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elefîlik hicri üçüncü
yüzyılın başlarında
teşekkül etmeye baş-
lamış ve bazı aşama-
lardan geçmiştir. 

Selef kelimesi, daha önce yaşa-
mış, gelmiş geçmiş önceki kuşak-
ları ifade eder. İslâm düşünce
tarihinde ve günümüzde Selefiye
anlamı kullanılmışsa da bu isimde
bir mezhep yoktur. Selefiye; bir
mezhepten ziyade bir yöntem, bir
tarz ve anlayıştır.

Selefiye Kur’an ve hadisle bir-
likte sahabe, tabiûn ve etbâu’t-
tabiûn nesillerinin söz ve davra-
nışlarını kutsiyet mertebesinde
benimseyen, nâssı ve nakli dini
bir dokunulmazlık seviyesinde
yükselten, nâssa itiraz ve muha-
lefet etmeyi, nâssı tevil ve tenkit
etmeyi, yorumlamayı kesinlikle
kabul etmeyen bir anlayıştır. 

Kabul etmek gerekir ki selefîler,
ulemânın geneline aykırı olarak,
tevhid akîdesinin gerektirdiği bazı
hususlarda çok titiz davranmışlar-
dır. Bunların başında, Allah’tan bir
şey isterken, ölmüş bazı kulların
vesîle (aracı) yapılması istimdât
(vesile, tevessül) inanışı gelmekte-
dir. Selefîler istimdâtın vahdâniyete
ters düştüğünü, adeta haykırarak
söylerler. Selefiye’ye göre Allah’tan
başkasından yardım dilemek ha-
ramdır. Peygamber bile kendisin-
den yardım dilemeyi men etmiştir.
İbn-i  Teymiyye, ölülere veya diri-
lere dua ederek yalvarmanın, Al-
lah’a ortak koşmak olacağını en
yüksek tonda seslendirmiş bir Se-
lefiye âlimidir. Ona göre, yaratılan
birini vesîle edinmek, Allah’ın inzal
etmediği bir bid’attır. Kim Allah’a

ibadet (kulluk) hususunda bir şahsı
veya herhangi bir şeyi Allah’a aracı
yaparsa, o kimse Allah’a şirk koş-
muş olur. Onun, Allah’ın tek olduğu-
na inanmasının bir anlamı yoktur.
Mekke Arapları, yerin ve göğün
yaratıcısının Allah olduğunu kabul
ettikleri halde, Allah’a şirk koşuyor-
lardı. (Lokman 25, Zümer 38)

Selefiye’ye göre, Peygamber’in
kabrine yönelerek ziyaret etmek,
kabri etrafında ibadet etmek, her-
hangi bir Peygamber veya velinin
kabrine yönelerek dua etmek, vah-
daniyete aykırıdır. Selef de böyle
inanmaktaydı. Aynı şekilde gerek
Peygamber’in, gerekse ‘salih kulla-
rın’ kabirlerini, hayır ve uğur be-
kleyerek ziyaret etmek caiz değildir.

Selefîler tasavvufa sıcak bak-
mazlar. Kimi selefîlere göre İslâm
açısından en zararlı iki zümreden
birincisi kelâmcılarsa, ikincisi de sû-
fîlerdir. Sûfiye’yi en çok tenkid
edenlerden birisi İbn-i Teymiyye’dir.
İbn-i Teymiyye’nin bilhassa Hallac
ve İbn-i Arabî gibi teorisyenleri
eleştirisi meşhurdur. 

Selefiye, İslâm âleminin geri
kalmasının sebebi olarak, inziva,
dünyayı terk ve tekke hayatını
işaret etmiştir. 

Selefiye Kur’an’ı ‘olduğu gibi’
alma, tevil ve tefsire girişmeme
taraftarıdır. Koyu bir selefî için,
‘’Allah öyle diyorsa öyledir!“ Bu
açıdan Selefiye ile Zahirîler’i birbi-
rinden ayırmak müşkildir. Sele-
fiye’nin Peygamber’e ilişkin tutumu
tam bir taklit anlayışıdır. 

Hatta,  Ahmed İbn-i Hanbel’in
ölünceye kadar karpuz yemediği ri-
vayet edilir. Çünkü rivayetler ona,

Rasûlullah’ın karpuzu nasıl yediğini
bildirmemiştir! Bu açıklamalardan
sonra, Selefiyelik düşüncesini üç
ana dönemde inceleyebiliriz:

1. Dönem Ortaya çıkışı
(Ahmet Bin Hanbel)

Ahmet bin Hanbel’le başladığı
kabul edilen, daha sonra Hanbeli
fakihi Ebu Ya’la er-Ferra ile  temel-
leri atılan dönemdir.

Ahmet bin Hanbel hadis alırken
sahih, uydurma ayrımı yapmamış-
tır, hadis adına söylenen ne varsa
almış ve Kitap ve Sünnet’i delil ola-
rak kabul etmiştir.

Ahmet bin Hanbel zayıf olan
bir hadisi rey’e(akla) tercih
etmiştir. Oğlu Abdullah’ın anlat-
tığına göre o, hukuki problemle-
rin rey ve kıyası iyi bilen birine
değil, hadis usul bilgisi yetersiz
bile olsa bir hadisçiye sorulması
gerektiğine inanmaktay-dı. Hadis
dururken rey ve kıyasla hüküm
vermek Selefiye’nin asla kabul
edemeyeceği bir yöntemdir. 

Bundan dolayı rey ehlinden olan
Ebu Hanife Selefiye’nin saldırı-
larına maruz kalmış, ilmi bilmeyen
insanları delalete düşüren biri ola-
rak görülmüştür.

2. Dönem (İmam İbni Tey-
miyye Dönemi)

Selefi düşüncenin ete kemiğe
büründüğü dönemdir. Sonrasında
ise öğrencisi ibn-i Kayyım el Cevzi-
ye tarafından sistematize edilmiştir. 

Selefiye’nin ikinci dönemi, ‘son-
raki selefîler’(müteahhirûn) olup, bu
döneme Tafsil Devri de denmekte-
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dir. İbn-i Teymiyye (ö.1328) tarafın-
dan başlatılıp, öğrencisi İbn-i
Kayyım el-Cevziyye (ö.1350) tara-
fından sürdürülen hareket, geniş öl-
çüde eski selefîleri takip etmiştir.
İbn-i Teymiyye Ahmed b. Hanbel’
den beş asır kadar sonra yaşamış,
onun sıkı bir takipçisidir. Öncekile-
rin, dalmayı uygun bulmadıkları için
kısaca zikrettikleri konular bunlar
tarafından tafsilatlı olarak işlenmiş,
böylece selefîlik sistemleşmiştir. 

