la tanıştıkları ilk devirlerde yalnız Arap kültürünün değil, İran kültürünün
de etkisi altında kaldıklarından, bu gibi dînî terimler, asılları bozulmadan alınmış ve halkın benimseyip yaşatmasıyla Türkçe’leşmiştir. Konumuz bu değildir. Konumuz, abdestin dinimizdeki
yerinin ne olduğudur.
Abdest âyeti(1) Medine'de inmiştir. Namazı farz kılan ayetler de Medine’de inmiştir. Buyruk şöyledir: "Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir
de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitliktir.'' (2) Farz kılınan bu namazların vakitlerini belirleyen
ayetler de Medîne'de inmiştir: "...namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.'' (3) Bu ayetlerden anladığımıza göre; Mekke'de, farz kılınmış abdest ve vakitleri belirlenmiş namaz ayetleri yoktur.
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Abdesti farz kılan âyet: Abdestin nasıl alınacağını ve hangi şartlarda bozulacağını bildiren ayet
şöyledir: "Ey iman sahipleri! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi
yıkayın; başlarınızı meshedin ve
topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yıkayın. Eğer cünüp iseniz
iyice temizlenin. Hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz
tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin; yüzlerinizi ve ellerinizi
ondan meshedin. Allah size zorluk
çıkarmak istemiyor. Ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki,
şükre-debilesiniz.''(4) Bu âyet indikten sonra abdest, sadece
namaz ibadetinin olmazsa olmaz
ön şartı olmuştur.
Dikkat! Âyeti kerimede geçen
"vemsehu biruûsiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn= meshediniz
başlarınızı ve yıkayınız topuklara
kadar ayaklarınızı". Buradaki "ercü
(le)küm" lam harfinin fethiyle,
yani (le) diye okunmuştur.
Bazıları bu şekilde "ercüleküm"
kelimesini daha önce geçen "fağsilû" fiilinin tümleçlerine bağlarlar.
Bunlara göre "ercüleküm: ayaklarınız", kendisinden hemen önceki
"vemsehû: meshediniz" fiilinin
tümleci değil, daha önceki "fağsilü: yıkayınız" fiilinin tümlecidir.
Öyleyse mânâ: "yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız,
başınızı meshediniz ve topuklara
kadar ayaklarınızı yıkayınız" şeklinde olur. Ülkemizdeki Mushaf'ta
bu kıraat geçerlidir. Yani ayakları
yıkamak ‘farz’ bilinmektedir. Ama
Kurrâ'nın çoğunluğunun kıraati ve
Arapça dilbilgisi kuralları ön planda tutulduğunda ayakları yıkamak
farz değil, meshetmek farzdır.
Aynı kelime kesreyle "ercü(li)
küm" diye okunursa. Doğrusu
kesreli okumaktır. Böylece kelimeyi, kendinden hemen önce "biruûsiküm" kelimesine atfetmiş oluruz.
Bu takdirde mânâ: "Meshediniz
başlarınızı ve topuklara kadar
ayaklarınızı" olur. Bu durumda
ayakları meshetmek farz olur, yıkamak değil. Gramer kural-larına
uygun olanı, “ercüliküm” şeklinde
okumaktır. Çünkü Arapça' da söz,
uzak harf veya âmile değil, yakın
harf veya âmile bağlanır.
Suyun azlığı, zaman darlığı gibi
durumlarda ve soğuklarda Müslümanlar çekinmeden, ayaklarını
meshederek abdestlerini almalı-

dırlar.
Ayrıca âyetin açık seçik anlamından her namaz kılınacağında bir
abdest alınmasının gereği de anlaşılmaktadır. Rasülüllah, saha-be
ve din bilginlerinin ekserisi de
böyle yapmıştır. Bazı rivâyetlerde,
Mekke'nin fethi gününde Rasülüllah efendimizin bir abdestle birden
çok namaz kıldığı yer almıştır. Bu
rivâyetler Buhari tarafından sağlam görülmemiş, Camius Sahih'te
bu rivâyet yer almamıştır. Geçmişte de bu konuyla ilgili mezhepler
arası birçok tartışmalar olmuştur.

yut anlamlardan ibarettir.
İnsanların, Mushaf’ı abdestli olarak tutmasıyla veya tutmamasıyla bir ilgisi yoktur. Zaten bu
surenin indiği sırada henüz Kurân,
kitap halinde derlenmemişti, vahyedilenler, çeşitli yazı malzemesine yazılmış sayfalar halindeydi,
Kurân'ın tamamı bir kitap halinde
değildi. Özetlersek; Kurân okumak
ve mushafı tutmak için abdest
almak gerekli değildir. Elbette
saygı için abdest alınsa daha iyi
olur ama şart değildir.''(5)
Kur'an'a dokunmak ve onu oku-

Akıllı, tedbirli ve uyanık müslümanlar her namaz için bir abdest
almalıdır. Aksi görüşler, zayıf delil
ve zoraki yorumların ürünüdür.
Müslüman tedbirli ve bilinçli olmalıdır. Abdest emri sadece namaz
içindir:"Kurân'da abdest alma emri sadece namaz hakkındadır. Kur’
ân okumak için abdest almak gerekmez. Çünkü Kurân'ın hiçbir
âyetinde böyle bir emir yoktur.
Vakıa Suresi'nin 'O, elbette değerli
bir Kurân'dır, saklı bir kitaptadır. Ki
ona temizlerden başkası dokunmaz' mealindeki 77 ve 79'uncu
ayetlerin yanlış yorumlanmasından ötürü Kurân okurken abdest
alma anlayışı egemen kılınmıştır.
Oysa bu ayetlerde kastedilen
kitap, Kurân değil, Kurân'ın ana
kaynağı olan ve Allah katında bulunan Anakitap'tır.O’na dokunan
tertemizler yüce, soyut ruhlardan
ibaret olan meleklerdir. Zaten insanların o Anakitap'a dokunması
mümkün değildir. Kurân o saklı
kitap değil, o saklı kitaptan Allah’
ın izniyle alınmış bilgilerdir. Ama o
saklı kitap, insanların konuştuğu
dil kalıplarına dökülmemiştir. So-

mak için abdest almak gerekmez:
Bazı kimseler tarafından namazdan başka, Kur'ân okumak, Kur'ân'a dokunmak, Kabe'yi tavaf etmek ve tilavet
secdesi yapmak için de abdest
almak şart olarak ileri sürülmekteyse de bu görüş, sağlam
bir delilden yoksundur. Yukarıda açıkladığımız gibi dinimizde abdest, sadece namaz
için farz kılınmıştır.
Müşrikler Kur’an’ın cin ve şeytanlar tarafından getirildiğini söylediler:
Müşrikler Kur'an'ın cin ve şeytanlar tarafından Peygamberimize
getirildiğini söyleyerek, Kur'an'ın
uydurma bir kitap olduğunu iddia
ederler. Allah müşriklerin bu iddalarının temelsiz olduğunu değişik
vesilelerle Kur'an'da kendilerine
hatırlatmıştır: -"Şüphesiz o saygın
bir elçi sözüdür. Ve o şair sözü değildir! Siz pek az inanıyorsunuz.
Bir kâhin sözü de değildir. Siz pek
az düşünüyorsunuz. O, Alemlerin
Rabb'inden indirilmedir. Eğer (o)
bazı sözleri bizim sözlerimiz olarak
ortaya sürseydi, Andolsun, onun
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sağ elini koparırdık. Sonra onun
can damarını mutlaka keserdik.
Sizin hiç biriniz ona siper de olamazdınız.'' (6) -"Kuşkusuz bu,
değerli bir elçi sözüdür; güçlü,
Arş'ın Sahibi'nin yanında çok itibarlı, itaat edilir, güvenilir. Arkadaşınızı cin çarpmış değildir. Andolsun o, O'nu açık ufukta gördü. O
gayb hakkında cimri de değildir.
Bu, kovulmuş şeytanın sözü değildir.''(7) Bunlardan başka Kur'an'ın
cin ve şeytanlar tarafından değil,
Allah tarafından vahyedildiğini, indirildiğini açıklayan onlarca ayet
mevcuttur. Vakıa suresi'nin 75 ilâ
80'inci ayetleri de bu ayetlerdendir. Şöyle ki: -"İş onların sandığı
gibi değil! Yıldızların doğup batma,
kayıp düşme noktalarına yemin
ediyorum. Ve eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O,
kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır. Ti-

sürmeyecek olanların, O'na dokunmayacak olanların cinler ve
şeytanlar değil de, yukarıda geçen
âyete rağmen abdestli olmayanların ve hayızlı kadınların olduğu
kararına varılmıştır. Fetvalar bu
doğrultuda verilmiştir.
Hayızlı kadın sıkıntılı olan kadındır. Kadın bu sıkıntılı anında Allah'a daha çok yaklaşmak ve
O'ndan daha çok yardım dilemek
isteyecektir. Bu durumda olan kadını Allah huzurundan niye uzaklaştırsın?
Konu ile ilgili ayete bakıyoruz ve
görüyoruz ki; Allah, özel hallerinde erkeklerin, sabırsız davranarak
kadınlara eziyet verebilecekleri ihtimaline karşı, kadınları koruma
altına almıştır. Buyruk aynen
şöyle: "Sana kadınların ay halini
sorarlar. De ki: O, bir sıkıntıdır. Bu
sebeple ay halinde olan kadınlar-

tizlikle saklanan bir Kitap'tadır.
Ona, arındırılmışlardan başkası
dokunmaz. Âlemlerin Rabbi'nden
indirimiştir. Şimdi siz, bu sözü mü
kirletip
küçümseyeceksiniz/bu
sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/bu sözle mi yağcılık
edeceksiniz?'' (8)

dan uzak durun. Temizleninceye
kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın.
Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de
sever.(9) Bu ayette bir tesbit yapılıyor. Deniliyor ki: "Kadınlar bu
hallerinde sıkıntılı olurlar, sakın
onlara yaklaşmayın." Görüldüğü
gib burada yasaklanan cinsel ilişkidir, namaz kılmak, oruç tutmak,
Kur’an okumak ve Kâbe'yi tavaf
etmek değildir. Yasağın mu-hatabı
da erkektir, kadın değildir. Allah,
kadının bu özel halinde sıkıntı
içinde olduğunu özellikle vurgulayarak erkeklere kadınlar-dan uzak
durmalarını öğütlerken, bazı mez-

Görüldüğü gibi bu ayetler cinlerden bahsetmektedir. Maalesef
günümüzdeki çoğu tefsirlerde
Vakıa suresinin ayetlerinin özellikle de 79'uncu ayetinin, hem meali,
hem de tefsiri ayetin siyak (öncesi) ve sibakı (sonrası) göz
önünde bulundurulmadan yapılmıştır. Bu anlayışla yapılan tef-sirlerden yola çıkarak, Kur'an'a el
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hepler kadınların bu du-rumlarında Allah'a ibadet etme-meleri
konusunda Kur’an’a rağ- men bir
takım yasaklar getirmek-tedirler.
Öte yandan, ayette geçen kadının
temizlenme konusunun gusül abdesti almak demek olma-dığını, bu
halinin sona ermesi demek olduğunu, Hanefi Mezhebi üzerine
basa basa söylerken, maalesef
Hanefi mezhebine bağlı olduklarını
söyleyen bazı din adamları, mezheplerine de muha-lefet ederek
temizlenmenin
gusül
abdesti
almak demek olduğunu söylemektedirler. Müslümanların bir hayat
kitabı, başucu kitabı olarak değerlendirmeleri gereken, her türlü koşullar altında yararlan-maları
gereken Kur'an, maalesef mezarlıkta okunan ölü kitabı, bir mistik
ayin malzemesi durumuna getirilmiştir.
O kadar ki, özel zamanlarda,
belli koşullarda belirli kişilerce
okunan bir kitap haline getiril-miştir. Müslümanların yüzde dok-sandokuzu kitaplarının içinde ne
yazdığını bilmez hale gelmiştir. Yapılan bu yanlış uygulamanın bedeli
ise bu gün çok ağır bir şe-kilde
ödenmektedir. Kur'an'ı oku-mak
ve anlamak fevkalade önem- lidir.
Kur'an insanlar tarafından anlaşılsın diye indirilmiştir.
Kur'an'ın müslümanların gündeminden kalkmasının sebeplerinden en önemlisi, O'nun abdest ile
okunması gerektiği şartıdır. Vakıa
suresinin 79'uncu ayeti bu konuda
delil olarak gösterilir. Bu anlayışın
sahiplerine göre, abdestsiz Kur’an
okumayın diyen Allah’tır. Oysa,
yukarıda da açıkladığımız gibi bu
ayetler müşriklere cevap olarak
indirilmiştir. Anakitap’a dokunmayacak olanlar, cinler ve şeytan-lardır. Dokunanlar ise meleklerdir.
Mânâ, "Dokunmaz el sürmez"
şeklinde olmalıdır. Allah bu ayette,
"dokunmaz, el sürmez" şeklinde
bir ifade kullanıyor. Bazı mealler
ise "dokunamaz, el süremez" şeklinde ayete mânâ veriyorlar. Böyle
bir anlam yanlıştır. Yanlış mânâlandırılan iki sözcüğün ger-çek anlamı şöyle olmalıdır:
Birincisi; ‘Lâ yemessühü' ikincisi
de "Mutahherûn" sözcüğüdür.
Birinci sözcük: Mess; lâyemessühü: "Mess" sözcüğünün lügat
anlamı, "değmek, dokunmak ve
yapışmak" demektir. Kur'an'da
"Mess" ve türevlerinin kullanımına
bakacak olursak el ile dokunma
olarak değil soyut olarak yapışmak, ilişki kurmak, kuşatmak an-
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lamlarında kullanıldığını görürüz.
İkinci sözcük: Mutahherûn:
Ayetteki "mutahherûn" kelimesi
"temiz olmak" demektir. Konumuz
olan "mutahherûn" sözcüğünün
anlamı ise "iyice arınmış olanlar,
tertemiz temizlenmiş olanlar" demektir. Görüldüğü gibi bu ayetlerdeki "tertemiz temizlemek", "tertemiz temizlenmiş" ifadelerinin hiç
birisi maddi kirlerden temizleme
anlamında değil, manevi kirlerden
temizleme ve temizlenmedir.
Kur'an'ı abdestli olarak okumanın şart olduğunu söylemek, abesle iştigaldir: Abdestsiz Kur'an'a
dokunulamayacağına dair kabullerin temeli Kur'an'a ve sünnete da-

medenîdir, yani Medine'de inmiştir. Vakıa suresi ise mekkîdir, yani
Mekke'de inmiştir. Allah, abdest
almayı farz kılmadan bu insanlara
Kur'an'ı abdestsiz oku-yamazsınız
diye bir emir verir mi? Böyle bir
emir mantıksız bir emir olmaz mı?
Biz Allah'ı böyle ‘mantıksız emirlerden berî tutarız.
Sonuç: Kur'an okumak isteyen
herkes istediği zaman, abdestli
veya abdestsiz olduğunu düşünmeden, açıp Kur'an'nını okumalıdır. Baş ucu kitabı olarak, cep
kitabı olarak devamlı yanında taşımalıdır. Allah'ın istediği de budur.
O'nun vahyine muhatap olmak...
O'nunla konuşmak, dertleşmek,

yanmaz.
Bu
kabullerin
dinî
herhangi bir temeli yoktur. Allah,
insanlardan, özellikle Kitabının anlaşılmasını isterken; bu kitabı okuyacak olan insana her zaman
mümkün olamayacak bir ön şart
getirir mi? Meselâ: ‘Ebû Cehil'e
Peygamberimiz Allah'ın Kitabın'ı
götürdüğünde ve okumasını istediğinde', Peygamberimiz ona önce
abdest al ve sonra da bu Kitab’ı
oku mu demiştir? Kanaatimizce,
müslümanları Kur'an'dan uzaklaştırmak isteyen zihniyetin sahipleri,
Kur'an abdestsiz okunamaz diye
bir ön şart ileriye sürmüşlerdir. Bir
şekilde ilmihal kitaplarına giren bu
ön şart, zamanla Kur'an okumanın
olmazsa olmazı olmuştur. Sonuç
olarak Kur'an’ın rafa kalkmasının
sebeplerinden birisi olmuş ve
müslümanlar Kur'an'dan biraz
daha uzaklaşmışlardır.
Dikkatinizi bir de işin tarihi yönüne çekmek isteriz: Abdest ayeti

