
 
 

 

 

Die Geschichte von Ferhat Can: 

Adim Ferhat Can, Türkiye`den geliyorum ikibucuk yildan beridir Almanya‘ da yasiyorum. 

Insaat mühendisiyim ve dürüst olmak gerekirse politik sebeplerden ötürü Almanya‘ya geldim. 

Türkiyede bazi siyasi problemler yasadim ve bu yüzden Almanya‘ya iltica etmeye karar verdim 

Öncelikle A1 den C1 e kadar bir Almanca kursunu bitirdim daha önce söyledigim gibi su an 

cevre ve enerji alanlarinda ileri bir egitim kursu aliyorum. 

 

Türkiye` aktiv olarak gönüllü calismalara katildin mi? 

Evet Türkiye‘de uzun yillar fahri calismalarla mesgul oldum. 

Türiye‘de Gülen Hareketi adinda bir sivil toplum kurulusu vardi bu organisazyon ile beraber 

gönüllü olarak bir seyler yaptim. 

 Gülen Hareketi Almanya‘daki Karitas ve Diakoniye benzer özelliklere sahip bir kurulustur.Bu 

hareket dini bir motivasyona dayaliydi ve benim görevim genclerle ilgilenmekti. 

Genel olarak sorumluluk alanim genclerin ev ödevlerini yapmalarina yardimci olmak ve onlara 

mentorluk yapmakti.Bu aslinda eglenceliydi ama ben artik dindar bir insan degilim ve bu 

hareketten ayrildim. 

 

Almanya‘da gönüllü olarak calisiyor musun? 

Almanya‘da memnuniyetle gönüllü islerde calisiyorum.Toplum icin iyi seyler yapmaya  caba 

gösteriyorum bu sebeple gönüllü calismaya karar verdim evet büyük bir memnuniyetle bunu 

yapiyorum. 

 

Lütfen bize gönüllü calismalarindan bahset 

 Ilk olarak gönüllü calismaya bir kütüphanede basladim.Yaslari 6 ila 12 arasinda degisen 

cocuklarla ilgilenmeye basladim 



 
 

 

Bu etkinligin adi yaz kitap okuma festivaliydi Benim kütüphanedeki görevim: Kütüphaneye 

gelen cocuklarin okumus olduklari kitaplarin degerlendirmesini yapmakti. 

 Cocuklarla birlikte bir cok sey ögrendim.Daha fazla kitap okuyan cocuklarin kendilerini daha 

iyi ifade ettiklerini farkettim.Bu benim icin Almanca ögrenmede bir ipucuydu. 

 Bir ikinci gönüllü calismam Bund Dogayi koruma organizasyona üyeligim ile basladi. Bu 

organizasyonda henuz cok yeniyim. Bu aralar bu organizasyon icin mülteciler ve cevre iliskisi 

hakkinda bir makale yazmaya calisiyorum. Dogal olarak bu artikeli yazarken gramatik hatalari 

yapabilirim, ama eger hata yaparsam bu hatalarimi düzeltecek birileri var. 

 

Ücuncu ve belkide benim icin en önemlisi Almanya’da bir siyasi partiye uye olmakti. Bu parti 

Yesiller partisi olarak isimlendiriliyor.En nihayatinde Almanya’da yasiyorum ve bu toplumu 

daha yakindan tanimak istedigimi farkettim.Özellikle politik karar alma süreclerini ögrenmek 

ve bununla daha sonra toplumu birlikte tasarlayabilme ve daha ileri götürebilme imkani elde 

etmek istedim. Dogal olarak tüm bunlari yapabilmak icin öncelikle yeterince bilgiye sahip 

olmak gerekiyor. 

 Yesiller demek cesitlilik, doga karumasi, iklimnötürlenmesi, enerji dönüsümü ve kadin haklari 

gibi bircok alan ile mesgul olmak demek. Bu tür konulara ihtiyacim oldugunu fark ettim ve bu 

yüzden Yesiller Partisine üye oldum. 

Katildigim bir cok gönüllü calisma grubu var ama özellikle birinden daha bahsetmek istiyorum. 

Almanya’da Catcallsofstuttgart adinda bir sivil toplim örgütü var.Bu organizasyon cinsel taciz 

vakalarina karsi toplumun hassasiyetini artirmaya calisiyor. Sokak ve caddelere bunu tebesirle 

yaziyoruz. Insanlar bize yasadiklari cinsel taciz vakalarini anlatiyor ve bizde bunu uygun yerlere 

tebesir ile ciziyoruz. Amacimiz Insanlarda  cinsel taciz vakalarina  karsi bir farkindalik 

olusturmak. 

 

 



 
 

 

 

Neden gönüllü calismaya karar verdin? 

Almanyada baslangicta mülteci kamplarinda kaldim. O zamanlar benim icin cok zordu 

,Almanca konusamiyorudum bu yuzden bir cok problem  yasadim. Ama orada adi Helga olan 

harika bir kadin vardi. Helga yetmis yasinin uzerinde emekli Tarih ve Fransizca ögretmeni. 

Helga ile tanistim. Helga mültecilere yardim etme noktasinda cok özverili biridir 

Haftada bir kez Almanca konusmak ve fikir alisverisi yapmak icin bulusmaya basladik. Aslinda 

sadece dil ögrenmek icin degil aksine toplum, Almanya, insanlar, edebiyat, felsefe, sosyoloji 

neredeyse her sey hakkinda konusuyorduk. Helga‘ dan pek cok sey ögrendim. 