İbn Teymiye fakih (hukuk alimi)
ve muhaddis (hadis alimi) kişiliğinin
yanı sıra akaid konularında da
çeşitli söylemlerde bulunuyordu.
Özellikle yaşadığı dö nemlerde
yaygınlaşmaya başlayan sufizme
karşı, çoğunlukla isim vermeden
genel tenkitlerde bulunmuştur. Bu
konuda çeşitli risaleler de kaleme
almıştır ki, genel söylemi ve bunlar
sufizm eleştiri açısından onu önem-
li bir konuma koymaktadır. Özellikle
Muhyiddin İbn-Arabî’nin görüşleri-
ne karşı getirdiği eleştiriler bu
alanda önemli bir yere sahiptir.

Bugün Vahhabîlik olarak bilinen
akımın kurucusu Muhammed b.
Abdülvehhab (ö.1792), İbn-i Han-
bel-İbn-i Teymiyye çizgisinin bir
devamıdır. Ne var ki, Muhammed
b. Abdülvehhab, İbn-i  Teymiyye’nin
ictihad canlılığını almamış, tutuk bir
İbn-i  Teymiyyecilikle yetinmiş, basit
bir selefî hareket olarak kalmıştır.
Muasır bir düşünürün deyimiyle,
İbn-i Teymiyye’yi ezberlemiş fakat
ezberini bir adım ileriye götüre-
memiştir. 

3. Dönem - Vahhabilik :
(M.uhammed Bin Abdulvehhap)

Bu dönemde aklın delil olması
bahis mevzuu değildir. Kitap kesin
delildir, icma ve içtihad Kur’an ve
sahih sünnete dayanması şartıyla
muteberdir. Müteşabih ayetler delil-
dir ve bunlar zahir manalarına göre
manalandırılırlar; bunları tevil yolu
ile tefsir küfre sebep olabilir.

Amel imana dahildir ve tev-
hidi ameli alarak isimlendirilmiş-
tir. Tevhid’den maksat tevhidi
ameldir. Tevhid ancak iman ve
amelin bir bütün olarak telakki
edildiği ve yalnız  Allah’a dua ve
ibadet edildiği zaman gerçek
anlamını kazanabilir. Allah’tan

başkasından; bir şeyhten, me-
leklerden, peygamberlerden yar-
dım beklemek ve onlarla dua
etmek küfürdür.

Kur’an ve sahih sünnet dışında
dine giren ve dindenmiş gibi kabul
gören şeyler bidattir. Kabirler üze-
rine kubbe yapmak ve onları kut-
samak bunun bir çeşididir.

Yeni Selefiler
Selefiyenin üçüncü dönemi,

yeni selefiye hareketidir. Yeni Sele-
fîler akla, ilme ve teknik gelişmelere
çok önem verirler. Önceki selefîleri
aşan bazı yorumları vardır. 

Reşid Rızâ bunun en tipik
örneğidir. Yeni selefîler, muhalifleri
tarafından mezhepsiz, modernist,
din tahripçisi gibi ithamlara maruz
kalmışlardır. Hemen her düşünce
akımı gibi, selefîlik de yekpâre bir
düşünce ekolü değildir. Sadece ta-
savvufa ya da sadece kelama
yakın selefîler bulunduğu gibi, her
ikisine de yakın ya da her ikisine de
uzak selefîler bulunmaktadır. 

Mısır’da Kavala’lı M. Ali Paşa,
İstanbul’da Tanzimat Fermanı ile
başlayan batı tesirleriyle uyanan
bazı Müslümanlar, geleneksel
kelam ve tasavvuf ekollerinin Müs-
lümanların derdine derman olama-
yacağı düşüncesinden hareketle
yeni bir selefiye anlayışı geliştirmiş-
lerdir. Cemaleddin Afganî (ö.1897),
Muhammed Abduh (ö.1905), Reşid
Rızâ (1935), Muhammed İkbal
(ö.1938) Mustafa Meraği, Seyyid
Kutub, Muhammed Kutub, Mevdu-
dî, Nedevî, Mustafa Sibai, Muham-
med  Ebu Zehra, Yusuf Kardavî gibi
düşünür ve âlimler ‘yeni Selfiye’den
sayılmaktadır. Mehmed Akif, Kâmil
Miras ve Ahmed Naim mutedil se-
lefiyenin Türkiye’den birkaç temsil-
cisidir. 

Günümüzde Selefilik :( Günü-
müzde, İslâm karşıtı batılı devlet-
ler kullanıyorlar bu ismi)

Günümüzde İslâm karşıtı batılı
devletler, bilhassa 11 Eylül 2001 ta-
rihinden itibaren, hem halkı müslü-
man olan ülkeleri bir biçimde
terörize etmekte, hem de oralarda
savunmaya geçen insanların yaptı-
ğına ‘selefî İslâm, cihadçı İslâm’
gibi isimler takmaktadır. 

Batılıların bu isimlendirme-
sinde şöyle bir ‘gizli’ nifak bulun-
maktadır: Sözde uzlaşmasız, ‘dik
duruşlu’ ama ne idüğü bilinmeyen
birtakım eylemci gruplar ‘radikal’,
‘selefî’ olarak anılarak, İslâm’ın biz-
zat kendisini şaibeli hale getirmek,
İslâm’ı bağnazlık ve terör dini ola-
rak kirletmek istemektedirler. 

Sonuç
İslâm, illa ki ‘Selefî’, ‘Ehl-i Sün-

net’, ‘Şia’ gibi kategorilere göre
anlaşılmak zorunda değildir. Bu
düşünsel kategoriler ciddi olgularsa
da, İslâm’ı anlamanın yegâne
yolları değildir. İslâm’ı anlamanın
yegâne yolu, Kur’an ve Sünnet’tir.
Selefin sırf bizden şu kadar asır
önce yaratılmış olması, bizleri on-
lardan değersiz kılmaz. Hucurât su-
resinin 13. ayeti kıyamete kadar
bakî kalacaktır ve bu süre zarfında
herhangi bir müslümanın, ilim,
ahlak ve salih amel açısından ilk üç
neslin seviyesini yakalama, hatta
geçebilme imkânı vardır. 