sohbet etmek... Ne kadar güzel bir
ibadettir. Müslüman uyanık olmalıdır, duyarlı olmalıdır, aklını çalıştırmalıdır, kafasını başkasına kiraya vermemelidir...
Allah kendisinden başkasının
kutsanmasını istemez. Abdest konusunu işlerken, teyemmümü de
kısaca açıklayalım: Yukarıda sunduğumuz abdest âyetinde "felem
tecidû mên feteyemmemû saîden
tayyiben: Su bulamamış-sanız,
temiz toprağa teyemmüm ediniz,"
cümlesinin ifadesine göre su bulunamadığı takdirde teyem-müm
gerekir. Teyemmüm, temiz toprağa elleri vurup önce yüze sürmek, sonra tekrar vurup her
avucun içiyle karşı kolu meshetmektir.
Yanında yalnız içmesine yetecek
kadar suyu bulunan kimse, onu
kullandığı takdirde kendisinin veya
hayvanının susuz kalacağından
korkarsa o suyu kullanmaz, te-
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yemmüm eder. Suyun fâhiş fiyatla
satıldığı yerde de teyemmüm edilir. Hastalık, düşman korkusu, can
korkusu, soğuk gibi herhangi bir
sebeple suyu kullanmanın, suya
ulaşmanın tehlikeli olduğu veya
su, gerçekten bulunmadığı takdirde teyemmüm edilir. Abdest
âyetinde Yüce Rabbimiz "Allah size
güçlük çıkarmak istemiyor, fakat
sizi temizlemek istiyor." buyurarak
abdest ve teyemmümdeki esas
amacı açıklıyor.
Abdest âyetindeki baş ve ayakları mesh etmek ve su bulunmadığı takdirde teyemmüm etmek
emirlerinden de anlıyoruz ki abdestteki amaç doğal kirleri gidermek değildir. Zira başı ve ayakları
meshetmekle ve de teyemmüm ile
maddi kirler temizlenmez. O nedenle abdest âyetindeki esas
mesaj, bu sembolik hareketlerle
zihni toparlamak, huşûu sağlamaktır. Böylece yüce huzura maddi ve manevi kirlerden arınmış bir
halde varmaktır. Abdest ve teyemmüm, namaz ibadeti için
önemli bir ön hazırlıktır. Kişi en
yüce makam olan Allah'ın huzuruna çıkacaktır. O'na kulluğunu,
duasını, yakarışını ve aczini sunacaktır.
Namaz kılmak, bu yüce huzura
çıkıştır, namaz kılınan yer de bu
yüce makamın dünyadaki sembolik yeridir. Aciz kul ile Aziz olan
Allah'ın sembolik buluşması olan
bu kulluk görevi hazırlıksız, rastgele olamaz. Abdest alırken yıkanan ve meshedilen organlar, manevi necasetten temizlenmiş sayılır. Abdest organları yıkanırken ve
meshedilirken o organların işlemiş
olduğu günah kirleri temizlenir ve
bu organlar bir daha günah kiri ile
kirletilmemeye azmedilir. Abdestin
ve teyemmümün, fıkıh ıstılahında,
maddi kirliliği değil de manevi kirliliği ifade eden hadesten te-mizleme sayılması onun bu özelli-ğini
gösterir.
..........................
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Aktuell

Der Islam hat ja, so wie im Christentum, verschiedene Richtungen
und Strömungen. Jetzt muss man
schauen, wie man Wege des
Miteinanders finden kann.
Es ist sehr schwierig zu sagen, ob
der Islam die neue Religion Europas werden wird. In jedem Fall
kann man beobachten, das der
Islam in Europa, zumindest in
Deutschland immer stärker wird.

Wer ist Pater Lenz?
Ich stamme aus Kassel, bin jetzt 51 Jahre alt und habe Theologie studiert. Dazu gehört ja in der katholischen Theologie
auch Philosophie. Seit 16 Jahren bin ich Pfarrer in der St. Christophorus- Gemeinde.

Ich würde davon träumen, dass
die 20 Grundartikel des Grundgesetztes
von jeder und jedem verinnerlicht werden...

M

occa: Es wird allgemein behauptet,
dass nach dem 11.
September die Anzahl derer, die zum
Islam konvertiert
sind bzw. konvertieren, gestiegen
ist. Was können Sie uns hierzu
sagen?
Lenz: Sie meinen hier in
Deutschland? Also es gibt auf
jeden Fall Leute, die zum Islam
konvertiert sind. Ich selbst bin
auch schon Einigen begegnet. Wir
haben ja eine Kindertagesstätte
hier bei uns, wo auch muslimische
Kinder dabei sind und ich habe
einzelne deutsche Eltern kennengelernt, die Muslime geworden
sind. Ob das jetzt unbedingt etwas
mit dem 11. September zu tun hat
bzw. damit zusammenhängt,
glaube ich weniger, kann ich nicht
beurteilen. Auf jeden Fall kann
man sagen, dass die Auseinandersetzung, die Sensibilität und das

Interesse gegenüber dem Islam
gewachsen sind und der Islam in
Deutschland präsenter geworden
ist, das kann ich wohl sagen.
Wie gesagt, kann ich nicht
beurteilen, ob diese Dinge direkt
mit den Ereignissen des 11. September zusammenhängen. Es gibt
bestimmt beide Bewegungen, einmal die Bewegung, was man Islamophobie nennt, die größer
geworden ist aber auch bestimmt
das wachsende Interesse gegenüber dem Islam sowie Solidarität
und Sympathie, weil Muslime unter einen Generalverdacht gestellt
wurden oder werden.
Mocca: Welchen Anteil haben
die Medien in der Meinungsbildung
zum Islam? Sind diesbezüglich die
täglichen, eigenen Erfahrungen
der Menschen größer oder die
Beeinflussung durch die Medien?
Lenz: Also ich weiß nicht, ob
man das so einfach beantworten
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kann. Es ist ja interessant, dass in
Gegenden, wo kaum Muslime
leben bzw. gar keine, es Ausländerfeindlichkeiten gibt, bzw. Leute
dort gegen den Islam sind, obwohl
sie keine Erfahrungen mit dem
Islam haben oder diesen nicht
näher kennen. Ich glaube da spielen
irrationale
Ängste
oder
Vorstellungen eine Rolle. Bei den
Medien muss man unterscheiden,
welche es sind. Es gibt ja wirklich
viele, die auch sehr differenziert
die Sachen darstellen und es gibt
natürlich auch sehr plakative Medienberichte. Und die Erfahrungen, die die Menschen mit den
Muslimen machen, sind ja auch
sehr bunt und sehr verschieden.
Man muss schon differenzieren,
ob die Erlebnisse unbedingt was
mit dem Islam zu tun haben oder
eher kulturelle Dinge sind? Ich
glaube, dass hier viele Töpfe
miteinander vermischt werden.

Aktuell

Mocca: Europa ist ja bekanntlich ein christlicher Kontinent
und stellt durch den Vatikan auch
den Mittelpunkt der Christenheit
dar. Nichtsdestotrotz ist festzustel-en, dass die Anzahl der Muslime in Europa täglich steigt. Wird
Europa diese Entwicklung „verdauen“ können und kann sich der
Islam in der Zukunft zur „Religion
Europas“ entwickeln?
Lenz: Erst einmal muss man
aus der Geschichte heraus sagen,
dass Europa christlich geprägt ist.
Aber man muss natürlich auch
sehen, dass zumindest Westeuropa säkular ist und im Zuge der
Aufklärung in den letzten Jahrhunderten hier ein Weg der Trennung zwischen Kirche und Staat
gefunden wurde. Ich finde den
„deutschen Weg“ zumindest begehbar und gangbar. Und jetzt geht
es darum, wie man mit einer
neuen, immer stärker werdenden
Religion (Islam), Wege eines
Miteinanders finden kann.
Europa hat ja in der Vitalität des
Christentums abgenommen.

Wenn man sich jetzt in der Welt
umschaut, wird man feststellen,
dass der christliche Glauben nicht
unbedingt in Europa stark ist, sondern eher in anderen Erdteilen. In
Europa ist es eher am Abnehmen.
Vielmehr ist es ja interessant,
dass gerade durch den Islam die
Religions- und Gottesfrage in Europa neu aufkeimt. Ich finde, dies

Zentral -Moschee Hamburg

Mocca: Gibt es Veränderungen
in der Haltung der Deutschen
gegenüber dem Islam, seit dem
sie vor ca. 50 Jahren mit diesem
konfrontiert wurden bzw. den
Islam kennenlernten?
Lenz: Also als ich in Kassel zur
Schule ging hatten wir einen
türkischen Jungen in der Klasse.
Bis auf eine kleine Auseinandersetzung war es jedoch völlig problemlos.
Ich habe aber den Eindruck,
dass die sogenannte erste Gastarbeitergeneration gar nicht mal die
Religion so sehr in den Vordergrund gestellt hat, sondern dass
es dort auch verschiedene Strömungen und Zeitentwicklungen
gab.
Aber sehr spannend ist folgende
Beobachtung: Berlin ist ja eine
säkulare Stadt. Gerade, sagen wir
mal akademisch gebildete Leute,
haben sich oft auch emanzipiert
von den Kirchen, sind ausgetreten
aus der Religion und dachten, sie
haben jetzt die ganze Sache hinter sich. Jetzt treffen sie plötzlich
auf fromme Leute, die Ihren
Glauben oder Ihre Religion ernst
nehmen und wo sie dann wieder
völlig überrascht sind und sich
auch wieder neu orientieren
müssen. Ich glaube, dass auch
vieles durcheinander geworfen
wird.

gibt für unsere Gesellschaft einen
spannenden Schub.
Der Islam hat ja, so wie im
Christentum, verschiedene Richtungen und Strömungen. Jetzt
muss man schauen, wie man
Wege des Miteinanders finden
kann.
Es ist sehr schwierig zu sagen,
ob der Islam die neue Religion Europas werden wird. In jedem Fall
kann man beobachten, das der
Islam in Europa, zumindest in
Deutschland immer stärker wird.
Mocca: Kann man aus Ihren
Worten schlussfolgern, dass durch
die starke Präsenz des Islam die
Kirchen mehr Zulauf bekommen
haben?
Lenz: Verallgemeinern würde
ich dies nicht, jedoch wird die Religions- und Gottesfrage neu
gestellt, auch in den Schulen. Und
die Leute setzen sich viel stärker
damit auseinander. Ob sich daraus
ein Zustrom entwickelt, wird sich
zeigen.
Mocca: Die meisten Moscheen
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bzw. islamische Gebetsstätten in
Deutschland befinden sich in Hinterhöfen oder in Kellern. Welchen
Einfluss hat diese Situation auf
das Image des Islams in der
Bevölkerung?
Lenz: Ich bin der Auffassung,
dass jede Religion seine Gebetsbzw. Gotteshäuser sichtbar bauen
kann. Ich persönlich habe sogar
ein ästhetisches Gefühl für, im
weitesten Sinne, orientalische
Kunst. Als Beispiel kann ich die
Moschee am Columbiadamm benennen. Zwar wurde hier die Bauvorschrift bezüglich der Höhe
nicht eingehalten, aber ich finde
es schön, so wie sie ist. Aber viel
wichtiger für mich ist die Frage,
was in Gotteshäusern gelehrt bzw.
praktiziert wird.
Diese Frage stelle ich natürlich
auch an bestimmte christliche
Kreise. Bei manchen dieser Strömungen tue ich mich auch schwer,
die ich nicht als sehr menschenfreundlich erlebe. Also mir geht es
eher um inhaltliche Fragen. Ich
finde jede Religion hat das Recht
zu bauen. Natürlich fragen sich
viele „ Moment mal, wir erlauben
hier Moscheebauten, aber wie ist
es mit der Erlaubnis, dass man in
muslimischen Ländern Kirchen
bauen kann?“
Ich würde hier zunächst mal von
unserem demokratischen Land
ausgehen und sagen, dass es
richtig und wichtig ist, dass man
eine Religionsfreiheit ermöglicht.
Natürlich muss man versuchen,
dass dies in muslimischen Ländern auch für andere Religionen
möglich ist.
Mocca: Wie beurteilen Sie persönlich das Kopftuchtragen von
Lehrerinnen an Schulen?
Lenz: Also nach meiner Kenntnis ist das Kopftuchtragen von
Lehrerinnen an Schulen nicht gestattet. Man muss natürlich hinterfragen, was dahinter steckt. Das
Schülerinnen Kopftuch tragen,
damit habe ich persönlich keine
Probleme. Es sei denn, es gäbe
einen Gruppendruck, welcher Art
auch immer. Hier müsste man
dann als Lehrer oder Lehrerin
sehen, wie man damit umgeht.
Ob eine Lehrerin in der Schule
Kopftuch tragen dürfte ist eine
schwierige Frage. Das ist ja die
Diskussion in der Kopftuchfrage.
Was steckt dahinter? Ist es ein religiöses Zeichen, oder ist es eher
kulturell bzw. traditionell begrün-

Aktuell
det? Ich glaube dass es hier eine
Vielzahl von Gründen gibt, weshalb das Kopftuch getragen wird.
Ein Lehrer bzw. Lehrerin übt ja
eine gewisse Vorbildfunktion für
die Schüler und Schülerinnen aus.
Ich persönlich finde also das Nichtragen angemessener.
Mocca: Viele sind ja der Auffassung, dass die Freitagspredigten
in deutscher Sprache bzw. abgehalten werden sollten, Wie stehen
Sie persönlich hierzu?
Lenz: Ich war zwar schon oft in
Moscheen aber eine Freitagpredigt
habe ich bisher nicht
miterlebt.
Die Predigt in Deutsch
fände ich sehr sinnvoll.
Ich verstehe jeden der
in seiner Mutersprache
beten möchte. Aber
wenn
ich
Vertrauen
möchte, dann gibt es so
was, was man vertrauensbildende Maßnahme
nennt. Sehen Sie, die
meisten die hier leben,
werden auch langfristig
hier bleiben und leben.
Das heißt, die Sprache
des Landes zu sprechen,
auch in Gottesdiensten,
finde ich in der Tendenz zumindest als unterstützungswürdig.
Auch im Sinne von Vertrauen und
Abbau von Vorurteilen fände ich
sehr empfehlenswert.
Mocca: Welcher Islam wird
Ihrer Meinung nach in Deutschland von den Muslimen gelebt, der
auf Koran gestützte Islam oder
mehr der auf Tradition gestützte
Islam?
Lenz: Also so gut kenn ich den
Islam nicht. Dass es auch im
Islam verschiedene Konfessionen
gibt, das ist mir schon bekannt,
Sunniten, Alewiten, Schiiten usw.
Ich nehme schon wahr, dass es
zum Teil eine Verquickung zwischen der Religion und auch der
Nationalität gibt. Unter den Muslimen gibt es schon eine tiefere
Solidarität, man merkt jedoch, ob
es aus der Türkei kommt oder
zum Beispiel aus Syrien, da gibt
es nationale oder kulturelle Bewegungen, das sind Dinge, die man
wahrnimmt. Dann gibt es ja die
Aussage, dass jeder Türke Moslem
ist, das ist natürlich falsch. Sie
sind zwar von Geburt her Muslime, aber sie praktizieren es
nicht. Ich kenne sehr viele „soge-

nannte“ Muslime, die nicht in die
Moschee gehen, die auch vom
Koran wenig halten bzw. kritisch
diesem gegenüber stehen. Das
gibt es aber auch bei Christen, die
sich distanzieren, vielleicht „das
Kind mit dem Bade ausschütten“,
was soviel heißt wie sich von einer
Sache
lossagen,
völlig
distanzieren und alles von einer
Sache ablehnen.
Mocca: Deutschland hat in den
bisherigen Pisa- Studien die hinteren Plätze belegt. Statt die Mängel im Bildungssystem zu hinter-