Helga bu toplum icin harika seyler yapiyordu ve bu sayede ben de bu toplum icin iyi seyler 

yapmaya karar verdim. Bu benim gönüllü calismalara katilmak icin sahip oldugum ilk 

motivasyondu. 

 

Gönüllü calismanin hangi avantajlari var? 

 Öncelikle sunu belirtmek istiyorum: ben Almanya‘da yasiyorum ve Almanya‘da yasamaya 

devam etmek istyorsam, Almanca ögrenmek bir zorunluluktur. Bu sebeple gönüllü olarak 

calisma Almanca ögrenmek isteyen biri icin bir cok firsatlar sunuyor. 

Gönüllü olarak calismanin ikinci bir avantaji, eger bir kisi bu toplumu daha yakindan 

gözlemlemek, tanimak veya anlamak istiyorsa böyle bir vazifeye ihtiyac duyacagini 

söyleyebilirim. 

 

Ücuncu olarak belitmek isterim ki Alman Devlet’inden maddi ve manevi bir cok destek 

aliyorum. 

Job Center’dan(Is Merkezi) gida giderleri, ev kirasi, Almanca kursum ve egitimim icin bir cok 

destek aliyorum. Almanya bize bir cok firsatlar sunuyor bu yuzden her zaman alan konumunda 

olmamak bazen geri ödemeyi de bilmek gerekiyor. Daha bir cok farkli avantaji var gönüllü 



 
 

 

calismanin Bir cok insan tanima firsati buldum gönüllü calisma sayesinde. Bu insanlar bana 

eger calismak istersem hangi islerin oldugunu gösterebileceklerini söylüyorlar. Bu durumu 

referans etkisi olarak adlandirabilriz. 

 Eger bir kisi bu topluma katki sunmak istiyorsa, böyle bir calisma yapmasi gerektigini 

düsünüyorum. Sadece para kazanmak ve öylece yasamak bence topluma katki sunabilmek icin 

yeteri degil. 

 

Gönüllü calismalarin esnasinda neler ögrendin? 

ilk olarak söyleyebilirim ki empati yapmaya ögrendim. Peki ne anlama geliyor empati? Örnek 

vermem gerekirse, Türkiye’deyken özellikle cinsel yönelimi farkli olan insanlara karsi 

önyargilarim vardi. 

Türkiyede escinsellik bir tabu olarak görülüyor, benim de böyle bir bakis acim vardi. 

Almanyada bu tip egilimi olan kisilerle birlikte calismaya baslayinca, bu durumun tamamen 

normal bir duygu oldugunun farkina vardim. Gönüllü calismalarla birlikte derin bir anlayis ve 

empati kazandim diyebilirim. 

Bir digeri merhamet diyebilirim, hayvanlara, dogaya, insanlara karsi merhamet. Su anda 

kendimi daha merhametli hissediyorum. 

Ve tabiiki dayanisma ruhu benim icin en önemlisiydi. Daha önce degindigim gibi bu toplum 

bize bir cok firsatlar sunuyor.  Mülteciler olarak bir cok yetenek ve becerilerimiz oldugunu 

göstermeliyiz. Dogal olarak bizde sahip oldugumuz bu özelliklerimizle topluma yardimci 

olabiliriz . Ama tabii ki tüm bu sürecler cesaretli olmayi ve komfor alanini terk etmeyi gerektir. 

 

Almanya‘ya yeni gelenlere gönüllü calismayi tavsiye ediyor musun? 

Bizler mülteci olarak adlandirilabilriz ama öncelikle insaniz ve bir cok iyi seylere ve karakteristik 

özelliklere sahip oldugumuzu bir sekilde göstermeliyiz. Gönüllü calismalarda bulunmayi 

özellikle tavsiye ediyorum cünkü Almanya da rolmodellere ihtiyacimiz var. 



 
 

 

Eger bir cok mülteci gönüllü olarak calisirsa bu diger mülteciler icin de bir cok avantaj 

anlamina gelir. Biz mülteciler olarak sadece kendimizi degil bir bakima diger mültecileride 

temsil ediyoruz. Kendimi acikcasi diger mültecilere karsi sorumlu hissediyorum. Ben artik 

sadece Ferhat degilim maalesef mülteci durumuna düstüm. Bu yeni bir durum ve bu durum 

topluma karsi yeni sorumluklar üstlenilmesi anlamina geliyor. 

Baska avantajlarida var bundan dolayi tavsiye ediyorum. Örnek vermek gerekirse: Bazen 

insanlar kendini dislanmis hissedebiliyor cünkü zamanin cogunu evde gecirerek veya kendi 

cemiyetiyle zaman harcayarak geciriyor. Bence bu durum beraberinde yalnizlik ve dislanmislik 

hissi getiriyor. 

Eger insanlar bu tür gönüllü calismalara aktiv olarak katilim gösterirlerse bu tip olumsuz 

duygulari yenebilirler. Evet bu da bir diger avantajiydi gönüllü calismanin. 

 

Das Interview wurde im Rahmen des Projekts „Pyramidea Goes Public“ durchgeführt.        

Das vollständige Interview lässt sich auf Deutsch auf YouTube finden: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHwDQ5hqZXI 