‘’Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle
bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla
tanışıp kaynaşasınız diye sizi  mil-
letlere, boylara ayırdık. Hiç kuşku-
suz, Allah katında en seçkininiz,
sakınılması gereken şeylerden en
çok sakınanınızdır. Allah her şeyi
bilir, her şeyden haberdardır.“

Biz Müslümanları şimdi ve ge-
lecekte çelişkilerden kurtaracak
olan, Kur’an’ı, Allah’ın verdiği
değer ölçeğinde bir akılla oku-
mak, akılla vahyin arasını ayır-
mamaktır. 

Akletmeyi ve tefekkürü vur-
gulayan ayetler Kur’an’ ın
yaklaşık olarak altıda birini teşkil
etmektedir. 

Dünya siyasetini iyi takip
etmek, figüran değil, oyun ku-
rucu bir irade olabilmek için,
aklın eşliğinde vahiyden ve Sün-
net-i Rasûlullah’dan sapmamak
gerekir. 

Aksi takdirde dünya siyase-
tine yön veren güçlerin nesnesi
olmak sıradan bir iştir. 

Müslümanlar bu gerçekleri
bilmeli ve asla oyuna gelmemeli-
dir.
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Editorial 

er Salafismus ist
eine Strömung im
Islam, der im 9.
Jahrhundert be-
gann und seither
einige Entwicklun-

gen durchgemacht hat. Das Wort
„Salaf“ aus dem sich der Salafis-
mus ableitet, weist auf Vorfahren
und vergangene Generationen
hin. Entsprechend war der Ur-
sprung des Salafismus neben der
unantastbaren und nicht uminter-
pretierbaren Orientierung an den
primären Quellen des Islam
(Kuran und Hadis), die Anlehnung
und Huldigung der Taten und
Worte der Gefährten des Prophe-
ten und ihrer Nachfahren über
mehrere Generationen. Im Mittel-
punkt des Salafismus steht das
wortwörtliche Verständnis der
Worte Gottes im Kuran. Jegliche
Versuche, Allahs Gebote, Anwei-
sungen und Botschaften fern der
wörtlichen Bedeutung in irgendei-
ner Weise  abweichenden Deutun-
gen, Interpretationen und Ausle-
gungen zu unterziehen lehnt der
Salafismus strengstens ab. Zu er-
wähnen sei auch, dass der Sala-
fismus entgegen zahlreicher, isla-
mischer Gelehrten das Verständ-
nis von Tevhid (Der Glaube die
Einheit und Einzigartigkeit Gottes
und seiner Eigenschaften) penibel
verteidigt. So ist es untersagt, ir-
gendwelche Geschöpfe, und seien
es Gelehrte oder Propheten selbst
als Mittler zu Gott um Hilfe und
Vergebung zu bitten. Im Glauben
des Tawhid ist es allein Allah, der
angebetet wird und von dem Hilfe
und Vergebung erwartet wird.
Laut Ibn-i Teymiyye, einem sala-
fistischen Gelehrten ist es eine un-
verzeihliche Sünde Mittler
einzusetzen und kommt dem Si-
chirk (Die Beigesellung anderer
Gottheiten zu Allah / Die einzige
nicht vergebbare Sünde im Islam)
gleich. Ebenso wird im Salafismus

auch der Besuch von Grabstätten
und seien es die Gräber von Pro-
pheten abgelehnt, wenn mit dem
Besuch eine direkte Anbetung der
Verstorbenen oder Bittstellungen
vereint werden. Auch die Abwen-
dung vom Sufismus ist einer der
Prinzipien des Salafismus. Ibn-i
Teymiyye einer der Gelehrten des
Salafismus gehört zu einem der
bedeutendsten Kritiker des Sufis-
mus. Die Abwendung vom Weltli-
chen und den Eintritt in mystische
Orden hält er für einen der Haupt-
gründe der Rückständigkeit der is-
lamisch geprägten Völker. Die
Verse des Kuran so zu verstehen,
wie sie wörtlich niedergeschrieben
sind, ist der Leitfaden der salafis-
tischen Ausrichtung. „Wie Allah es
verkündet hat, nur so haben wir
das auch zu verstehen“ lautet
dabei das Motto. Auch die Befol-
gung der Sunna (Lebensweise des
Propheten) basiert auf der mög-
lichst genauen Nachahmung im
Glauben, dass diese Lebensweise
die Perfektion in der Umsetzung
des islamischen Glaubens im All-
tag darstellt.
Die Entwicklung des Salafis-

mus ab dem 9. Jahrhundert kön-
nen wir wie folgt gliedern.

1. Entstehungszeit (Ahmet
Bin Hanbel)
Zur Entstehungszeit des Sala-

fismus gehört der Gelehrte Ahmet
Bin Hanbel, der die möglichst ge-
naue Nachahmung der Lebens-
weise des Propheten Muhammed
(s.a.v.) und seiner Hadithe als
Grundlage der Religionsausübung
etablierte. Hierbei lehnte er ihre
zeitgemäße, rationale  Interpreta-
tion und den Schluss von Analo-
gien und Konsensentscheidungen
ab, die nach Überzeugung der
meisten Islamgelehrten zu den
verbindlichen, sekundären Quellen
des Islam zählen. Während er ei-
nerseits Anhänger bekam, erntete

er für diese Gedanken in der isla-
mischen Welt viel Kritik. Insbe-
sondere weil er damit die Fortsch-
rittlichkeit und die Wissenschaft-
lichkeit des Islam beschnitt.

2. Etablierungszeit 
In dieser Zeit (13. Jahrhun-

dert) war es hauptsächlich Ibn-i
Teymiyye, der nach fast 5 Jahr-
hunderten die Grundgedanken des
Salafismus wieder aufnahm und
zu einer Schule machte. Mit ihm
und später mit seinen Schülern
wurde der Salafismus nun syste-
matisiert und bekam eine literari-
sche Grundlage. Als Gelehrter in
vielen Bereichen des Islam wid-
mete sich Ibn-i Teymiyye zahlrei-
chen Themen, die zuvor kaum in
salafistischer Richtung dokumen-
tiert waren. Besonders für seine
kritische Auseinandersetzung mit
mystischen Strömungen des Islam
und dem Sufismus wurde er zu
einer populären Persönlichkeit der
islamischen Geschichte. 