fragen, wurden im Grunde genommen die Migrantenkinder als
Verantwortliche dargestellt. Was
sagen Sie als Vertreter der Kirche
hierzu?
a) Ist das deutsche Bildungssystem mangelhaft oder sind wirklich
die Migrantenkinder problematisch?
b) Und ist es richtig, die Kinder
im Bildungssystem nach ihrer
Herkunft zu klassifizieren?
c) Sind nur die Migrantenkinder
problematisch? haben deutsche
Kinder keine Probleme?
Lenz: In den Diskussionen, die
ich zum Thema Pisa-Studie verfolge, wurde vielmehr die Schulstruktur, also dass das dreigliedrige Schulsystem überholt ist,
thematisiert, das Thema „Migrationshintergrund“ wurde dort weniger genannt. Das wird dann
eher genannt, wenn es um das
Thema Grundschule, Hauptschule
und die damit verbundenen Probleme geht.
Das Thema ist schon sehr komplex. Ich persönlich sage immer
dass es sich hierbei nicht nur um
Struktur- und Systemfragen handelt, vielmehr spielen andere Faktoren hinein, wie z.B. wird der
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Unterricht inhaltlich gestaltet, was
von den Persönlichkeiten der
Lehrer abhängt, ähnlich wie in der
Kirche, wo viel von den Persönlichkeiten des Pfarrers abhängt.
Deswegen finde ich manche
Diskussion da auch einseitig.
Ich würde alles fördern, was die
Menschen mit Migrationshintergrund unterstützt, im Hinblick auf
Spracherlernung und Integration,
wobei ich das Wort Integration
vielmehr ersetzen würde durch
Partizipation. Es kommt schon
drauf an, dass die Leute in dieser
Gesellschaft leben und teilnehmen
können. Es gibt ja hierzu viele gelungene
Beispiele von Leuten,
die ohne ihre Identität
aufzugeben, am hiesigen Leben teilnehmen
und das Land mit gestalten und mit prägen.
Die Frage muss doch
lauten „wie kann ich
das ganze fördern“,
denn mit Schuldzuweisungen kommt man
ja nicht weiter. Nun
wird darüber diskutiert,
dass Kinder in die Kitas
gehen sollen. Anhand
von
Statistiken
ist
meines Wissens so, dass sowieso
in Berlin weit über 90% der Kinder
in Kitas gehen. Also fragt man sich
manchmal, worüber diskutiert
man? Natürlich gibt es Sprachprobleme in der Schule und überhaupt.
Mocca: Wir möchten nicht bestreiten, dass Sprachprobleme existieren. In den Medien wird jedoch behauptet, dass Schüler mit
Migrationshintergrund den Notendurchschnitt und somit das Abschneiden insgesamt stark negativ beeinflussen und als Gegenbeispiel wurden Länder wie Bayern oder Baden- Württemberg
genannt, wo der Migrantenanteil
nicht so groß ist wie in Berlin.
Lenz: Ich würde das nicht am
Migrantenanteil festmachen, sondern vielmehr am Schulsystem. Es
ist anzunehmen, dass das Schulsystem in den genanten Bundesländern vielleicht konservativer, dafür aber besser ist. Es
hängt also viel davon ab, wer wie
zu begründen versucht.
Mocca: Welche Maßnahmen
werden in Bezug auf die Bildung
der Kinder durch die Kirchen un-

Aktuell
ternommen und welche Empfehlungen sprechen Sie als Kirche
gegenüber den zuständigen Behörden aus?
Lenz: Mit der Kita haben wir ja
eine Bildungseinrichtung vor Ort.
Wir sagen „sie ist offen für alle Religionen und Kulturen“. Wir haben
auch Muslime in unserer Kita. Es
ist wichtig für uns, dass es eine
spannende Mischung von Religionen, Kulturen, Nationalitäten und
auch sozialen Schichten gibt.
Natürlich wissen alle, die ihr Kind
in unsere Obhut geben, dass die
Kita einen christlichen (katholischen) Hintergrund hat. Aber wir
stellen fest, dass eine gute Form
des Miteinanders hier gefunden
wurde.
Ich persönlich bin ein Anhänger
davon, dass der Religionsunterricht in den Schulen als ordentliches Lehrfach eingeführt
wird und natürlich auch der Islamunterricht, jedoch in der Sprache der Schule. Ich finde es richtig,
wenn der Religionsunterricht auch
konfessionell durchgeführt wird.
Mocca: Wie bewerten Sie das
Interesse der Kinder beziehungsweise der Eltern gegenüber der
Kirche. Es gab ja in der Vergangenheit eine Vielzahl von Leuten,
die aus der Kirche ausgetreten
sind. Wie ist die aktuelle Situation?
Lenz: Es ist nach wie vor
festzustellen, dass viele aus der
Kirche austreten. Es sind so ungefähr 200 Leute, die sonntags zu

unserem Gottesdienst kommen,
darunter mindestens 20 Kinder, so
dass man die Meinung vertreten
könnte, die Kirche hat Zukunft.
Aber man muss auch den Trend in
der Gesellschaft sehen, die Austrittzahlen sind immer höher, als
die Eintrittszahlen. Ich glaube,
dass dies mit der säkularen Bewegung, aber auch mit den Fehlern,
die die Kirche zum Teil macht, in
Abhängigkeit steht.
Mocca: Welchen Einfluss hat die
religiöse Erziehung und Bildung
auf Kriminalität und abweichendes
Verhalten? Gibt es in diesem
Zusammenhang eventuell eine
Studie über Verhaltenweisen der
Kinder, die die Kirche besuchen
und denen die nichts mit der
Kirche zu tun haben.
Lenz: Es gibt immer wieder
Studien darüber, die aussagen,
dass Leute die ihre Religion ernst
nehmen, weniger kriminell seien.
Zum moralischen Verhalten wird
ja im positiven Sinne schnell
gesagt, dass eine religiöse Begründung von Vorteil sei. Ich
kenne aber auch viele Leute, die
überhaupt nicht in die Kirche
gehen bzw. Atheisten sind und ein
sehr großes moralisches Verhalten
haben. Es ist schwierig, das zu verallgemeinern. Ich habe von
solchen Untersuchungen bzw.
Studien gehört, dass Religion moralisches Verhalten stärk. Es gibt
ja auch Untersuchungen, dass ein
positiver Gottesglaube die Gesundheit stärkt. Im Gegenzug gibt

es natürlich auch Fälle, die genau
das Gegenteil zeigen. Auch religiöse hohe Vertreter einer Religion, welcher auch immer, können
manchmal korrupte Leute sein, als
Bespiel sei die Missbrauchsgeschichte in der katholischen Kirche
zu nennen. Deswegen bin ich sehr
vorsichtig und zurückhaltend bei
solchen Studien oder Aussagen.
Mocca: Was ist Ihrer Meinung
nach die Hauptursache der sogenannten schlechten Eigenschaften
von Jugendlichen? Sind es die Defizite im Bildungssystem, Defizite
in der religiösen Erziehung oder
mangelhafte Erziehung im Elternhaus.
Lenz: Ich gehe zunächst davon
aus, dass jemand der soeben
einen Gottesdienst besucht hat,
im Anschluss nicht ein Auto anzündet. Ich würde vielmehr fragen
„was bewegt die Leute zu irgendwelchen Gewaltakten, was steckt
dahinter, ist es Frust, ist es Langeweile?“
Natürlich spielt die Religion eine
Rolle, was gibt deinem Leben
einen Sinn? Ich finde dass auch
die Partizipation in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Welche
Chancen habe ich in dieser Gesellschaft? Ich würde eher diese
Themen hinterfragen, als diese
mit der Religion zu begründen. Ich
war ja auch Religionslehrer. Die
Eltern haben zu mir gesagt, „bringen Sie den Kindern moralisches
Verhalten bei“. Ich sagte Moment
mal, Religion hat was mit Moral zu
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Aktuell
tun aber das erste in der Religion
ist eigentlich das Geschenk des
Lebens, dass wir von Gott haben
und dass Gott selbst oder der
Glaube an Gott ein Geschenk für
mich ist und dass ich diese Beziehung pflege und entdecke und
dass ich in Gott Sinn und ein Heil
finde, das ist das Erste, die Moral
ist eigentlich erst eine Folge.
Sonst mache ich ja aus der Religion „du musst, du sollst“. Ich
lehne es ab, die Moral an die erste
Stelle zu setzen.
Ich möchte hierzu ein interessantes Erlebnis erwähnen, was
auch mit Jugend und Verhalten zu
tun hat, wo man auch merkt, dass
es kein Thema einer Religion oder
Nationalität ist.
Wir machen jedes Jahr eine
Fahrrad–Pilgerfahrt durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Da sehen wir in Dörfern Jugendliche, die sich am
Straßenrand aufhalten, vielleicht
mangels Veranstaltungsangebote
oder so etwas. Das sind überwiegend 15 -18 Jährige, die einen
dann auch mal anpöbeln können,
„was wollt ihr denn hier oder so“.
Das sind Deutsche. Das gleiche
kann man aber auch in vielen
Neuköllner Straßen oder Plätzen
mit türkischen Jugendlichen erleben. Das ist aber ein Jugendthema, man trifft sich, man hat
Langeweile, man ist auf der
Straße und aus Langeweile macht
man dann vielleicht Blödsinn oder
man hat ein Gruppen- oder Machoverhalten. Das ganze hat absolut nichts mit Religion oder
Nationalität zu tun, das ist eine Altersfrage.
Ich glaube, dass das Elternhaus
eine sehr wichtige Rolle spielt, im
Sinne hast du ein Zuhause, wo du
Liebe erfährst, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich angenommen weißt. Diese Dinge kann
keine Institution ersetzen.
Dann gibt es ja ein sogenanntes
Jugendverhalten, wo man altersspezifisch etwas machen möchte.
Man will mit Eltern nichts zu tun
haben, man trifft sich mit der Freundin oder den Kumpels. Natürlich
spielt es auch eine Rolle, dass du
Gestaltungsmöglichkeiten hast,
wo du was machen kannst, wie
z.B. Sport oder Tanzgruppe. Das
sind alles Dinge die eine Rolle
spielen.
Ich persönlich mag das Wort gar
nicht, dass die Jugend schlecht ist
oder schlechte Gewohnheiten hat,

wenn dann sind sie ja auch ein
Spiegel der erwachsenen Generation.
Ich finde es hat mit Wertschätzung und Gestaltungsmöglichkeiten zu tun. Darum sagte ich ja
auch, dass in der Schule nicht nur
die Strukturfrage und das Bildungssystem eine Rolle spielen,
sondern auch der Lehrer selbst.
Natürlich kann nicht alles von den
Lehrern erwartet werden, zum Teil
werden Lehrer in der Gesellschaft
alleingelassen. Von ihnen wird erwartet, dass sie alle Probleme
lösen sollen, was sie alleine nicht
leisten können.
Mocca: Können Kirche und
Moschee in
Bezug auf Bildung und
Erziehung der
Kinder nicht
zusammenwirken bzw.
kooperieren?
Lenz: Das
glaube ich
schon. Erst einmal finde ich
gut, dass Religion einen Ort
hat, thematisiert wird,
auch weitergegeben wird, praktiziert wird.
Das hat generell einen hohen
Wert.
Wie kann eine Kirchengemeinde
mit einer Moscheegemeinde kooperieren? Es können im Grunde
genommen einfache, natürliche
Begegnungen, wie Feste oder
Sport sein, das ist auf jeden Fall
sehr förderlich. Ich denke dass
Moschee- und Kirchengemeinden
einen
Bildungsauftrag
haben
sowie einen sozialen und kulturellen Auftrag.
Ich denke es hängt von der Offenheit der jeweiligen Gemeinden
ab. Buntheit ist normal und gut,
Gott hat einen bunten Garten
geschaffen. Man muss sich gegenseitig kennenlernen und sich vertrauen. Miteinander, Vertrauen,
Toleranz und Kompromissfähigkeit, damit schafft man viele
Vorurteile ab.
Mocca: Herr Pater Lenz, herzlichen Dank für das interessante
Gespräch. Gibt es vielleicht eine
Botschaft, die Sie durch uns an
unsere Leser übermitteln wollen?
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Lenz: Es geht ja hauptsächlich
um das Thema Bildung. Ich bin
ein Fan der 20 Grundartikel unseres Grundgesetzes. Ich finde,
dass den Leuten, die das damals
geschrieben haben, etwas Gutes
gelungen ist, wie z.B. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Würde des
Menschen, unabhängig der Nationalität und der Religion. Zur Religionsfreiheit gehört ja auch dass
ich die Religion nicht nur ausüben
darf, sondern dass ich auch respektiere, dass man sie nicht
ausübt.

Das Grundgesetzt ist zwar keine
Offenbarung Gottes, es ist weder
aus dem Koran oder aus der Bibel,
wobei es bestimmt Hintergründe
hieraus hat. Ich finde, da ist was
entstanden, was für ein Zusammenleben sehr wichtig ist, obwohl
es nicht immer eingehalten wird.
Ich würde davon träumen, dass
die 20 Grundartikel des Grundgesetztes von jeder und jedem
verinnerlicht werden, was unbedingt mit Bildung zusammenhängt.

Röportaj:
Hüseyin BOZKURT

Aktuell
Gespräch mit Herrn Sascha Steuer,
CDU- Landesabgeordneter und Bildungssprecher,
über den Islam in Deutschland:

“Natürlich können auch Kirchen
Bildung und Erziehung beisteuern,
das tun sie ja bereits heute durch
Religionsunterricht, oder Freizeitaktivitäten. Wichtig ist dabei nur, dass
sich die Kirchen und Moscheen als
Partner und Ergänzung verstehen,
niemals als Gegensatz.”

Sascha STEUER

...die Kirchen und
Moscheen als Partner ...

M

occa: Wie beurteilen Sie die Tatsache,dass die Schuld
an den schlechten
Pisa
Ergebnissen
den Migrantenkindern in die Schuhe geschoben
wurde? Betreibt der deutsche
Staat genug Selbstkritik?
Sascha Steuer: Ich habe nicht
mitbekommen, dass das schlechte
Ergebnis den Migrantenkindern in
die Schuhe geschoben wurde.
Vielleicht haben das einige auf
sich bezogen, gesagt wurde es
nicht. Es wurde vielmehr das gesamte Bildungssystem auf den
Prüfstand gestellt und 2003 in
Berlin daraufhin ein neues Schulgesetz mit zahlreichen Änderungen beschlossen.
Eine bessere Sprachförderung
war nur ein Teil davon.
Mocca: Sind die Migrantenkinder wirklich das Hauptproblem? In
wiefern ist es richtig zwischen Migrantenkindern und Deutschen
Kindern zu reden?
Auch deutsche Kinder haben

soziale wie familiäre Probleme.
Wie sehen Sie die Auswirkungen
dieser Probleme auf die schulischen Leistungen im Vergleich zu
Migranten.
Sascha Steuer: Migrantenkinder sind nicht das Hauptproblem,
aber in Berlin ist natürlich die Integrationsfrage eine wichtige Frage, zumal viele Schulen in den
Innenstadtbezirken überwiegend
Kinder mit Migrationshintergrund
haben. Wer dem Mathematikunterricht folgen will, muss Deutsch
können. Deshalb gibt es eben
nicht nur ein soziales sondern ein
Herkunftsproblem, enn viele eben
nicht ausreichend Deutsch sprechen.
Mocca: Neben den staatlichen
Institutionen sind private soziale
Organisationen, wie gemeinnützige Vereine und Schulen mit die
wichtigsten Glieder bei der Antwortsuche. Es gibt auch immer
wieder sehr gute Projektideen, die
von solchen Vereinen entwickelt
werden.
Inwiefern werden solche Ideen
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auf staatlicher Seite wirklich berücksichtigt und gezielt gefördert?
Sascha Steuer: Die Förderung
von Vereinen ist in erster Linie Bezirksangelegenheit.
Wir als Land fördern nur Berlinweit ausgerichtete Projekte. Und
wir kümmern uns um die Frage
der Einbeziehung aller Eltern. Was
die Erziehung im Elternhaus nicht
geleistet hat, kann der Staat allein
nicht ausgleichen. Deshalb müssen wir die Eltern in der Pflicht
halten.
Mocca: Haben Jugendliche Interesse an türkischen Bildungsinstitutionen und Moscheen? Es gibt
Organisationen, die privat die
Lücke im deutschen Rahmenplan
an Unterrichtsangeboten mit türkischem Lehrinhalt, wie z.B.
Sprache, Geschichte, Kultur, Religion etc. schließen wollen. Gibt
es Untersuchungen, die erforschen, ob und wie sich die Bildung
in solchen Fächern auf die Kriminalität der Jugendlichen auswirkt?
Sascha Steuer: Eine gute Bildung ermöglicht ein selbstbve-

Aktuell
stimmtes Leben zu führen! Das ist der beste Schutz
vor Kriminalität. Interkulturelle Bildung hat einen
hohen Stellenwert, wer kulturelle Aspekte miteinander in Beziehung setzen kann, versteht sich und gesellschaftliche Funktionen besser. Untersuchungen
bestimmter Unterrichtsinhalte sind mir nicht bekannt.

Sascha Steuer: Nein! Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen gut zusammen leben können wenn
sie gemeinsam davon überzeugt sind im richtigen
Land zu leben und das Land zu mögen in dem sie
sind. Dazu gehört es auch die Grundsätze der Kultur
und gesellschaftliche Konventionen anzuerkennen
und damit positiv umgehen zu können, niemand
muss dafür auf eigene kulturelle Wurzeln verzichten.
Wer aber durchgängig ein negatives Gefühl hat und
mit den Grundregeln des Zusammenlebens in
Deutscland, mit Gleichberechtigung, Liberalität ein
Problem hat, sollte überlgen ob er mit diesem Wiederspruch leben will. Erflgreich kann man in einem
Land nur sein mit dem man sich weitgehend identifiziert.
Mocca: Was ist der Hauptgrund, dass die Jugendlichen sich schlechte Angewohnheiten aneignen?
a. Mängel im Bildungssytem?
b. Die unerfüllte Lücke in religiöser Erziehung?
c. Fehler in der innerfamiliären Erziehung?
Sascha Steuer: Ich denke C. Denn wie oben bereits gesagt, der Staat kann ein gutes Elternhaus
nicht ersetzen. Damit wären die Lehrer vor Ort aber
auch der Staat als Ganzes überfordert.
Mocca: Sollen und können auch die Kirchen und
die Moscheen zum Zwecke der gesunden Erziehung
kooperieren? Was könnte das Ergebnis solcher Bemühungen sein?
Sascha Steuer: Natürlich können auch Kirchen
Bildung und Erziehung beisteuerm, das tun sie ja bereits heute durch Religionsunterricht, oder Feizeitaktivitäten. Wichtig ist dabei nur, dass sich die Kirchen
und Moscheen als Partner und Ergänzung verstehen,
niemals als Gegensatz.
Mocca: Noch eine letzte Botschaft, die Sie uns
übermitteln wollen?
Sascha Steuer: Ich glaube es gibt viele Missverständnisse zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und dem deutschen Bildungssystem. Vieles
davon beruht auf Erfahrungen oder Grundannahmen
die aus der Heimat mitgebracht werden. In Deutschland gibt es viele Freiheiten und Auswahlmöglichkei-
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›Antalya
›İstanbul
›İzmir
›Ankara
›Diğer Şehirler

+ Steuern 50- 100

Mocca: Kann man sagen, dass es Parallelen zwischen Kriminalität und Erziehung in Religion und in
der der Muttersprache gibt?
Die Frage verstehe ich nicht, könen Sie sie genauer
stellen bitte?
a. Resultieren die Probleme, die wir haben, direkt
aus der Konfrontation der Kulturen und Generationen?
b.Worauf müssen die Jugendlichen dann in so
einem Fall die Wage legen: Auf die deutsche oder auf
die türkische Kultur?

*Kiralık Araba
*****Oteller
Kottbusser Str. 21
10999 Berlin

*
Tel: 030 - 612 20 52
030- 617 01 10
www.TouristikTravel.de
e-Mail: info@touristiktravel.de

ten die freiwillig wahrgenommen werden können.
Von denen aber etwas wahrgenommen werden
muiss, wenn man Erfolg haben will.

Mustafa EKŞİ
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Religion
Çevirenin Önsözü:
Aslı Almanca olan aşağıdaki çeviri „Die Rückkehr des Allmächtigen” (Kadir-i Mutlak’ın Dönüşü) başlığıyla, Der Spiegel dergisinde (52 / 19.12.2009) yayınlanmıştır. Özetleyerek çevirmeye çalıştığım bu metnin başlığını, muhtevasına uymadığını
düşündüğümden değiştirdim. Yazı kalabalık bir yazar grubu tarafından yazılmış. ‘Dindarlığın niçin arttığı’nın üstünde durmaktan ziyade, ‘İncil mi, Kur’an mı çok satıyor?’ ve ‘hangi dinin taraftarı çoğalacak?’ gibi sorulara cevap arınıyor. Yani meseleye ‘nicelik’ ve ‘Marketing’ açısından bakılmış. Kısaca: Bu araştırmacıların umurunda mı: Dine dönüşün hakikati nedir?
Onlar yalnız yüzdeliklerle düşünürler. Hayır! düşünmezler. Bilgiyi bir, iki, üç gibi sayarlar.. Türkçemiz ‘computer’e ne ad
vermiş: Bilgisayar..!

„GOD IS BACK”
Kur’an mı, İncil mi çok satılıyor?

H

ristiyanlık ve İslamiyet kadar hiç bir
din bütün dünyayı
kapsayan bir hak
iddiasında olmamışlardır. Hinduya Hind
(alt)kıtası yeterlidir.
Budistler hiç bir zaman dünya hakimiyeti davası gütmemişlerdir.
Hiçlik’ten başka hiç birşey onlar
için önemli değildir. Şintoizmde,
Japonya sınırlarının dışında kalan
kimselerin, Şinto tanrılarına inanıp
inanmaması Şintoları hiç ilgilendirmez. Ve yeterince kendi kendileriyle meşgul olan Yahudilerin ise
insana, “seçilmiş” olmaklıklarını,
nüfuz ettirebilmekten başka gayeleri yoktur.
Hristiyanlık ve İslamiyet arasındaki ‘ezelî husumet’ [der ewige
Zwist]* 634 yılında Peygamber’in
ölümünden kısa bir süre sonra Filistin’de İslam-Arap ordusunun
hristiyan birliklerle karşılaşmasıyla
başlar.
Bu iki dünya dini, o zamandan
bu zamana –bir arada kardeşçe
var oluş tecrübelerinin hilâfınabirbirini
alt
etmek
için
güreşmektedirler... Bu müsabaka
uzak ülkelerde de cereyan etmektedir. Bunun için milyar-dolarlar
harcamaktalar. Rio de Janeiro’nun
yoksul semtleri, hatta Amerikan
metropollerinin
tertemiz
kasabaları ve Asya’nın mega kentleri
bu
harcama
yarışının
sürdürüldüğü yerlerdendir.
Hristiyanlar, Markos İncil’indeki
buyruğun açık ifadesine göre, dinlerini yaymakla görevlendirilmişlerdir: “Bütün dünyaya gidin ve

İncil’i bütün hilkate

vaaz edin”

[Gehet hin in alle Welt und predigt das
Evangelium aller Kreatur (16/15)].

Fakat İslam bunda biraz ihtiyatlı
davranmaktadır. Çünkü zâten
O[Er], bütün dünyaya dinini isterse yaymaya gücü yetendir.
Dolayısıyla da bunun için zengin

Arapların, uzak yerlerde kurulacak
yeni camiilere ve Kur’an okullarına
bağışlar yapması yeterlidir.
Bu yarış aynı zamanda fundemantalistlerin at oynatacakları
bir oyun sahası olmuştur. Geleneksel İslam’ın aksine: M. bin
Abdulvehhab’ın fanatik takipçilerine göre, Allah’a inanmayanlara
(die nicht an Allah glauben) karşı
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silahlı Cihat (Dschihad) söz konusudur. Bu kavram artık din yol
u
n
d
a
erişmek–mücâhede-manasında
değildir.
Buna benzer bir fenomen hristiyanlarda da vardır: Bunlar bu
dünyanın, hristiyanlaştırmak için
büyük acılar çeken (Mütter)
Teresa’ları değildir. Bunlar İsa’nın
askerleridir.
Bu (global) oyun bugün tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Fundamentalist Vehhabîler korsan uçaklarını ikiz kulelere (World Trade
Center) vururlar ve fundamentalist (US-Kirchen) Birleşik Devletler-Kiliseleri’nin papazları bu arada
sık
sık
“İslamfaşizmi”nden
konuşurlar. Böyle sonuçlar mûtedil din önderlerince arzulanmasa
da iki din arasındaki bu yarış bu
yüzyılın temel sorunlarından biri
olur. Böylelikle hristiyan İsviçre’de
halkın
kararıyla
minarelerin
inşaası yasaklanır. Bu –körüklenen- bitmeyen rekabet bütün
kıtalara sirayet eder. Peki ‘İslam
Tehlikesi’ veya ‘Hristiyan Haçlı Zihniyeti’nin envanteri nedir? Kim
karlı, kim zararlı çıkacak bu
yarıştan?
Bunlar akademik sorular
değildir. Çünkü bugün bütün
Aydınlan-ma kehanetlerinin (Entgegen allen Prophezeiungen der
Aufklärung) tersine dünyada dinsizlerin sayısı sürekli azalmaktadır.
Din, sekülerizmin yerini yeniden
almaktadır. ‘God is Back’ isimli
kitaplarıyla John Micklethwait,
Adrian Wooldridge ve ‘World Values Survey’ isimli kitaplarıyla US-

Religion
Bilimadamları Ronald Inglehart ve
Pippa Norris bu duruma işaret etmektedir- ler. Karl Marx, Max
Weber, Emile Durkheim, Friedrich
Nietzsche, Sigmund Freud gibi
tarih
felsefecileri
ve
din
sosyologları
tahminlerinde
yanılmışlar, Allah ve Hristi- yanTanrı bunları alt etmiş ve yer-yüzünü yeniden ellerine almışlar-dır.
Fakat hangi dinin Tanrısı üstün
gelecektir? Kur’an mı, İncil mi
üstün gelecektir?
New York’daki Amerikan İncil
Topluluğu, 2500 dil ve şivede
yazılmış 45000’den fazla İncil kolleksiyonuna sahiplik ediyor. Mesela: Kuzey Almanya şivesinde,
Star Trek filminden de bilinen
uzaylıların kullandığı (!) bir yapma
dil olan Klingon dilinde, Fildişi Sahilleri’ne ait konuşanı yüz kişiyi
bulmayan bir topluluğun (Plapo)

dilinde İncil’ler...
Sadece Amerika’da her evde ortalama üç İncil bulunmasına rağmen her yıl yine de 20 milyon İncil
satılıyor. Bu bilinen verilere göre
yıllık 500 milyon Dolar ciro demek.
Her türlü ebat ve formda İncil’ler: 60cd’lik takımı arabalar,
İncil-çip ceptelefonu, dvd-oyunİncil’i çocuklar için...
Buna benzer bir gelişme Kur’an
için söylenemez. Çünkü tercümelerde yorumlama söz konusu
olacağından asıl olan, mü’minlerden Tanrı’nın dilini –Arapça’yıöğrenmeleri beklenir. Bu açıkça bir
mania onlar için. Bu yüzden her yıl
30 milyon, sadece orjinal Arapça
nüshalar Suud Krallığının vakıfları
aracılığıyla bütün dünyaya dağıtılıyor.
Bu rekabeti 20.yüzyılda İslam
kazandı. 1900 yılında ölen Niet-

İslam bugün,
Avrupa’nın büyük kentlerinde de büyümektedir. Özellikle göçmen
çocuklarının çocukları
keşfettikleri İslam dininde ebeveynlerinden
daha bilinçlidirler. İslam
onlar için buralarda bir
onur, bağımsızlık ve
kimlik meselesidir.
sche’nin ‘Tanrı öldü’ [Gott ist tot]
sözünü sarfettiği o zamanlarda
müslüman nüfus 200 milyondan
yedi misli artarak 1,5 milyara

ulaştı. Aynı zaman diliminde
Hristiyanlık ise dört misli artarak 2
milyara ulaştı.
İslam bugün, Avrupa’nın büyük
kentlerinde de büyümektedir.
Özellikle göçmen çocuklarının
çocukları keşfettikleri İslam dininde ebeveynlerinden daha bilinçlidirler. İslam onlar için buralarda
bir onur, bağımsızlık ve kimlik meselesidir.
2050 yılı için tahmin edilen
dünya nüfusu verilere göre İslam
(yüzde 27,5) yine de açık bir farkla Hristiyanlık’tan (yüzde 35) geridedir. 2,5 milyar müslümana
karşılık 3,1 milyar Hristiyan tahmin edilmektedir.
İran devriminden sonra (1978/79)
müslüman dünyada İslam partileri
artış kaydetmiştir. Cezayir’de,
Mısır’da, Filistin’de... Ve laik Türkiye’ye 2002’den bu yana bir İslamî parti hükmetmektedir.

43

700 milyonluk Avrupa’nın hristiyan nüfusu 550 milyondan
fazladır. Fransa ve Hollanda gibi
göç- men ülkesi olan ülkelerde
müslüman nüfusun genel nüfustaki ora-nı yüzde 5’in üzerindedir.
Bu oran Almanya’da yüzde 5, İsviçre’de yüzde 4.3, Avusturya’da
4.2’dir.
1900’lerde Latin Amerika ve
Afrika’da 10 milyon olan Hristiyan
nüfus bugün 400 milyonun üzerindedir. Bu nerdeyse toplam nüfusun yarısıdır.
Misyonerlik çalışmalarında özellikle Çadır-papazları [Zeltprediger], Baptisler, Evangelikler çok
başarılıdır... Hudson Enstitü’sünün
tahminine göre US-Kiliseleri yıllık
nerdeyse 9 milyar Dolar dışarıya
yardım etmektedir. Bu sayı toplam
dış yardımın yüzde 37’sidir. 11 Eylül’den sonra müslüman ülkeler-

deki misyoner sayısı sürekli artmaktadır. Graham Centers’in hazırladığı Missions-elkitapcığına göre son beş yıldan beri misyoner
sayısı beş katına, 64 000’den 346
000’e çıkmıştır. Suud hükümetlerinin
ve
vakıflarının
okul
inşaalarına, kimsesizlerin barındığı
yurtlara, camiilere yaptıkları yardım CIA’nin verilerine göre (19702005) 90 milyar Dolar’ı bulmuştur.
Bugün artık internet siteleri
aracılığıyla her türlü etkin misyonerlik çalışmaları varlığını sürdürmektedir. Marx’ın ve Nietzsche’nin
kim
olduğunu
bilen öğrenciler
yok-sa
eğer,
İslam
ve
Hristiyanlık etkili
güçlerolmaya
devam edecektir.
*Parantezler çevirene
Özetleyerek
aittir.