3. Wahabismus
Als letzte Phase des Salafismus

können wir den Wahabismus be-
trachten, der unter Muhammed B.
Abdulvehhab in einigen Regionen
des arabischen Raums Zulauf
bekam. Jedoch hat diese Strö-
mung lediglich die Kerngedanken
der ersten Phase aus der Zeit von
Ibn-i Teymiyye, also einen simp-
len stagnierenden Salafismus au-
gegriffen und es hat somit keiner-
lei Entwicklung oder Fortschritt
stattgefunden. Es wurde erneut
auf die wortwörtliche Bedeutung
der Gebote hingewiesen und jegli-
che Auslegungs- und Interpretati-
onsgedanken wurden verachtet.
Der Glaube ist laut dem Wahabis-
mus nur in Verbindung mit der
Praktizierung der Gebote und Ver-
bote im wortwörtlichen Sinn er-
füllt. Jegliche nach der Zeit des
Propheten im Islam etablierte
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Praktiken, die nicht unmittelbar
aus dem Kuran oder der Sunna
entspringen werden abgelehnt. 

Als letzte Phase kann in diesem
Zusammenhang noch das 19.
Jahrhundert genannt werden, in
dem einige Islamische Gelehrten
entgegen der Verwestlichung im
Osmanischen Reich, die Rückkehr
zu den Grundprinzipien der Isla-
mischen Quellen als Ausweg aus
der Rückständigkeit betrachteten.
Diese gelehrten unterschieden
sich jedoch stark von den frühe-
ren Salafisten, da sie durchaus
Rationalität, Wissenschaftlichkeit
und Weltoffenheit zu den Prinzi-
pien zählten mit denen eine Rück-
besinnung auf traditionelle islami-
sche Werte vorgesehen war. Diese
neuen Salafisten wurden in vielen
Kreisen als Modernisten, Unruhe-
stifter, und Orientierungslose be-
schimpft. 

Salafismus Heute:

Seither sind Salafisten in un-
terschiedlichen Strömungen des
Islam aufzufinden und bilden ei-
gentlich keine abgegrenzte und
äußerlich identifizierbare Gruppe.
Der heutige, in westlichen Län-
dern medial inszenierte Begriff der
Salafisten entspricht keinesfalls

dem Salafismus der islamischen
Tradition. Uns Muslimen bleibt so-
wohl heute als auch in Zukunft mit
unserer rationalen Vernunft und
unserem freien Urteilsvermögen
die Verse des Kuran zu lesen, zu
verstehen und im Sinne der Sunna
entsprechend unserer Zeit umzu-
setzen. Nahezu in einem Sechstel
des Kuran ermahnt uns Allah un-
sere Vernunft zu gebrauchen, ab-
zuwägen, nachzudenken und im
Sinne der gesamten Menschheit
zu handeln. Weltliche Angelegen-
heiten sollen als ein Bewährungs-
feld gesehen und aktiv mitgestal-
tet werden. Die Abwendung von
innerweltlichen Angelegenheiten
führt nämlich zu Rückständigkeit,
zur Unmündigkeit und zur Abhän-
gigkeit  von Anderen. Das wider-
spricht ganz eindeutig dem
islamischen Glauben. Wir sehen
heutzutage, dass feindliche politi-
sche Führungen zahlreiche islami-
sche Länder terrorisieren und
Wiederständische Organisationen
und Gruppen diverse Namen wie
Chidadisten, Salafisten, Islamis-
ten usw. verleihen. Diese teilweise
tatsächlich radikalen und  nicht
genau identifizierbaren Gruppen
werden in diesem Zusammenhang
instrumentiert, um den Islam ge-

nerell in einer bedrohlichen Per-
spektive darzustellen. Der Islam
soll damit als gefährlich, bedroh-
lich und terroristisch dargestellt
werden.

Tatsächlich ist dies eine sehr
populistische und von Vorurteilen
geprägte Sichtweise des Islam.
Der Islam kann nicht über derart
undifferenzierte und wissenschaft-
lich belanglose Kategorisierungen
begriffen werden. Ein unvoreinge-
nommener und sachlich kritischer
Zugang zum Islam zeichnet sich
dadurch aus, dass er differenziert
über die Glaubensgrundlagen, den
Kuran und die Sunna stattfindet
und nicht über politische oder an-
derweitige Gruppen, die über
Fremdbestimmungen kategorisiert
werden. Allah sagt im Kuran, dass
die Überlegenheit zwischen Men-
schen nur in ihrer Frömmigkeit
besteht. Weiter heißt es: „ Oh ihr
Menschen, Wir erschufen euch aus
einem Mann und einer Frau und
machten euch zu Völkern und
Stämmen, damit ihr einander ken-
nenlernt. Doch der vor Allah am
meisten Geehrte von euch ist der
Gottesfürchtigste unter euch.
Allah ist fürwahr wissend, kun-
dig.“(Sure: Hudschurat / Die Ge-
mächer, Vers 13). 

Editorial 
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Ich wünsche  mir, dass wir als Muslime und Christen in diesem
Land gemeinsam an einem Klima arbeiten, in dem sich An-
gehörige aller Religionen willkommen fühlen und die befrei-
enden Impulse ihrer Traditionen in den gesellschaftlichen
Diskurs einspeisen.  

Müslümanlar bu ülkeye ne katkı yaptıklarına bakmalıdırlar, top-
lumdan kendilerini entelektüel olarak soyutlamamalıdırlar. Bu
ülkenin müslümanları ve hristiyanları olarak hep beraber tüm
dinlerin kendilerini rahat hissettiği özgür bir iklim için çalışma-
mız gerektiğini düşünüyorum.

Klaus Stosch Kimdir?

İsmim Klaus Stosch. İlâhi-
yat, Felsefe ve İktisat öğre-
nimi gördüm. Katolik
ilâhiyatı (sistematik ilâhi-
yat) ve eğitimi profesörü-
yüm.
Aynı zamanda Paderborn
Üniversitesi bünyesinde
kurulan Karşılaştırmalı İlâ-
hiyat ve Kültürbilimleri 
Merkezi’nin başkanıyım.

Prof.Dr.Klaus Stosch

Wer ist Klaus Stosch?

Ich bin Klaus Stosch, habe
Katholische Theologie,
Philosophie und Volkswirt-
schaft studiert und bin 
Professor für 
Katholische Theologie
(Systematische Theologie)
und ihre Didaktik sowie
Vorsitzender des Zentrums
für Komparative Theologie
und Kulturwissenschaften
an der Uni Paderborn.
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occa:Was ist das
Besondere ihres
Zentrums? Kön-
nen sie unseren
Lesern die grund-

sätzliche Idee hinter dem Be-
griff der „Komparativen Theo-
logie“ vorstellen und die Vor-
teile dieses Ansatzes?

Klaus: Dieses Zentrum ist ein
Ort des Miteinanders unterschied-
licher Theologien und Kulturwis-
senschaften, an dem Wissen
schaftler und Wissenschaftlerin-
nen aus verschiedenen Religionen
zusammenkommen und an ge-
meinsamen Fragestellungen ar-
beiten. Die meisten Theologen bei
uns sind Muslime und Christen,
wir haben aber auch eine enge
Zusammenarbeit mit einem budd-
histischen Zentrum und verschie-
denen jüdischen Rabbinern. Ziel
unserer Arbeit und Ziel der Kom-
parativen Theologie ist keine Ein-
heitstheologie oder eine Einfluss-
nahme der einen auf die andere
Theologie, sondern das bessere
Verstehen der Religionen und
Theologien untereinander. Es geht
uns darum, aus der apologeti-
schen Haltung herauszufinden, in
der die eine Religion der anderen
zeigen will, dass sie besser ist und
stattdessen die Herausforderun-
gen wahrzunehmen, an denen
sich Religionen gemeinsam zu be-
währen haben. Ein Beispiel dafür
ist eine große Tagung zur Wirt-
schaftsethik, die wir jetzt Ende
Juni machen und mit der wir zei-
gen wollen, dass die Religionen
entscheidende Impulse zur Über-
windung der gegenwärtigen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise zu
geben haben. Gerade der Islam
hat hier meines Erachtens sehr
spannende Anregungen für unser
Wirtschafts- und Bankensystem
zu bieten. 

Mocca:Wann hatten Sie die
erste Berührung mit dem
Islam?
Und was treibt Sie persönlich
an, in Paderborn im Zusam-
menhang der Etablierung von
Theologielehrstühlen einen

Standort zu schaffen, an dem
muslimische Religionslehrer
ausgebildet werden sollen?

Klaus: Meine erste bewusste
und intensive Begegnung mit dem
Islam hatte ich durch meinen
Schwager, der Muslim ist und den
ich schon als Kind immer sehr be-
wundert habe. Meine Schwester
ist schon vor knapp 30 Jahren mit
ihm nach Marokko ausgewandert
und ich weiß noch genau, wie ich
mit 15 Jahren das erste Mal bei
ihnen in Marrakesch war. Die Fa-
milie meines Schwagers wohnte
dort mitten in der Medina, und ich
war von der ganzen Kultur, aber
auch allem, was ich in dieser tief
religiösen Familie von dem Islam
mitbekam, total fasziniert. Je
mehr ich mich mit dem Islam be-
schäftigt habe, desto tiefer habe
ich entdeckt, welche Reichtümer
diese Religion bereithält. Ich bin
davon überzeugt, dass der
Islam auch uns in Deutschland
viel zu sagen hat und deswegen
ist es mir wichtig, dass ich Mus-
lime einlade, ihre Glaubensrefle-
xion in unseren universitären
Kontext einzubetten. Gerade Pa-
derborn bietet dafür gute Voraus-
setzungen, weil an unserer
Universität ein großes Wohlwollen
gegenüber der sich ja erst neu fin-
denden Islamischen Theologie in
Deutschland herr-scht. Dieses
Wohlwollen hat natürlich auch
damit zu tun, dass wir so hervor-
ragende Islamische Theologinnen
und Theologen bei uns haben, die
täglich helfen, die inspirierenden
Seiten des Islam wahrzunehmen.    

Mocca:Der ehemalige Bun-
despräsident Christian Wulff
sagte, dass der Islam zu
Deutschland gehöre. Der neue
Bundespräsident Gauck hinge-
gen meint, dass zwar die Mus-
lime zu Deutschland gehören,
nicht aber der Islam. Wie be-
werten Sie diese Aussage? 

Klaus: Gaucks Aussage ist är-
gerlich und unverständlich. Wenn
ich einfach nur in die Gegenwart
schaue, sehe ich doch, dass Mus-
lime in Deutschland leben und sich

als Muslime in dieses Land ein-
bringen und es mitgestalten. Ich
habe so viele muslimische
Freunde, die aus ihrem Glauben
leben und die ich als bereichernd
nicht nur für mich, sondern auch
für unser Land erlebe, dass es ein-
fach grotesk ist, die Wirklichkeit,
dass der Islam zu Deutschland ge-
hört, zu leugnen. Auch historisch
ist die Aussage von Herrn Gauck
falsch. Die für Europa so wichtige
Aristotelesrezeption und die damit
verbundene Befruchtung Europas
durch den Wissensschatz der An-
tike wurde im Mittelalter musli-
misch vermittelt. Das Osmanische
Reich war immer eine Macht, die
Europa mitgeprägt hat und gerade
mit Deutschland eng verbunden
war. Und auch der Koran kann –
wie beispielsweise Angelika Neu-
wirth deutlich gemacht hat – als
Beitrag zur Spätantike und zur
Werdung Europas gelesen wer-
den. Von daher finde ich es sehr
schade, dass der neue Bundesprä-
sident sich hier so sehr der Wirk-
lichkeit verschließt, und hoffe,
dass sich die Muslime in Deutsch-
land durch so törichte Äußerungen
nicht davon abbringen lassen, den
Islam als Beitrag für ein weltoffe-
nes, demokratisches und freiheit-
liches Zusammenleben in Deut-
schland zu sehen und erfahrbar zu
machen.   

Mocca:In den Diskussionen
in diesem Zusammenhang ist
immer wieder vom „Euro-
Islam“ die Rede. Ich tue mich
schwer diesen Begriff zu fül-
len. Können Sie mir da weiter
helfen? 