çeviren:

Bünyamin ÖZDEMİR
9/2010

Tanıtıcı Reklam

Horizont Araç Takip Sistemleri ile,
"Araçlarınız Hep Gözünüzün Önünde"

kazandırır.
Yakıttan kazandırır.
Araçların iş dışı kullanımının önüne geçerek; rölantide gereksiz yere çalışmalarını, ani hızlanmaları,
yavaşlamaları, savrulmaları ve hız yapılmasını kontrol ederek kötü araç kullanımını engeller. Böylece
yakıttan önemli oranda tasarruf sağlar.
Araç bakım ve kullanım maliyetlerini azaltır:
Araçların kötü kullanımını ve iş dışı seyahatler nedeniyle gereksiz yere fazla km yapılmasını engellenmesinin yanı sıra; özel yazılımlar ile araçların bakım,
servis, onarım gibi faaliyetlerini de takip eder. Böylece araçların yıpranma süresini uzatarak bakım ve
kullanım maliyetlerinde tasarruf sağlar.
Araç Takip Sistemi Nedir?
Araç Takip Sistemi, filo işletme giderlerini azaltan
ve personelin 7/24 denetlemesi ile hizmet/üretim kalitesini arttıran servisler bütünüdür
Almanyada , Araç Takip Sistemleri alanında ilk ve
tek olarak 3 boyutlu araç izleme, RF motor blokajı,
telefon çaldırma, araç bilgisayarı bilgilerini izleme gibi
teknolojik yenilikleri müşterilerine sunan Horizont,
Araç Takip Sistemleri'nde
Almanyada tartışılmaz teknoloji liderlerinden biridir..
Web üzerinden masaüstü rahatlığını sağlayan tek
araç takip sistemi olan Horizont Araç Takip Sistemi'ne dilediğiniz zaman
internet üzerinden hızlı ve
güvenli bir şekilde girebilirsiniz. Horizont kullanarak araçlarınızı sokak detaylı Almanya ve Dünya
haritaları üzerinde izleyebilir; hızlarını, güzergâhlarını
ve daha birçok bilgiyi canlı olarak takip edebilirsiniz.
Horizont araç takip sistemi ile araçlarınızı GPS
uyduları sayesinde 7 gün 24 saat sayısal haritalar
üzerinde izleyebilir; hızlarını, izlemiş oldukları
güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri ve daha birçok bilgiyi on-line olarak takip edebilirsiniz.
Araçları 7 gün 24 saat sürekli takip ederek iş dışı
seyahatleri engeller. İşe başlama ve bitirme
zamanlarını raporlar ve iş akışını optimize eder. Sürücülerle, nerede oldukları konusunda yapılan gereksiz telefon görüşmelerini ortadan kaldırır. Böylece iş
gücünden önemli oranda tasarruf sağlar ve zaman
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Kontrolü artırır:
7 gün 24 saat takip ve detaylı raporlamalar sayesinde araçlar ve sürücüler üzerindeki kontrolü ve denetimi artırır. Araçların çalınması veya kaybolması
durumunda kolayca bulunmasını sağlar.
Trafik kurallarına uyulmasını ve güvenli
sürüşü sağlar:
Araçların kötü kullanılmasını ve hız yapılmasını en-

gelleyerek trafik kurallarına uyulmasını sağlar. Olası
kaza veya acil durumunda alarm gönderir. Böylece
kaza riskini düşürür, trafik cezalarını azaltır, acil durumlarda ise anında müdahale imkanı sağlar.
Horizont Fahrzeugortung
Nutzen Sie unsere Produkte zur effizienten Fahrzeugortung
Was leistet Horizont Fahrzeugortung Software für Sie?
Als moderne Internet Flottenmanagement Software organisiert und überwacht er Ihren Fahrzeug
Fuhrpark sowie Ihre Frachten. Ein einfacher Internet-PC-Arbeitsplatz reicht aus. Der mobileFleetManager unterstützt Sie bei der Planung, Disposition
und dem Controlling Ihrer logistischen Abwicklung.
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Tanıtıcı Reklam
Ihre Vorteile
Wie lange können Sie sich noch leisten?
nicht zu wissen, wo Ihre Fahrzeuge sind
nicht zu wissen, wo Ihre Fahrzeuge wie lange gestanden haben
nicht zu wissen, welche Strecken tatsächlich gefahren wurdenhäufige und überflüssige Telefonate zu führen
über Arbeitszeiten zu diskutieren
kostbare Zeit mit Tourenabrechnungen zu verbringen
Schaffen Sie Transparenz und Sie haben die Antwort auf ihre Fragen

Fahrzeugortung
Mit dem Horizont haben Ihre Fahrer jederzeit alle
Informationen im Fahrzeug – von der aktuellen Beund Entladeadresse bis hin zu den Ladungspositionen. Ihre Zentrale ist immer online informiert, wo

das Fahrzeug sich gerade befindet, welche Strecke
gefahren, wann und in welcher Zeit ein bestimmter
Auftrag bearbeitet wurde und ob Besonderheiten bei
diesem Auftrag aufgetreten sind. Die Ortung Ihrer
Fahrzeuge erfolgt in Echtzeit über GPS. Sehen sie im
Internet immer die aktuelle Position Ihrer Fahrzeuge

Info: 0163 33 39 00 26

BTV
Berliner Taxifahrerverein e.V
Bergfriedstr. 19
10967 Berlin
İnfo: 0172 990 42 43

Erzurum Ermeni Katliamı(1919)

Tarih

ARKADAN VURDULAR / VURUYORLAR / VURACAKLAR…

S

eni arkadan vuranlar,
sana dost gözükenlerdir!
Sen asırlardır onun dinine, diline, yani varlığına kast etmemişsin. Asırlarca bağrında yaşatmışsın.
Tarih sahnesine çıkmamış olsan
belki de silinip gidecekmiş tarihten:
Amerika yerlileri İnka, Aztek ve
Kızılderililer gibi…
Yunan, Lord Byron edebiyatıyla
bağımsızlık isterken bile, sana ihanet etmeye vicdanı el vermezmiş
nam-ı diğer Millet-i Sadıka’nın...
Heyhât! Aldanmışsın!.. O Millet-i
Sadıka
ki,
iktisadî
gücüyle
Osmanlı’yı yaşatmakla kalmıyor,
“Kapitalizm’’e hâlâ 20.yüzyılda rahat
nefes aldırmıyordu. Ya yok olması,
ya da gücünü tüketmesi gerekiyordu. Fakat gücü Osmanlı „nonmarketing“ düzenine bağlıydı.
Öyleyse yok olması gereken
Osmanlı’ydı. Bunun için o, onun
başına
belâ
kesilmeliydi.
O
toprakların 1000 yıllık sahibine bir
karış toprak verilmemeliydi. El
çabuk tutulmalıydı. „Toprak“ denilen
şey, kapışan kapı-şanaydı. İngiliz,
Fransız, İtalyan ve Yunan’ın katıldığı
toprak kapma savaşı’ndan uzak
kalana hak tanın-mıyordu. Öyleyse
devir
sadakati
değil,
ihaneti
bağırıyordu…
Sadede gelelim: I.Dünya Savaşı
bitmiştir. Osmanlı yenilenlerin safındadır.
Mondros’da
ateşkes
imzalanmış, asker terhis edilmiş ve

Misak-ı Milli adı verilen sınırlara razı
olunmuştur. Bu ateşkes antlaşmasına rağmen ülke, başta İngiltere
olmak üzere „büyükler“ tarafından
işgal edilmiştir… Artık işgal kuvvetlerinin her emrine amade, yeni
sıkıyönetim hükümeti ise –bittabiîbütün mesuliyeti İttihatçı liderlerin
üzerine yıktığından, onları tutuklayıp
yargılamaktadır.
İttihatçı’lar
ise
yurdışına
kaçmaktadırlar. Fakat istisnalar
vardır. Mesela, İttihatçı’ların fikir
babası olan Ziya Gökalp’tır. İdamı
dahi söz konusu olmasına rağmen,
veremeyeceği
bir
hesabının
olmadığını düşün- düğünden olacak,
yurdunu terke yanaşmayacaktır.
Tabiî ki tutuklanır. 19 Mayıs 1919
günü sıkıyönetim mahkemesince
sorgulanır. Mahkeme başkanı Mustafa Nazım Paşa’dır. Paşa, Gökalp’in
tarihî savunmasını unutamayacak ve
belki de vicdanını yenemeyerek vazifesinden sonradan istifa edecektir.
(Yeri gelmişken o günün en zor
şartlarında dahi erdemi ayaklara
düşürmeyenlerin
var-lığını
unutmayalım. O güne kıyasla
bugün, en rahat şartlarda yaşayan
makam sahipleri’nin makamlarını
terk etmek bir yana, ne halt ederlerse etsinler utanmayacaklarının
altını çizelim.) Sözü Ziya Gökalp’in
mahkemesine getirmek istiyorum.
Bunun için gelin Hakkı Süha Gezgin’in müşâhadâtından istifade edelim:
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Mahkeme başkanı: _Ermeni
katliamına siz fetva vermişsiniz,
doğru mu?
Ziya Gökalp: _Milletimize iftira
etmeyiniz. Türkiye’de bir Ermeni
katliamı değil, bir Türk-Ermeni mukatelesi (çatışma/karşılıklı öldürme)
vardır. Bizi arkadan vurdular, biz de
cevap verdik.
M. başkan bağırdı: _Demek tehciri* de mazur görüyorsunuz?
Z. Gökalp Diyarbekir şivesiyle:
_Tebii !
Netice-i kelam: 4 Mart’ta Amerika’ da yapılan oylama hiç de süpriz
değil! Hafızası iki günlük olmayanlar
için değil. Ülkesindeki aydınına ve
yazarına söz anlatamayanın sözünü
eller mi dinlermiş..!
İçte kazanamayan, nasıl olur da
dışta kazanabilir ey muhalefetin de,
iktidarın da cümle şaşkın ervahı !.
O pembe-kırmızı kitaplarından
genç
okuyucuların(!)
dahi
vazgeçemediği, yabancıların alkışına
susamış Şafak’ların, Pamuk’ların
yeri- ne, “kendi” fikir adamlarına/
yazarlarına/
şairlerine
sahip
çıkamayanlar, arzu edilmeyen daha
bir çok sonuca katlanmak zorunda
kalacaklar.
*Ermenilere zorunlu yer değiştirme.

Bünyamin ÖZDEMİR

Eğitim-Siyaset

50 yıldan beri burada
yaşayan göçmenlere hala
yabancı deniliyor
Özcan Mutlu: Çocukluğunuz ve gençliğiniz Kreuzberg’te geçince ve azıcık siyaset ile ilgileniyorsanız
ister istemez yollarınız Yeşiller ile kesişiyor. Ayrıca
Yeşiller’in göçmenlere karşı samimi olmaları ve en liberal göç ve uyum politikalarına sahip olmaları beni
Yeşiller’e doğru itti.

Özcan Mutlu
Bündnis Gürüne 90
Eyalet Milletvekili

Öğretmenlerin büyük bölümü
öğrencilerle iletişim kurmakta
zorlanıyor. Öğretmenlerin
öğrencileri tanıma ve teşvik etme
becerilerini geliştirme gibi
yetenekleri çok zayıf.

M

occa: Sizi politikaya ilgi duymaya
yönlendiren olay veya olaylar nelerdir?
Özcan Mutlu: Almanya'ya 5 yaşında,
işçi çocuğu olarak geldim. O dönemde
göçmen
kökenli
bir
öğrencinin
yaşadığı tüm sorunları yaşadım. İlk
okuldan itibaren elektronik mühendisi olana kadar
eğitim sisteminin dışlayıcı ve özellikle de göçmen ile
dar gelirli ailelerin çocuklarına hiç şans tanımadığını
gözlemledim. Bu beni eğitim alalında sorumluluk almaya zorladı. Bence uyum iyi eğitimle olur, aslında
eğitim demek uyum demektir. Bu yüzden siyasete
atılıp eğitimdeki eşitsizliğe dur demeye karar verdim.
Mocca: Niye Yeşiller Partisi?
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Mocca: Partinizin eyalet eğitim politikası
sözcülüğünü yaptığınız için Almanya ve Berlin’deki
eğitim konularını yakından takip ediyorsunuz. Göçmen gençlerinin eğitim durumda ne?
Özcan Mutlu:Uluslararası PİSA araştırması Almanya’daki göçmenlerin eğitim durumunu gözler önüne
serdi. Göçmen kökenlilerin durumunun da içler acısı
olduğunu hepimiz bu araştırma ile öğrendik. Yine bu
araştırma Alman eğitim sisteminin dar gelirli olan göçmen ailelerin çocukların teşvik etme sıralamasında 41
ülke arasında son sıralarda yer alıyor. Almanya bu
araştırmada sınıfta kaldı. Bunun en önemli sebebi Almanya´nın eleyici eğitim sistemini uyguluyor
olmasıdır. Öğrenciler erken bir yaşta elenip eğitim
kali- tesi birbirinden farklı olan Gymnasium, Realschule, Gesamtschule ve Hauptschule türü okullara
bölünüyor. Haupschule'ye gönderilenlerin yüksek
eğitim imkanları mucizelere kalıyor. Öte yandan okulu
herhangi bir dip-loma almadan terk eden Alman
öğrencilerin oranı %11 iken, bu oran göçmen kökenli
öğrencilerin ara-sında %30'lara yaklaşıyor. Başkent
Berlin´de her iki Türk gencinden biri işsiz durumda.
Bu bir skandal!
Mocca: Göçmen çocuklarının okullardaki başarısızlıklarının ana nedenleri arasında neleri sayabilirsiniz?
Özcan Mutlu: Başarısızlığın bir çok nedenini sayabilirim. Bu ülkede 1960 yılından beri göçmenler yaşıyor. Fakat göç gerçeği ve göçmen ülkesi olmak
Almanya’da henüz her kesim tarafından kabul edilen
bir gerçek değil. Maalesef eğitim kurumu olan okullar
için de bu sıkıntı var. Yabancılar Yasası'nın değişip Göç
Yasası olarak yürürlüğe girmesi bile henüz iki yıl oldu.
Yeşiller ve Sosyal Demokrat koalisyonu bunu hayata
geçirirken, CDU ve CSU gibi partiler göç yasasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu bizim
hafızamızda duruyor. 50 yıldan beri burada yaşayan
göçmenlere hala yabancı gözü ile bakılıyor. Göçmenlerin Almanya’daki ana sorunu aslında Alman toplum,
siyaset ve kurumlarının hala göç ülkesi olmanın
gereğini yerine getirmemesidir.
Mocca: Bunu biraz açar mısınız?
Özcan Mutlu: Almanya’da 15 milyon, Berlin’de ise
500 bin civarında göçmen yaşıyor. Fakat eğitim sistemi
bu insanları genelde yok sayıyor. Açın okul kitaplarını,
müfredatları ve ders programlarına bakın hiç birinde
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Eğitim-Siyaset
Almanya'nın bir göç ülkesi olduğu belirtiliyor mu? Ana
okuldan üniversiteye kadar hiçbir aşamada göçmenlerin ihtiyaçları ve sorunları dikkate alınarak eğitim
yapılmıyor. Üniversitede öğrenim gören öğretmen
adayları çok kültürlülük, farklı diller ve farklı dinler
hakkında istisnalar hariç ciddi eğitildikleri söylenemez.
Bu öğretmenler Almanca bilmeyen göçmen çocuklarla
doğal olarak iletişim kurmakta zorluk çekiyorlar.
Mocca: Öğretmenlerin öğrencilerle diyaloğunun
eksikliğinden bahsediyorsunuz.
Özcan Mutlu: Evet öğretmenlerin büyük bölümü
öğrencilere iletişim kurmakta zorlanıyor. Öğretmenlerin
öğrencileri tanıma ve teşvik etme, becerilerini
geliştirme gibi yetenekleri çok zayıf. Kendisini anlayama-yan öğretmene karşı öğrenci ne yapabilir?
Başarısızlığın tohumları da burada atılıyor.
Mocca: İstatistikler incelendiğinde göçmen kökenli
çocuklar diploma almadan okulu bırakıyor.
Özcan Mutlu: Göçmen öğrenciler arasında herhangi
bir diploma almadan okulunu yarıda bırakanların oranı
Alman öğrencilerle karşılaştırıldığında üç kat daha
fazla. Üniversite kapısını aralayan Gymnasium türü
okullarda eğitim alan Türk öğrencilerin oranı %12 iken
bu oran gelecek için hiç bir perspektif sunmayan Hauptschule türü okullarda yüzde 60 civarında. Eğitim kalitesi yüksek olan Gymnasium'da Türk öğrencilerin
oranının düşük olmasının nedeni tabiî ki gençlerimizin
zekası ile ilgili değil. Bu tamamen okullardaki ve eğitim
sitemindeki eksikliklerden kaynaklanıyor.
Mocca: Hangi eksikliklerden bahsediyorsunuz ?
Özcan Mutlu: Okullara farklı din ve dilden gelen
öğrencilerin kültürlerini rahatlıkla yaşayabilecek ortamlar yok. Göçmen kökenli ve iki dilli öğretmenlerin
sayısı çok az. Okul kitapları, müfredat ve ders
programları göç ülkesi gerçeğini içermeli. Edebiyat dersinde niye Yunus Emre, Nazim Hikmet, Sabahattin Ali,
Aziz Nesin veya günümüzün yazarlarıdan Orhan Pamuk
ve Yasar Kemal isimleri geçmiyor? Tarih dersinde haçlı
seferler sayfalarca anlatılırken, Osmanlı İmparatorluğu
iyi ve kötü yanlarıyla ve Osmanlının hoş görüsü neden
ders konusu olmuyor? Neden daha fazla göçmen kökenli eğitmen ve öğretmenler görevlendirilmiyor? AzizNesin-Okulu gibi iki dilli Avrupa okulların sayıları neden
artırılmıyor? Bu soruların cevapları bizleri çözüme
yaklaştıracaktır.
Mocca: Sizin çözüm öneriniz nedir?
Özcan Mutlu: Eğitim sistemi nasıl başarılı olur diye
bir çok araştirma yaptım. Başarılı olan Finlandiya,
İsveç, Kanada, gibi ülkeleri ziyaret edip eğitim sistemlerini inceledim. Neticede 2007 yılında yeni bir eğitim
sistemi için bir tasarı hazırlayıp meclise sundum. Muhalefet partisi olmamıza rağmen hükümet bu önerimi
onayladı. Neticede önümüzdeki ders yılı Berlin´de uygulanacak yeni eğitim sistemi bizim meclise
sunduğumuz
eğitim
reform
paketi
sonucu
gercekleşecek ve eğitim kalitesi çok düşük olan Hauptschule isimli okullar tarihe karışacak. Bütün öğrenciler
için Abitur kapısı açılacak. Berlin eyaletinin en kapsamlı
eğitim reformu benim imzamı taşıyor, bundan partim
ve ben gurur duyuyoruz.