Klaus: Der Islam ist erst ein-
mal eine universale Religion, so
dass er in Europa nicht prinzipiell
anders aussehen sollte als in an-
deren Regionen der Erde. Aber der
Islam ist auch immer schon offen
auf die Kulturen zugegangen, in
denen er gelebt wurde und hat ja
gerade deswegen so vielfältige
Gestalten ausgebildet. Eine der
Stärken des Islam scheint mir ge-
rade zu sein, dass er sich nicht
von der Gesellschaft abwendet, in
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„Ich bin davon überzeugt, dass der Islam

auch uns in Deutschland viel zu sagen hat“
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der er gelebt wird, sondern dazu
einlädt, ihn im Alltag konkret wer-
den zu lassen. Von daher erlebe
ich, dass intellektuell gebildete
Muslime in Europa sich in ein pro-
duktives Verhältnis zur Moderne
und den Werten unserer europäi-
schen Gesellschaften setzen und
in diesen Kontext auch Impulse
aus dem Islam einbringen, ohne
einen grundlegenden Gegensatz
zwischen Islam und Moderne zu
sehen. Um dieses produktive Ver-
hältnis erreichen zu können, sind
sicher Fortentwicklungen Islami-
scher Theologie erforderlich, die
dann zu einer spezifisch europäi-
schen Interpretation des Islam
führen können. Das kann man
dann „Euro-Islam“ nennen, wobei
ich allerdings nicht so sicher bin,
on diese Bezeichnung wirklich hilf-
reich ist.   

Mocca:Wie ist das Interesse
der Studierenden für die kom-
parative Theologie? Und wie
sehen Sie die Zukunft Ihres
Zentrums?

Klaus: Wir haben bei uns ja
einen Bachelorstudiengang „Kom-
parative Theologie der Religio-
nen“, in dem Studierende unter-
schiedlicher Religionen studieren.
Daneben haben wir Lehramtsstu-
diengänge für Evangelische und
Katholische Religion und würden
gerne auch einen Studiengang für
Islamische Religion einführen.
Dafür müssten aber natürlich erst
die entsprechenden Strukturen
geschaffen und Professoren einge-
stellt werden, da ein Studiengang
in Islamischer Religion natürlich
nicht von einem religionsübergrei-
fenden Zentrum, sondern nur von
einem Institut für Islamische
Theologie verantwortet werden
könnte. Dank des genannten Ba-
chelorstudiengangs haben wir
aber auch schon jetzt Studierende
verschiedener Religionen, die zu-
sammen lernen und forschen. Für
die Zukunft wünsche ich mir, dass
wir dieses interreligiöse Lernfeld
ausbauen und auch die Studieren-
den der verschiedenen Theologien
sich in dieses Lernfeld einbringen.
Nach den bisherigen Erfahrungen
ist es so, dass die Studierenden
dieses intensive Kennenlernen
fremder Religionen geradezu be-
geistert aufnehmen. 

Mocca:Welche Quellen wer-
den in der Lehre benutzt? Sind
Ihre Bibliotheken für die kom-

menden Aufgaben in dem Be-
reich der islamischen Theolo-
gie gut ausgerüstet? 

Klaus: Noch ist es so, dass wir
nicht die nötigen Strukturen auf-
gebaut haben, um auch einen
Studiengang in Islamischer Theo-
logie bedienen zu können. Noch
wissen wir ja auch nicht, ob wir
die Möglichkeit erhalten werden,
einen solchen Studiengang anzu-
bieten. Wir haben aber auch jetzt
schon viel Literatur zum Bereich
der Islamischen Theologie, der
sukzessive ausgebaut wird.

Mocca:Was für Berufsmög-
lichkeiten wird ein Absolvent
Ihres Instituts haben, wenn
wir die akademische Laufbahn
erst einmal außer Acht lassen?

Klaus: Die Absolventen das
Bachelors in Komparativer Theolo-
gie der Religionen können danach
einen Master im Fach „Theologien
im Dialog“ machen. Danach, aber
vielleicht auch schon nach dem
B.A. sind sehr vielfältige Einsatz-
möglichkeiten denkbar: in politi-
schen und sozialen Organisa-
tionen, in Institutionen und Ver-
bänden des kulturellen Lebens, in
bestimmten Segmenten des Kun-
stbetriebs und des Ausstellungs-
wesens, im großen Bereich des
Verlags- und Zeitungswesens oder
der elektronischen Medien, im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit, in
denen Fragen der Integration und
des Zusammenlebens der Religio-
nen oder auch ethische Fragen
thematisiert werden, in Hilfswer-
ken und in den Bereichen von Ent-
w ick lungszusammenarbe i t ,
Migration und Integration. 

Die Studierenden die bei uns
Evangelische oder Katholische
Theologie studieren, gehen in der
Regel an die Schule und werden
Religionslehrer und –lehrerinnen.
Dasselbe würde natürlich auch für
muslimische Studierende gelten,
wenn sie bei uns Islamische Theo-
logie auf Lehramt studieren. 

Mocca:Vor welchen Heraus-
forderungen steht die Islami-
sche Theologie in Deutschland
ihres Erachtens? (Ihr Spezifi-
kum ist nun, dass sie sich in
der Diaspora entwickeln
muss.)

Klaus: Ich denke, dass jede
Theologie die Aufgabe hat, die von
ihr bezeugte Religion der Welt, in
der sie betrieben wird, verständ-
lich zu machen und die Entwick-

lung dieser Religion kritisch und
konstruktiv zu begleiten. So wie
ich als christlicher Theologe ver-
suche zu zeigen, welche Impulse
das Christentum für unsere Ge-
sellschaft und die in ihr lebenden
Menschen hat, aber auch die Ent-
wicklung der Kirche kritisch und
solidarisch begleite, würde ich mir
auch von meinen muslimischen
Kolleginnen und Kollegen wün-
schen, dass sie den Islam für un-
sere Zeit fruchtbar machen und
intellektuell ansprechende Im-
pulse für die in Deutschland le-
benden Muslime geben. Dafür
scheint es mir erforderlich zu sein,
dass sie an den Universitäten in
einen intensiven Diskurs mit allen
anderen akademischen Fächern
treten und sich auf den Prozess
einer wechselseitigen Befruchtung
einlassen. Gerade angesichts der
Dinge, die ich da durch die musli-
mischen Kolleginnen und Kollegen
in Paderborn erlebe, machen mich
sehr hoffnungsvoll.  

Mocca:Was möchten Sie un-
seren Lesern zum Schluß noch
mitgeben?