Seval TEZCAN
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Eğitim

Gençliğimizi ilmin ışığında yeniden yetiştirmeliyiz. Bu zor bir yolculuktur. Ama sonu
kurtuluştur. Bu da ancak gençlerimizi ciddi bir şekilde eğitmekle, onlara yatırım yapmakla olur. Ülkedeki nüfusumuza göre ilmî faaliyet ve kültür seviyemiz çok düşüktür.
Bu gerçeği görelim, eğitim işleri ile ciddi anlamda uğraşan kurumlara önem verelim,
onlardan maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim. Topyekün bir eğitim
seferberliği ile temiz bir nesil yetiştirelim.

ŞUURLU NESiL YETİŞTİRMEK

Y

azıma taze bir anı ile
başlamak istiyorum.
Elimde birkaç MOCCA
dergisiyle merkezi bir
camiye gittim. Tatil
nedeniyle cami cemaatle dolu. Bu kadar insan içinden dergiyi acaba kimler okur
dedim içimden. Namazdan sonra
birkaç kişiyi çay-Mocca sohbetine
davet ettim. Dergiyi tanıttım. Herkese birer tane hediye ettim. Dergiyi alanlar sadece teşekkür ettiler, hatıra olsun dediler ve başka
bir şey sormadılar. içlerinden bir
üniversite öğrencisine sordum.
„Size göre bugün gençlerin en
önemli sorunu nedir?“ Genç cevap
verdi: Vurdum duymazlık.. Bu
olay aslında bizi çok güzel özetliyor. İnsanımızın durumu böyle,
okunması gereken bir dergiyi
“hatıra olsun” diye alıyorlar ve
başka bir şey söylemiyorlar. Dergi
sanki bir eşya imiş gibi algılanıyor.
Bu vahim durum, gençlerin içinde
bulunduğu aymazlığı tek kelime
ile özetliyor: Vurdum duymazlık.
Nüfusumuz Almanya’da dört
milyona yaklaşmış, buraya yönelik bir tane bilimsel dergimiz
yok.-Mocca hariç- Bilimsel
altyapımızı oluşturacak mekanlar yok.
Bazıları herfırsatta dışlandığımızı, haklarımızın verilmediğini ve
müslümanlara düşmanlık yapıldığını söylüyorlar. Bu söylemde doğruluk payı olabilir ama, tamamen
de böyledir dememiz mümkün
değildir. Biz ne kadar okuyoruz,
okuduğumuzun ne kadarını insanlarla paylaşıyoruz? Ne kadar öğrencimiz lisede okuyor? Ne kadar
öğrencimiz Üniversiteye gidiyor?
Almanya siyasetiyle alakamız ne
kadardır? Çocuklarımızla ne kadar
ilgileniyoruz?

Bilim ve teknolojinin geliştiği bir
ülkede sorunlar kendiliğinden çözülmüyor. Göçebe kültürü ile hiç
çözülmüyor.
Sadece bir derginin 2,5 milyon
basıldığı bir ülkede, başarılı olmak
aynı yolu izlemekle mümkün
olacaktır. Öncelikle, bu toplumda
yerimizi nasıl alacağımızın ve onu
nasıl koruyacağımızın üzerinde
düşünmektir. Bu da ancak ilimle,
irfanla olur, okumakla olur, daha
çok çalışmakla olur.
Bu temiz nesil, geçmişten getirilen manevi mirası taşıyacak ve

Biz ne kadar okuyoruz,
okuduğumuzun ne
kadarını insanlarla
paylaşıyoruz?
Ne kadar öğrencimiz
lisede okuyor?
Ne kadar öğrencimiz
Üniversiteye gidiyor?
onu geleceğe aktarabilecek bir
kimlikte ve birikimde olmalıdır.
Kur’an’ı Kerim bu konu üzerinde
durur: “Zekeriya (a.s.) kendi yerini alacak, sağlam şahsiyetli , ahlaken temiz bir çocuk istiyor.
Başka bir ayette ise bu temiz
çocuğun özelliği şöyle bildiriliyor:
„Ki, bana ve Ya’kup oğullarına
mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap“
Diğer bir ayet-i celilede ise:
„Onlar, Ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler, çocuklar
bağışla ve bizi Allah’a saygılı olanlara önder yap, derler“
Müslümanın en büyük görevlerinden birisi, temiz, iyi yetişmiş,
topluma önderlik yapabilecek biri-

49

9/2010

kimde evlat yetiştirmektir. Kitabımızda bu konuda da şöyle
buyurulmaktadır: „Benim soyumdan da iyi insanlar yetiştir. Ben
sana yöneldim ve ben sana teslim
olanlardanım“
Böyle bir neslin yetiştirilmesi ve
korunması görevini Yüce Allah bütün müslümanlara vermiştir. ”Bu
görevin ihmal edilmesi ateşe
yaslanmaktır.’’
Önümüzde
tarihin
akışını,
insanlığın
yaşam
biçimini
değiştiren, doğru istikamete yönlendiren ya-şanmış bir İslam
mirası
var:
Hz.
Muhammed(s.a.s)’in 13 yıllık Mekke
mücadelesi,
temiz
nesil
yetiştirme, 10 yıllık Medine dönemi de İslam
toplumunu
hazırlama aşamasıdır.
Sahabe dönemi kapandıktan
sonra saltanat dönemi başlamıştır.
Saltanat dönemlerinde, genç nesil
hep kendi çıkarları için kullanılmıştır.
Bu
dönem
henüz
kapanmamıştır. Devam etmektedir.
Tekrar başa dönelim: O kadar
insanı gözden geçirdim, çoğunu
tanıyorum. Ama dergiyi okuyabilecek en fazla dört kişi bulabildim.
Onların da dergi için söyledilerini
yukarıda arzettim. Şimdi burada
aklımıza şu ayet geliyor: „Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu?“
Evet, bilenler bilmiyenleri idare
ediyor. Kendine hizmet ettiriyor.
Önder olması gerekenler hizmetçilik ediyor. Okuma yok, yazma
yok, düşünme yok. ilmi araştırma
yok. Halbuki, İslam okuma yazma
dinidir. İlk inen ayet okumayı
yazmayı
kutsallaştırmıştır.
“Kalem ve kalemin yazdıklarına
yemin olsun.”
Her müslümanın ilk işi, okuma
yazmayı öğrenmek, bilgi ve gör-

Eğitim-Kültür
güsünü artırmak, cehaletini yok
edip taassuplardan uzak bir ortam
meydana getirmektir.
Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde
Yüce Allah müslümanları seyahate,
gezip öğrenmeye, bilgi ve görgülerini artırmaya ısrarlı bir şekilde teşvik ediyor. çünkü bilgi araçlarının
en önemlilerinden biri gezip görmek, görerek bilgi sahibi olmaktır.
Kur’an bu temeli müslümanlara
öğretiyor, onları robot gibi cahil,
bilgisiz ve görgüsüz barbar birer
varlık olmaktan koruyor. Bilgi ve
görgüsü olmayan, okuma yazması
olmayanlar, başkalarının bildiklerine uymak, onları kör bir şekilde
taklit etmek, başkaları tarafından
güdülmek, özetle robotlaşmak
durumundadır. Ne yazık ki, müslümanlar bugün en az bilgiye sahip
olan, gezip dolaşmayan, okuma
yazması en az olan bir dünyayı
temsil ediyorlar. Halbuki, Kur’an
diyor ki: „.. cahillerden yüz çevir“
Sonuç olarak diyebiliriz ki, bilimsel temele dayanmayan İslamî hiçbir faliyet, sonuçta başarılı olamaz;
kalıcı çözüm, sürekli bir düzen kurulamaz. İman ile ilim kardeştir. Bu
iki unsuru baş tacı edelim ve
kurtulalım.
Gençliğimizi ilmin ışığında yeniden yetiştirmeliyiz. Bu zor bir yolculuktur. Ama sonu kurtuluştur. Bu
da ancak gençlerimizi ciddi bir
şekilde eğitmekle, onlara yatırım
yapmakla olur. Gençlerimizin içinden öğretmen, avukat, mühendis
ve ekonomist yetişmektedir. Fakat
bu yeterli değildir. Ülkedeki nüfusumuza göre ilmî faaliyet ve kültür
seviyemiz çok düşüktür. Bu gerçeği
görelim, eğitim işleri ile ciddi anlamda uğraşan kurumlara önem
verelim, onlardan maddi ve manevi
desteklerimizi esirgemeyelim. Topyekün bir eğitim seferberliği ile
temiz bir nesil yetiştirelim. Bunu
yapmazsak, sokak ve çevre
yavrularımızı şekillendirir, onları
tanıyamayacağımız kalıplara sokar.
Geleceğimizi kurmak gençlerimizi
kurtarmakla doğru orantılıdır.
Selam ve dua ile...

Tarihi boyunca farklı kültürleri bir arada yaşatan
İstanbul, sahip olduğu dünya kültür mirasını tüm
zenginliğiyle Avrupa’yla paylaşacak.

İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti

İ

stanbul 2010 – Avrupa Kültür Başkenti olayının
önemli olduğu hususunda şüphemiz olmasa da, bu
babda yapılan faaliyetlerin, -en azından bazılarınınİstanbul ile pek alakasını kuramadığımızı itiraf etmek
borcundayız.
Eski cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel’in, 1998 yılında Beethoven’in 9. Senfonisi’ni dinledikten sonra sahneye fırlayarak: “İşte çağdaş Türkiye bu!”
şeklindeki haykırışı unutulmamış ve unutulması mümkün
olmayan olaylar arasındadır.
Adı geçen senfoni’nin ve benzerlerinin Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde icra edilmesinden sonra, ora insanının
ortaklaşa kanaati olan ‘bu memleket bu memleket olalı
böyle zulüm görmedi’ yorumunu bir tarafa bıraksak bile,
Demirel’in ‘Çağdaş Türkiye’ haykırışının tam da 28
Şubat’ın civcivli günlerinde yapılmış olduğu, insanımızın
zihninin bir kenarında kayıtlıdır.
Dememiz o ki, İstanbul 2010 – Avrupa Kültür Başkenti
olayı, belki Avrupa ve dünyanın ilgisini çekebilmek ve reklam açısından önemli olsa da, İstanbul’un gerçekleriyle
irtibatı açısından yaygın kabule ulaşamamış bir faaliyet…
Gene de faaliyet faaliyettir ve tabii ki İstanbul 2010 –
Avrupa Kültür Başkenti ile alakalı faaliyetlerin birtakım
faydaları da muhakkak vardır…
AB’ye aday olmayan bir ülkenin kültür başkenti
çıkarması zor iş. Ve İstanbul, bu şartlarda
başkentliğe kabul edilen son şehir. Peki bunun bize
ne faydası var?

Fikri EMANET

50

9/2010

Kültür
Avrupa Kültür Başkenti
Nedir?
Avrupa Kültür Başkenti fikri ilk
kez 1985 yılında dönemin Yunanistan Kültür Bakanı Melina Mercouri tarafından ortaya atıldı. Aynı
yıl Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
projenin kapsamını belirledi ve uygulamaya koydu. 1985'ten 2000
yılına kadar Avrupa Birliği'ne üye
olan ülkelerin kentlerinden biri Avrupa Kültür Başkenti olarak seçildi. 2000 yılına gelindiğinde, yeni
binyıl nedeniyle Avrupa Kültür
Başkenti unvanı hem birden fazla
kente, hem de AB Adayı olan ülkelerin
kentlerine
verilmeye
başlan-dı.
İstanbul'a Katkıları ne
olacaktır?
İstanbul'un adı, 2010 yılından
başlayarak dünya kültür sanat
gündeminin merkezine oturacak.
Tarihi boyunca farklı kültürleri
bir arada yaşatan İstanbul, sahip
olduğu dünya kültür mirasını tüm
zenginliğiyle Avrupa’yla paylaşacak.
İstanbul, kültür varlıklarımızın
korunacağı ve çağdaş müzecilik
anlayışıyla sergileneceği yeni mü-

zeler kazanacak.
Katılımcı
bir
yaklaşımla
oluşturulacak kentsel dönüşüm
projeleri bir yandan kentin çehresini değiş-tirecek, öte yandan
kentlinin ya-şam kalitesini yükseltecek.
İstanbul yeni kültür mekanlarına
kavuşacak, kentin kültür altyapısı
güçlendirilecek.
İstanbullular farklı sanat disiplinleriyle kucaklaşacak, İstanbullu
gençler sanatsal yaratıcılıkla daha
yakın bir ilişki kurma olanağı bulacak.
İletişimden organizasyona, eğitimden tasarıma pek çok yeni iş
sahaları açılacak, Avrupa’yla kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı
sıra ekonomik ilişkiler de gelişecek.
İstanbullu sanatçılar, yaratıcılar
uluslararası alana açılacak.
Uluslararası projeler bir yandan
Avrupa ülkelerine Türk kültürünü
tanıtacak, öte yandan Avrupalı ve
Türk sanatçılar arasında esin
paylaşımına olanak sağlayacak.
İstanbul,
2006
yılından
başlayarak, Avrupa ve dünyanın
dört bir yanından pek çok kültür
sanat insanının yanı sıra pek çok
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seçkin medya temsilcisini de misafir edecek; bir dünya kültür
başkenti olarak uluslararası alanda
ününü perçinleyecek.
İstanbul’un Avrupa Kültür Başkentliği’nden en önemli kazanımı,
yöneten ve yönetilenlerin İstanbul
için birbirlerine dayanarak, güvenerek, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşarak ortak refahları için
el ele çalışıp üretecekleri yepyeni
bir
yönetişim
anlayışına
kavuşmaları olacak.
Kentlilik bilinci gelişecek, İstanbullular kentlerinin sahip olduğu
değerleri keşfederken böyle bir
kentte yaşama şansına sahip
oldukları için gurur duyacaklar.

Ekrem KIZILTAŞ

Aktuell-Jugend

So versuchen seit Jahrzehnten Juristen, Kriminologen, Sozialwissenschaftler und Vertreter anderer Disziplinen diesen Beziehungen auf den Grund zu kommen.