Klaus: Ich finde ein Wort von
Tariq Ramadan sehr hilfreich, das
er bei seinem letzten Besuch bei
uns in Paderborn sagte. Den Mus-
limen in Deutschland empfiehlt er
zu schauen, was sie zum Aufbau
dieses Landes beizutragen haben,
wie sie es voranbringen können,
statt sich intellektuell aus der
Mehrheitsgesellschaft zurückzu-
ziehen. Den Nichtmuslimen sch-
reibt er ins Stammbuch, dass sie
den Beitrag der Muslime in diesem
Land mehr würdigen und hierfür
Türen öffnen. Ich wünsche mir,
dass wir als Muslime und Christen
in diesem Land gemeinsam an
einem Klima arbeiten, in dem sich
Angehörige aller Religionen will-
kommen fühlen und die befreien-
den Impulse ihrer Traditionen in
den gesellschaftlichen Diskurs ein-
speisen.  

HUREYRE KAM
10 15/2012
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Bamteli

occa:Bu merkezin hususiyeti nedir? Oku-
yucularımıza “karşılaştırmalı ilâhiyat”
kavramı arkasında yatan fikri ve bu atı-
lımı  getireceği avantajları  anlayabilir mi-
siniz?
Klaus Stosch: Bu merkez, değişik

dinlerin, ilahiyâtların ve kültürbilimlerinin buluşma yeri.
İlâhiyatçılarımızın çoğu müslüman ya da hristiyan, ancak
budist merkeziyle ve yahudi hahamlarla da  yakın te-
maslarımız var. Çalışmalarımızın ve karşılaştırmalı ilâhi-
yatın hedefi; tek bir ilâhiyat oluşturmak veya diğer
ilâhiyatlar üzerinde etki yapmak, baskı kurmak değil, bi-
lakis dinlerin ve bu dinlere mensup insanların birbirlerini
daha iyi anlamaları.Bizim isteğimiz, savunmacı tutum-
ları terketmek, herkesin birbirini göstererek üstünlük
tasladığı tutumların  yerine karşımıza çıkan engelleri bir-
likte aşmaktır. Bunun için güzel bir misal,  Haziran so-
nundaki yapılan büyük iktisat ahlâkı sempozyumudur.
Dinler, halihazırdaki finans ve ekonomi krizinin aşılma-
sında önemli rol oynuyorlar. Kanımca İslâm’ın da iktisat
ve bankacılık sistemi için çok ilginç katkıları olabilir.

Mocca: İslâm’la ilk temasınız ne zaman oldu?
Sizi şahsen Paderborn’da müslüman din âlimleri ye-

tiştirecek bir yer açmaya iten teşvik eden sâik neydi? 
Klaus Stosch: Benim İslâm’la ilk bilinçli ve yoğun

karşılaşmam çocukken, bir müslüman olan ve kendisine
hayranlık duyduğum eniştem sayesinde oldu. Kızkarde-
şim 30 yıl önce onunla birlikte Fas’a göç etmişti ve ben
o zaman henüz 15 yaşındaydım. Marakeş’in halini gözü-
mün önüne getirebiliyorum. Eniştemin ailesi, Medine
şehrinin merkezinde yaşıyorlardı ve ben bu kültürden
çok etkilendim, ama en çok o dindar ailenin yaşadığı
İslâm beni  kendine hayran bırakmıştı. İslâm’la ilgilen-
dikçe, bu dinin içinde ne zenginlikler sakladığını keşfet-
tim. Eminim ki İslâm’ın Almanya’da söyleyecek çok sözü
var ve bunun için müslümanları inançlarını üniversite ça-
tısı altında akademik bağlamda  söylemeye davet ediyo-
rum. Paderborn buna uygun şartları taşıyor, çünkü
üniversitemizde kendini yeni toplayan İslâm İlâhiyatına
karşı büyük bir teveccüh var. Bu teveccühte tabii ki gün
be gün yardımlarını esirgemeyen İslâm’ın farklı yönlerini
tanıma derdindindeki harikulade bay ve bayan ilâhiyat-
çılarımızın payını unutmamalıyız. 

Avrupa’nın fikren canlanması Antik bilim mirasının müslümanlar tarafından 

Avrupa’ya taşınmasıyla mümkün olabildi.

M

Klaus Stosch kimdir? 
İsmim Klaus Stosch. İlâhiyat, Felsefe
ve İktisat öğrenimi gördüm. Katolik
ilâhiyatı (sistematik ilâhiyat) ve eğitimi
profesörüyüm. Aynı zamanda Pader-
born Üniversitesi bünyesinde kurulan
Karşılaştırmalı İlâhiyat ve Kültürbi-
limleri Merkezi’nin başkanıyım.
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İslâm’ın Almanya’da bize de
söyleyecek çok sözü var 



Mocca: Daha önceki Cumhur-
başkanı Sayın Wulff “İslâm Alman-
ya’nın bir parçasıdır.”demişti. Buna
karşın şimdiki Cumhurbaşkanı
Sayın Joachim Gauck “ Müslüman-
lar Almanya’nın parçasıdır” şek-
linde bir cümle kullandı. Bu
ifadeleri nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Klaus Stosch: Gauck’un bu
sözleri can sıkıcı ve anlaşılmaz.
Sadece şu ana bakarak gördükle-
rimi şöyle tasvir edebilirim: Müs-
lümanlar Almanya’da yaşıyorlar bu
ülkeye katkıda bulunuyorlar ve
birlikte ülkeyi şekillendiriyorlar. Bir
çok müslüman dostum var ve
inançlarından güç alarak yaşıyor-
lar, ve ben onları sadece benim
için değil ülkemiz için de bir zen-
ginlik olarak görüyorum. Bu ger-
çeği reddetmek gülünçtür. Tarihi
olarak baksak da Sayın Gauck’un
ifadesi yine yanlıştır. 

Avrupa’nın fikri düzeyde geliş-
mesi  için çok önemli olan Aris-
to’nun külliyâtı ve buna bağlı
olarak Avrupa’nın fikren canlan-
ması; Antik bilim mirasının müslü-
manlar tarafından Avrupa’ya taş-
ınmasıyla ancak mümkün olabildi.
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’ya
damgasını vurmuş ve Almanya’yla
daima sıkı bağları olmuş bir güç
idi. Ve Kur’an –Angelika Neu-
wirth’in de açıkça belirttiği üzere-
Geç Antik’e(spät Antik) ve Avru-
pa’nın oluşumuna bir katkı olarak
okunabilir. Bunun için yeni cum-
hurbaşkanının açıklamasını ve
kendini gerçeklere kapamasını ta-
lihsiz buluyorum, umarım ki Al-
manya’daki müslümanlar böylesi
talihsiz açıklamalara kulak asmaz-
lar da Almanya’daki İslâm’a daha
dünyaya açık, demokratik bir
hayat kazandırma hedeflerinden
vazgeçmezler.