Der Zusammenhang
von Arbeitslosigkeit
und Kriminalität

W

er arbeitslos ist,
wird eher kriminell.“ So lautet ein
weit verbreitetes
Urteil. Verstärkt
wird
diese Annahme oftmals
durch meditative Berichte und Reportagen aus so genannten sozialen Brennpunkten, in denen Personengruppen mit defizitärer Bildung, fehlenden Perspektiven und
teils auch nach ihrer Herkunft in
Zusammenhang mit ihrer Erwerbslosigkeit als potenzielle Straftäter
dargestellt werden.
Bei der Forderung, die hervorstechenden Merkmale von Kriminellen zu nennen, hört man entsprechend folgende Aspekte:
1)Männlich, 2)Jung, 3)Niedriger
sozio-ökonomischer Status, 4)Arbeitslos und 5) Alkoholisiert oder
mit Migrationshintergrund.
Diese Kombination, als explosives Gemisch von Merkmalen wird
daher als „soziales Dynamit“
wahrgenommen, der eine besondere Disposition und Affinität zur
Kriminalität hat.
In diesem Kontext möchten wir
uns besonders der Variablen Arbeitslosigkeit als eventueller Auslöser von Devianz widmen. Unbestreitbar sind sowohl Arbeitslosigkeit, als auch Kriminalität dringliche Probleme, deren Auswirkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen als Belastung wahrgenommen werden und weit reichende
Kosten mit sich bringen.
Es wird jedoch aus dieser ersten
Betrachtung der Merkmale bereits

ersichtlich, dass Arbeitslosigkeit
keinesfalls allein als Erklärung für
kriminelle Handlungen verantwortlich ist.
Somit ist es weder als eine notwendige, noch als eine hinreichende Bedingung von Kriminalität ansehbar. Wenn bedacht wird,

dass besonders im Jugendstrafvollzug ca. 50% der Insassen
deutscher Herkunft und gar 75%
mit Migrationshintergrund
arbeitslos waren, scheint dieser Zusammenhang unbestreitbar zu
sein.
So versuchen seit Jahrzehnten

dass die meisten Arbeitslosen
nicht kriminell sind oder dass
ebenso Delikte von Beschäftigten
ausgehen, wird schnell klar, dass
es keinen direkten Zusammenhang von Erwerbslosigkeit zur Kriminalität geben kann. Allerdings
scheint es trotzdem zwischen diesen Variablen eine Korrelation zu
geben, der auch in zahlreichen
empirischen Studien zu beobachten ist. Woher kommt nun dieser
Zusammenhang? Und wie wirkt er
eigentlich? Wenn bedacht wird,

Juristen, Kriminologen, Sozialwissenschaftler und Vertreter anderer
Disziplinen diesen Beziehungen
auf den Grund zu kommen. Hat
man noch bis zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts versucht,
gemeinsame genetisch bedingte
Ursachen für Straftäter ausfindig
zu machen, wandelte sich die Ursachenforschung der Nachkriegszeit in Richtung sozialer Aspekte.
Es entwickelte sich eine klassische
Sichtweise, nach dem Motto
„Böses erzeugt Böses“. Ar-
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beitslosigkeit führt nach dieser
Auffassung zu diversen Problemen, unter anderem auch zu Kriminalität. Diverse Forschungen
und wissenschaftliche Fortschritte
neuerer Generationen haben aber
einen Wandel dieser Sichtweise
bewirkt. Demnach wird inzwischen
eine weitaus differenziertere Betrachtungsweise bevorzugt. Es
wird nicht mehr reflexhaft angenommen, dass eine kausale Verbindung beider Phänomene existiert. Neben dem veränderten
Stellenwert von Arbeit, als sozial
integrativer und materiell absichernder Faktor, der aber nicht
mehr als fundamental, zentraler
Aspekt von Lebensverläufen zählt,
ist besonders die Richtung des Zusammenhangs in den Fokus der
Betrach- tung gelangt. Neuere
theoretische und methodische Ansätze versuchen demnach der Fragestellung nach zu gehen, ob
Arbeitslosigkeit Kriminalität verstärkt, oder ob eher Kriminalität
und Sanktionen die Arbeitslosigkeit fördern. Ein weiterer neuer
Ansatz ist die Klassifizierung beider gesellschaftlichen Probleme.
Während Arbeitslosigkeit als ein
Massenphänomen mit kollektiven
Hintergründen nicht mehr der Verantwortung des Betroffenen zugeschrieben wird, sieht das bei der
Kriminalität etwas anders aus. Es
wird im Allgemeinen als Abweichendes Verhalten von kollektiv
gültigen Normen in der Verantwortung des handelnden Akteurs
angesehen und motivationstheoretisch begründet.
Aus
sozialwissenschaftlicher
Perspektive jedoch kann ebenso
abweichendes Verhalten, zu der
auch Kriminalität gehört, als ein
gesellschaftlich, kollektives und
nicht rein individuelles Problem
klassifiziert werden. Deshalb wird
versucht in wissenschaftlichen An-

sätzen, diese Aspekte vor dem gesellschaftlichen Hintergrund zu
beleuchten, um Erklärungsversuche zu finden.
Eine besondere Brisanz scheint
diese Fragestellung im Bereich der
Jugendlichen und Heranwachsenden zu gewinnen, weil in dieser
Phase der Persönlichkeits- und
Identitätsfindung, wichtige Fragen
wie Partnerschaft, Eigenständigkeit oder Berufseinstieg bedeutsam werden und Erwerbstätigkeit
als Grundlage zur Teilhabe an der
Gesellschaft betrachtet wird. Entsprechend werden Jugend-kriminalität und Jugendarbeitslosigkeit
und eventuelle Beziehungen zu-

einander mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet und erforscht.
Mit den Fortschritten in Wissenschaft und Forschung im Laufe der
Zeit hat sich der theoretische Ansatz also gewandelt und es haben
sich neben den bereits genannten
klassischen Theorien auch einige
aktuelle Ansätze herausgebildet,
die zur Erklärung der Kriminalität
als abweichendes Verhalten in
Verbindung zur Erwerbslosigkeit
hinzugezogen werden können.
Vor dem Hintergrund der Thesen, dass es keine kausalanalytische Relation von Arbeitslosigkeit
und Kriminalität gibt, sondern
multifaktorielle Hintergründe betrachtet werden müssen und dass
keine einseitige gerichtete Wir-
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kung, sondern eine Wechselwirkung zwischen beiden vorherrscht, sollen im folgenden einige
soziologische Theorien in Ansätzen vorgestellt werden. Wir können zunächst einmal die klassischen betagten Theorien erwähnen, die als Triebfeder der Kriminalität eine wirtschaftliche Not
voraussetzen. Die aus der Arbeitslosigkeit entstandene finanzielle
Notlage führt demnach zu kriminellen Handlungen, mit denen die
Befriedigung der Lebensbedürfnisse erreicht werden soll. Diese
Theorien sind wissenschaftlich jedoch kaum noch relevant. Den Sozialwissenschaften weitaus zugänglicher sind dagegen folgende,
gesellschaftstheoretische Ansätze,
die soziale Ungleichheiten und gesamtgesellschaftliche Variablen in
die Betrachtung einbeziehen.
Dabei werden wirtschaftliche und
soziale Krisen als Bedingung für
einen Legitimations- und Plausibilitätsverlust staatlicher Institutionen und Normen gesehen, der
gesamtgesellschaftlich eine erhöhte Abweichungs- und Kriminalitätsbereitschaft bewirkt.
Das gilt besonders für industrielle und postindustrielle Gesellschaften. Hierzu zählt beispielsweise die Sozialisationstheorie,
die auf die Vermittlung von kollektiv gültigen sozialen Normen und
Werten besonderen Wert legt. Danach sollte ein Arbeitsloser bei gelungener Sozialisation keinesfalls
zur Kriminalität neigen, da diese
Handlung seinen internalisierten
(verinnerlichten) Norm- und Wertvorstellungen widerspräche. Also
sollte die erfolgreiche Sozialisation
eine Konformität individueller
Handlungen mit kollektiv geltenden und erwarteten Verhaltensmustern in der Gesellschaft herbeiführen und Abweichungen verhindern. Ein weiteres Konzept ist
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die Subkulturtheorie, nach der
sich in Gesellschaften kleinere
Gruppen mit eigenen Normen und
Wertvorstellungen herausbilden,
die sich von der Gesamtgesellschaft unterscheiden. Bestimmte
Statusdifferenzen zur Gesellschaft

und Gruppendruck als sozialer
Zwang, wobei die Gruppenmitglieder ähnliche Probleme aufweisen,
bewirken hierbei die Bereitschaft
zu Handlungen, die in der Gesamtgesellschaft als Abweichung
betrachtet werden. Vor allem im

Bereich der Jugendkriminalität
werden Subkulturtheorien in den
Sozialwissenschaften als Erklärungsansätze aufgefasst. Eine zusätzliche Bedeutung bekommt
diese Theorie im Zusammenhang
mit Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund
vorweisen.
Aber
auch mit dieser
Theorie kann keine
direkte Verbindung
zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität hergestellt
werden.Als die vielleicht am weitest
reichende Theorie
kann die Anomietheorie
genannt
werden. Dieser Begriff taucht bereits
bei Durkheim auf
und verweist auf
soziostrukturell bedingte Ungleichheiten in der Verteilung legitimer Mittel
und Chancen in
Diskrepanz zu verbreiteten
Werten
wie Erfolg und Wohl
stand.
In diesem Zusammenhang wird
Arbeitslosigkeit Verstärker und
Auslöser eines anomischen Zustandes, in dem zur Erreichung
von Zielen, die bei Erwerbstätigkeit möglich wären, illegitime Mit-

tel eingesetzt werden müssen. Die
zentrale Aussage dieser Theorie
ist also, dass die aus der Sozialstruktur entstandenen Spannungen einer Gesellschaft in abweichendem Verhalten bestimmter
Gesellschaftsmitglieder zum Ausdruck kommen. Eine weitere
Theorie, die versucht, den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und
abweichendem Verhalten zu beleuchten, ist die Kontroll- theorie.
Diese Theorie betrachtet aber in
erster Linie nicht die Abweichung,
sondern die Konformität von
Handlungen des Einzelnen mit den
gesamtgesellschaftlichen Erwartungen. Die emotionale, affektive, rationale und gewohnheitsmäßige Bindung an die Gesellschaft lassen dem Einzelnen nach
dieser Theorie keinen Freiraum,
seine Eigeninteressen gegen die
Interessen
der
Gesellschaft
durchzu- setzen. Arbeit und Ausbildung kann diese Bindung positiv beeinflussen und nach dieser
Theorie wird zunächst die Zeit in
Arbeit und Beruf investiert und es
bleibt keine Möglichkeit Kriminell
zu werden. Die aus der Berufstätigkeit entstehenden Vorteile und
Möglichkeiten werden vom Individuum nicht durch Straftaten aufs
Spiel gesetzt. Aus diesen Überlegungen erfolgt aber keine Erkenntnis, welchen Einfluss Arbeitslosigkeit auf Kriminalität hat. Abschließend möchten wir noch die
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La- belingtheorie vorstellen, die
Prozesse der Stigmatisierung und
Etikettierung mit berücksichtigt.
In dieser Theorie erfolgt der
Blick für den umgekehrten Zusammenhang von Kriminalität.
Das heißt, es wird die Normsetzung selbst zu einer Voraussetzung abweichenden Verhaltens.
Diese Normsetzung und die Zuschreibung bestimmender Verhaltensweisen von Außen werden
von den Betroffenen in ihr persönliches Selbstbild aufgenommen und verinnerlicht. Damit übernehmen
sie die Rolle mit den abweichenden Verhaltensstrukturen, die zu ihrer
Identifikation führt.
Diese Theorie eignet
sich daher besonders für
die Darstellung der wechselseitigen Wirkung von
Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Arbeitslose unterliegen demnach einer
schärferen Kontrolle und
geraten schneller in Verdacht, kriminell zu sein.
Die strengere Kontrolle
bewirkt auch eine schärfere Sanktionierung, wodurch sich das
Selbst- bild verändern kann. Besonders Haftstrafen führen dann
zu Arbeitslosigkeit und erschweren zudem die Arbeitssuche,
womit ein Regelkreis angestoßen
wird.
Aus diesen theoretischen Konzepten wird ersichtlich, wie kontrovers und unterschiedlich der
Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und kriminellem Verhalten
sein kann. Ebenfalls wird klar,
dass diese Thematik besonders im
Kontext von Migration zum Missbrauch für soziale und politische
Zwecke instrumentalisiert werden
kann. Deshalb soll an dieser Stelle
noch mal die Notwendigkeit differenzierter Betrachtungsweisen im
Gegensatz zu pauschalen und populistischen Aussagen erwähnt
werden. Vor Allem die Medien,
sowie politische Akteure müssen
sich vor diesem Hintergrund ihrer
Verantwortung bewusst sein. Wie
erklärt sich aber nun die unbestreitbare Korrelation in den Daten
mancher Studien? Die einfache
Gegenüberstellung von Daten für
Kriminalität und Arbeitslosigkeit
führt zu ökologischen Fehlschlüssen, worauf eigentlich bei allen
Forschungen hingewiesen wird.
Einerseits führt Arbeitslosigkeit

laut zahlreicher Studien zu wirtschaftlichen Problemen, Reduzierung sozialer Kontakte, fehlender
Sicherheit und zu sozialer Isolierung, andererseits werden Straffällige bei der Arbeitssuche benachteiligt und tauchen häufiger
in der Arbeitslosenstatistik auf.
Das verweist wiederum auf die
gegenseitige Wechselwirkung beider Phänomene, wovon besonders
soziale Randgruppen und ethnische Minderheiten stärker betrof-

fen sind. Zudem zeigt sich in den
Studien, dass eine erhöhte Arbeitslosenzahl keineswegs zu
mehr Kriminalität führt, wenn die
Betroffenen eine intakte Beziehungsstruktur aufweisen, in der
die emotionalen Defizite kompensiert werden. Ebenso zeigt sich
auch, dass regionale Unterschiede
beim Zusammenhang bestimmend sind. Die soziale und ökonomische Situation des Einzelnen ist
also weitaus entscheidender als
sein Erwerbsstatus, wenn es um
Kriminalität geht.
Es muss also nach einer anderen Erklärung für diese Zusammenhänge gesucht werden. Ein
Ansatz, um die statistische Beziehung zu erklären ist die Annahme,
dass Kriminalität und Arbeitslosigkeit gemeinsame Ursachen haben
und deshalb in stärkerem Maße
vorkommen. Ein Hauptergebnis
und aktueller Stand wissenschaftlicher Forschungen ist die Überzeugung, dass der Zusammenhang im Kontext von multifaktorieller Perspektive betrachtet werden muss. Das bedeutet, dass
Arbeitslosigkeit zwar, wenn es zu
bereits bestehenden Mängellagen
und Defiziten hinzukommt, unter
Umständen zur Förderung von
Kriminalität beitragen kann aber
keinesfalls isoliert als Erklärung
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für Kriminalität angesehen werden
darf. Ein direkter Zusammenhang
besteht demnach nicht. Außerdem
ist nochmals auf die Wechselseitigkeit der Wirkung hinzuweisen,
wodurch auch Straffälligkeit zu Arbeitslosigkeit führen kann.
Dass dennoch Arbeitslosigkeit
und Kriminalität in alltäglichen
Diskursen, ebenso wie in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen ursächlich aufeinander bezogen werden, mag besonders in
Zeiten wirtschaftlicher
Krisen und hoher Arbeitslosigkeit Konjunktur haben und nachvollziehbar sein. Ohne
Zweifel können steigende Arbeitslosigkeit
und zunehmende Ungleichheit soziale Gefälle und Verwerfungen
stärken, in denen Kriminalität erhöht vorkommt. Es dürfen hieraus aber keine Pauschalschlussfolgerungen gezogen werden,
wie oftmals meditativ
vermittelt wird. Vor
allem aus wissenschaftlicher Perspektive sollte auf die Notwendigkeit differenzierter Betrachtungsweisen bezüglich Hintergrundvariablen, möglichen Mängellagen
und Deprivationen hingewiesen
werden, mit denen ein Zusammenhang zwischen Devianz und
Arbeitslosigkeit erst entsteht. Entsprechend können sowohl Arbeitslosigkeit als auch Kriminalität als
interdisziplinäre Probleme angesehen werden, deren Zusammenhang eine wissenschaftliche Herausforderung darstellt, die besonders in den Sozialwissenschaften
weiterer Studien und Forschungen
bedarf.

Önder COŞTAN

Eğitim

Çocuklar yalnız. Yalnızlıklarını onlarla konuşurken anlıyorum. Bir çok veli malesef
çocuklarını anlamıyorlar. Çocukların evlerinde kitap okuyup, ders yapabilecekleri yerlerinin olması gerekiyor.

Ben iki dilde yapılan eğitimin
daha başarılı olacağına inanıyorum
Belediye Başkanı Heinz Buschkowsky ve Başkonsolos Mustafa Pulat, Karlweise Grundschule’de Neuköllnlü velileri
dinlediler ve tavsiyelerde bulundular . Buschkowsky ve Mustafa Pulat özetle şunları söyledi:
Heinz Buschkowsky:
ayın veliler ve Türk başkonsolosu Mustafa Pulat!
Bu önemli toplantıya katıldığınız için çok teşekkür
ederim. Sevgili veliler
gençlerin eğitimine destek
olmanız
gerekir!
Onların
eğitimlerinin ön planda tutulması gerekir. İşte okullar bunun için var. Fakat
çocuğu sadece okula göndermek yeterli
değildir. Ev ödevlerine de yardımcı
olunmalıdır. Benim annem ve babam da
bunu
yapamadı.
Ama
iyi
not
getirdiğimde beni motive ederlerdi.
Tabiî zayıf getirince de tersi olurdu.
Öğretmenlerin de çocuklar üzerinde
önermli katkıları vardır. Veliler ve okul
bir arada çalışmalıdır. Öğretmenleri
düşmanlarınız olarak görmeyin onlarla

S

Mustafa Pulat
T.C. Berlin Başkonsolosu

Buschkowski
Neukölln Belediye Başkanı

birlikte çalışmayı deneyin. Hedefimiz bir arada çalışmak olsun.
Ben 1948 doğumluyum. Benim zamanımda telefon, televizyon, araba ve bilgisayar yoktu. Bugün belediye
başkanı olarak karşınızdayım. Bugünün çocukları bizimle kıyasla bir eğitim imkanları cennetindedir. Herşey
daha da iyi olabilir. Öğretmenlerin yabancı kökenli olmalarını ben de isterim. Hollanda’da bir okulu ziyaret
etmiştim. Dediler ki buradaki öğretmenler, öğrencilerin konuştuğu dilleri biliyorlar. Bu benim çok hoşuma
gitti. Bunun hemen olması zor. Hedefimizde bu da olmalıdır.
Çocuklar yalnız. Yalnızlıklarını onlarla konuşurken anlıyorum. Bir çok veli malesef çocuklarını
anlamıyorlar. Çocukların evlerinde kitap okuyup, ders yapabilecekleri yerlerinin olması gerekiyor.
Almanya’da Alman kökenli her iki çocuktan biri liseyi bitirebiliyor. Yabancı kökenlilerde ise her
beş çocuktan biri liseyi bitirebiliyor. Bu çocuklar daha mı yeteneksiz? Hayır! Bunun başka nedeni
olmalı. Mesela ben iki dilde yapılan
eğitimin
daha
başarılın
olacağına
inanıyorum.
Çocuklarınızın ana okuluna gitmesi bir avantajdır. Ana dil tabiî ki çok önemlidir. Ben
Neukölln’deki iş yerlerini bazen geziyorum.
Bana diyorlar ki, mesleki eğitime alacağımız
çocukların İngilizce’de bilmeleri gerekiyor.
Alman Devleti bütçesinin küçümsenmeyecek
bir
bölümü
aile
politikasına
harcanmaktadır.
Buna
rağmen
PİSAaraştırması’nda sondan üçüncü sıradayız.
Neden? Çünkü biz parayı eğitimde kalitenin
artması için gerekli şekilde kullanamıyoruz.
Demek ki planlamalar yanlış.
Neukölln’deki sorunlardan biri de işsizliktir.
Bu oran yüzde 90 civarındadır. Çocuklar
gelişirken anne ve babalarının işe gittiğini
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Eğitim

İmpressum

görmüyorlar. Sınıf arkadaşlarının da durumu aynı
olunca: Çocuklar eğitimin ne işe yarayacağının bilincene eremiyorlar.
Mustafa Pulat:
Değerli veliler bu akşam bu kadar kalabalık olmanız
beni memnun etti. Ben göreve başlayalı bir sene
oldu. Eğitim, benim en önemli dosyam. Bu bağlamda
biz başkonsolosluk olarak Alman makamlarıyla, ilçe
belediyeleriyle sayın Buschkowsky ile ve diğer belediye başkanlarıyla okullarla birebir yakın temastayız.
Burada tabiî ki ilgili kurumlara sorumluluklar düşüyor.
En büyük sorumluluk da, aileden başlar.
Şu çok önemli: Alman ve Türk sivil toplum
kuruluşları çocuklara ek ders yardımı yapıyorlar.
Sembolik ücretlerle bu işi yapıyorlar. Bu kurslara
çocuklarınızı gönderin.
Kendinize güvenin, çocuklarınıza güvenin. İçimizden çıkmış çok başarılı olmuş arkadaşlar var. Burada
üniversite bitirmiş, hukuk, tıp tahsili yapmışlar. Hepimize umut veriyorlar. Sayın Buschkovski beyin
söylediği gibi motivasyon çok önemlidir.
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Dinleyicilerden bir kadının ilginç sorusu:
Üç çocuğum var, tek başıma büyütüyorum. Okulda
(Albert Schweitzer Oberschule) öğretmenleri stres
altında gördüm. Öğretmenler neden stres altındalar?
Buschkowsky: Albert Schweitzer Oberschule’deki
öğretmenlerin neden stresli olduğunu bilemem. Unutmayalım ki öğretmenlik zor bir meslektir. Herhalde ben yapamam. Bilin ki öğretmenler sadece
ders vermiyorlar, başka başka şeyler de öğretmeye
çalışıyorlar.
Dinleyici: Öğretmenlerin bu kadar stresli
olmaması için bir çözüm bulunamaz mı?
Buschkowsky: Bu soruya nasıl cevap vermeliyim?.. Öğretmen de insandır. Belki başka sıkıntıları
da vardır. Onlarla konuşmak
lazım.
Dinleyici: Belki sınıflarda az
öğrenci bulundurulmalı değil
mi?
Buschkowsky: Tabiî sınıftaki
öğrenci sayısı da önemli bir
konu. Mutlaka öğretmeni olumsuz olarak etkiliyordur.
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Yazı Kuralları:
- Yazılar e-posta ile gönderilmelidir.
- Yazarın, e-posta dahil açık adresi verilmelidir.
- Yazılar en fazla dört sayfa olmalıdır.
- Mümkünse, yazı ile birlikte resimler (altyazılarıyla birlikte) gönderilmelidir. Mümkün değilse yazıda kullanılabilecek
resimler hakkında bilgi verilmelidir.
- Yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Varsa
kaynaklar sonda verilmelidir.
- Yayın kurulu gerekli gördüğü takdirde yazılar üzerinde değişiklik
yapabilir.
- Dergimizde yazılan yazılar kaynak gösterilerek
iktibas edilebilir.
- Gönderilen yazılar iade edilmez.
- Dergimizde yayımlanan yazılar ve reklamlardan, yazarlar ve
reklam sahipleri sorumludur.

Süleyman KAYA
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İskender Pala
Ordu’dan niçin ihraç edildi?
İskender Pala'nın 15 yıllık askerlik hayatını anlattığı İki
Darbe Arasında adlı kitabı yayımlandı. Pala, dindar bir
subay olarak orduda yaşadığı haksızlıkları kitaplaştırmış.
Yazar ve edebiyat adamı İskender Pala'nın bu kitabı Kapı
Yayınları tarafından çıktı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra askeriyenin sınavına giren ve
1982 yılında edebiyat öğretmeni olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlayan İskender Pala, 12 Eylül darbesinden sonra başlayan ve 28 Şubat sürecine kadar süren
15 yıllık askerlik yaşamını bu kitapta derlemiş. Dindar bir
subay olarak meslek yaşamı boyunca çeşitli haksızlıklara
uğrayan ve 1996'da Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan
ihraç edilen yazar, Türkiye'yi 28 Şubat müdahalesine götüren süreci ve o sürece ilişkin müşâhadelerini anlatan Taraf gazetesinin yaptığı- röportajı aynen iktibas ederek
yayınlamayı uygun gördük.

Askerlik yaptığınız 15 yılın anılarını kaleme
almaya nasıl karar verdiniz? Amacınız neydi?

H

akikatlerin bilinmesini, görülmesini istedim. Benimle aynı kaderi paylaşan üç
bin civarında insan var Türkiye'de. Bu
insanlar benim kadar şanslı değillerdi.
Benim elimde başka bir mesleğim ve
akademik kimliğim olduğu için kendime
başka bir hayat kurabildim. Ama onlar benim gibi
hayatlarının ikinci kısmını anlamlandıramadılar. Kimi,
çocuğunu okutamadı, evine ekmek götüremedi. Bu
kitabı yazmamın amaçlarından biri de ordudan uzaklaştırılan bu insanların hakkını aramaktı. Çünkü
onların itibarlarının iade edilmesi gerekiyor.
Ayrıca askerlik mesleğine halel getirebilecek uygulamalar varsa bunlar görülsün ve ortadan kaldırılsın
istedim. Kitabın buna da vesile olmasını umdum.
Orduda, inancınız ve eşinizin kıyafet tercihi
yüzünden
diğer
subaylardan
farklı
görüldüğünüzü ne zaman hissettiniz?

Prof.Dr.İskender PALA

1982 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve
başladım ve ilk görev yerim Heybeliada Deniz Lisesi'ydi. O yıllarda, TSK'de, başörtüsü konusunda hassasiyet oluşmaya başlamıştı. Bir süre sonra,
doktorasını tamamlamış bir edebiyat öğretmeni olmama rağmen bahriyenin en gözde okullarından biri
olan Heybeliada Deniz Lisesi'nden alınıp Astsubay
Hazırlama Okulu'na tayin edildim. Bu şekilde bana,
“Seni bu halinle istemiyoruz” mesajı verdiler. İlk o
zaman hissettim farklı görüldüğümü. Maddî sıkıntı
çektiğimiz için lojmana taşındık. Komşularım ve
meslektaşlarım, eşimin başörtülü olduğunu görünce
birden değişiverdiler.
Ordudayken herhangi bir cemaat ya da tarikatla ilişkiniz var mıydı?
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Eğitim
Hayır, yoktu. Askerlik yaptığım
dönemde benim namaz kıldığımı
gören sadece tek kişi olmuştu. O
da tesadüfen gördü. Namaz kıldığımı kimse görmese de bu biliniyordu ve bilinmesi yeterliydi.
Üniformalıyken eşimi koluma takıp
“Bakın işte benim eşim başörtülü”
demiyordum. Hatta TSK'nin bu
konuda hassasiyeti olduğunu
bildiğimden eşimle birlikte bir yere
gideceğim zaman sivil kıyafet giymeye gayret ederdim. Ancak
namaz kıldığınız, oruç tuttuğunuz
ya da eşinizin başörtülü olduğu bilinince, size karşı bakış açıları da
değişiyor. Sizi dindar değil de
“irticacı” olarak değerlendiriyorlar.
Heybeliada'daki Subay Gazinosu'na
eşinizle
birlikte
gittiğinizde size yemek servisi
yapılmamış ve restoranı terk
etmeniz gerektiği söylenmiş.
Bu olaydan sonra eşinizle birlikte hiçbir askeri tesise, ordu
evine gitmediniz mi?
Hayır gitmedik. O olaydan sonra
ne eşim ne de ben bunu göze alabildik. Askeriye'ye ait hiçbir gazinoya gidip çay içemedim eşimle
birlikte. Heybeliada'daki olay tam
bir travmaydı bizim için. Düşünün
herkesin yemek yediği bir askeri
gazinoda size servis yapılmıyor,
üstelik
önünüzdeki
tabaklar
toplanıyor. Tüm gözlerin size
çevrildiğini hissettiğiniz anda şöyle
bir teklifle karşılaşıyorsunuz: “Ya
eşi-nin başörtüsünü çıkar ya da
burada yemek yiyemezsin.”
Doktoralı bir edebiyatçı olmanıza
rağmen, Astsubay Hazırlama Okulu'ndaki edebiyat öğretmenliği görevinizden de alınmış ve askerlik
hayatınız boyunca mesleğinizle ilgisiz işlerde istihdam edilmişsiniz.
Bunun nedeni neydi sizce?
Okullarda okutulan Türk Dili
Edebiyatı kitaplarını yazmış birini
ilgisiz işlerde görevlendirmenin bir
mesai israfı olduğunu düşündüm
hep. Bu, bana verilen bir cezaydı.
Ancak sicile işlenen bir ceza değil,
örtülü bir ceza. Askeri liselerin
tüm sınıflarında bir kamera vardır,
tüm dersler izlenir. Böyle bir ortamda öğretmenin inancının bir
önemi var mı?
1996 yılında, YAŞ kararıyla,
Milli Görüş'e mensup olduğunuz gerekçesiyle ordudan atılmanızda o dönemde İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı
olan Recep Tayyip Erdoğan'ın
sizden “Bizim İskender” diye
söz etmesinin de payı olduğunu yazmışsınız kitabınızda.
Tabiî, Tayyip Bey o sözü söyledi
diye atılmadım TSK'den. Sonuçta
süreç işlemiş ve Tayyip Bey'in o
sözü bardağı taşıran son damla
olmuş. Ben o sırada Beşiktaş'taki
Deniz Müzesi'nde çalışıyordum.
Taksim'deki Preveze Deniz Zaferi
kutlamalarında Kuzey Deniz Saha
Komutanı İlhami Erdil'le Tayyip
Bey sohbet ediyor. O günlerde de
Barbaros Türbesi'nin aydınlatılması ve onarımı gündemde. Komutan, Belediye'nin de bilgisi olsun
diye konuyu Tayyip Bey'e açıyor
ve “Bizde İskender Pala adlı bir
binbaşı var. Barbaros'un vasiyetini
okumuş. Dediğine göre Barbaros,
türbesinin aydınlatılmasını vasiyet
etmiş” diyor. Tayyip Bey de, ”Siz,
bizim İskender'den söz ediyorsunuz” diyor. Sonra Kuzey Deniz
Saha Komutanı İlhami Erdil dönüyor yanındaki subaya ve “Nereden onların İskender'i oluyor
araştırın, icabına bakın” şeklinde
talimat veriyor. Bu olayı bana törende
fotoğraf
çeken
bir
arkadaşım anlattı. Bundan sonra
süreç işledi aralık şûrasında ordudan ihraç edildim.

bir rakam” demedi. Dolayısıyla
163 kişi ordudan ihraç edildi.
Sohbetimizin başında ihraç edilen bu 163 kişinin itibarlarının iade
edilmesi gerektiğini ve bu kitabı
yazma nedenlerinizden birinin de
bu olduğunu söylediniz. Bundan
YAŞ kararlarının yargı yoluyla
kaldırılmasını mı kast ediyorsunuz?
YAŞ kararları yargıya açılabilir.
Olmadı, insanların itibarları iade
edilir. Çünkü o insanların sicilleri
bozuldu. Mesela ben oğlumun ileride üst düzey bir devlet yetkilisi
olabileceğini sanmıyorum.

Hazırlayan:

Ziynet DERBAZLAR

Tayyip Erdoğan sizden neden
“Bizim İskender” diye söz
etmiş peki?
Belediye'nin düzenlediği kültürel
etkinlikler kapsamında konferanslar veriyor ve belediyenin çıkardığı
dergilerde yazıyordum. Tayyip Bey
beni o vesileyle tanıyordu. Yoksa
ben, hiçbir zaman bir partinin
üyesi olmadım. TSK'de üniforma
giydiğim 15 yıl boyunca asla politikayla uğraşmadım.
Kitabınızda, YAŞ'a ihraç edilmesi
istemiyle gönderilen askerlerin
dosyalarının 1/3 oranında arttırıldığı yönünde ilginç bir ayrıntı da
var.
Evet, daha sonra içerden
edindiğim bir bilgiye göre YAŞ'ın
asker kanadı, ihraç dosyalarının
sayısını 1/3 oranında arttırmış.
Başbakan
itiraz
ettikçe
bu
dosyaları elemeyi böylece ihraç
edilmesi gereken kişileri ihraç etmeyi planlamışlar. Yani şüpheli
personel dosyalarını da sakıncalı
personel gibi göstermişler. Ama
Erbakan direnmedi ve şûraya
katılan hiç kimse “163 çok büyük
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