Mocca:Tartışmalarda sürekli
bir “ Euro - İslâm”dan bahsedili-
yor. Ben bu kavramın içini doldur-
makta zorlanıyorum. Siz bana bu
konuda yardımcı olabilir misiniz?

Klaus Stosch: İslâm öncelikle
evrensel bir din, prensip olarak
Avrupa’da dünyanın diğer bölgele-
rinden farklı görülmesi için sebep
yok. Ancak İslâm yaşandığı yer-
lerde hep, bütün kültürlere açık
olarak yaklaştı ve bunun için deği-
şik şekiller, formlar oluştu. İs-
lâm’ın diğer güçlü bir yanı da,
bana öyle geliyor ki içinde yaşanı-
lan topluma sırtını dönmemesi,
aksine topluma çağırmasıdır. Gün-
lük hayatta var olmaya davet et-

mesidir. Bu yüzden, şahsen en-
telektüel müslümanların moderni-
teyle ve Avrupa toplumlarının de-
ğerleriyle yapıcı bir ilişki kurduk-
larını müşahade ediyorum. Bu
bağlamda İslâm ve modernite ara-
sında bir karşıtlık da oluşmuyor.
Bu yapıcı ilişki seviyesine ulaşabil-
mek için tabii ki İslâm ilâhiyatının
içtihatları gerekli, o zaman bir”
euro-islâm”dan söz edebiliriz.
Ancak ben yine de bu tanımlama-
nın ne kadar yararlı olduğu konu-
sunda çok emin değilim.

Mocca: Öğrencilerin karşılaş-
tırmalı ilâhiyata olan ilgileri ne dü-
zeyde? Buna bağlı olarak siz
merkezin geleceğini nasıl görüyor-
sunuz?

Klaus Stosch: Bizim “Karşılaş-
tırmalı Dinler ve İlahiyatları” adı
altında bachelor programımız var.
Bunun yanısıra, protestan ve ka-
tolik mezhepleri öğretmenlikleri
bölümlerimiz mevcut. Bir de İslâm
dini bölümü açmak isterdik ama,
isteğimiz bu bölümün yerinin tabii
ki dinlererarararası merkezde de-
ğil bir İslâm İlâhiyatı Enstitüsü’nde
olması yönünde idi. Bachelor
programı sayesinde bugün birlikte
araştırma yapan, öğrenen değişik
dinlerden öğrencilerimiz var. Gele-
cekteki isteğim bu çok dinli öğ-
renci ortamının daha da büyüye-
rek gelişmesi ve daha başka ilâhi-
yat dallarının müfredata katılması.
Şu ana kadarki tecrübelerime
göre, farklı dinlerle yoğun birlikte-
lik öğrenciler tarafından çok
olumlu karşılanıyor.

Mocca: Eğitimde hangi kay-
nakları kullanıyorsunuz? Kütüpha-
neniz İslâm ilâhiyatı bölümü için
yeterli mi?

Klaus Stosch:Şimdilik  durum
şu, İslâm ilâhiyatı bölümünü oluş-
turacak yapıyı henüz kuramadık.
Böyle bir imkâna kavuşabilecek
miyiz henüz onu da bilmiyoruz
açıkçası. Ama İslâm ilâhiyatına
dair sürekli genişlettiğimiz geniş
bir kütüphanemiz var.

Mocca:Akademik yolu gözardı
edecek olursak enstitüden mezun
olanları ne gibi iş imkânları bekli-
yor?

Klaus Stosch: Karşılaştırmalı
Dinler ve İlahiyatlar mezunları
daha sonra yüksek lisans yapabi-
lirler. Daha sonra ancak belki B.A
‘dan daha sonra. farklı iş imkânları
düşünülebilir.:Siyasi ve sosyal ör-
gütlerde, kurum ve kuruluşlarda,

kültürel ve sanatsal hayatın deği-
şik kurumlarında...uyum ve göç
konularında kendilerine büyük gö-
revler düşüyor. Protestan ve kato-
lik ilâhiyatı öğrencileri normal
olarak okullarda öğretmen oluyor-
lar. Bu durum müslüman öğrenci-
lerimiz için de geçerli olacaktı,
eğer onlar da bizim okulumuzda
okuyabilseydi.

Mocca: Sizce İslâm İlâhiyatı –
Diaspora’da geliştiğini gözönünde
bulundurarak- hangi meselelerle
karşı karşıya?

Klaus Stosch: Bence, her ilâ-
hiyatın bir görevi vardır; o da tas-
dik ettiği dini anlaşılır kılmak ve
bu dinin gelişimine eleştirel veya-
pıcı bir biçimde eşlik etmektir. Ben
bir hristiyan ilâhiyatçı olarak hris-
tiyanlığın toplumumuz ve içinde
yaşayan insanlar için hangi ilham-
ları taşıdığını göstermeye uğraşı-
yorum ama aynı zamanda kilise-
nin gelişimini de eleştirel ve daya-
nışmacı bir şekilde takip ediyo-
rum. Aynı şekilde müslüman ilâhi-
yatçı dostlarımdan ricam, İslâm’ı
günümüze taşımaları ve Alman-
ya’da yaşayan müslümanlara
uygun entelektüel ilhamlar getir-
meleridir. Bu yüzden üniversite-
lerde bölümler arasında yoğun bir
karşılıklı bilgi alışverişi yapılmasını
zaruri görüyorum. Bu konuda, Pa-
derborn’da yaşadıklarım gördükle-
rim, buradaki müslüman bay ve
bayan meslektaşlarım beni umut-
landırıyorlar.

Mocca: Okuyucularımıza son
söz olarak neler söylemek istersi-
niz?

Klaus Stosch: Tarık Rama-
zan’ın son Paderborn ziyaretinde
söylediği bir söz çok yardımcı ola-
cak şimdi. O, Müslümanlara, bu
ülkeye nasıl bir katkı yaptıklarına
bakmalarını önermişti, toplumdan
kendilerini entelektüel olarak so-
yutlamalarını değil. Bu ülkenin
müslümanları ve hristiyanları ola-
rak, hep beraber tüm dinlerin ken-
dilerini rahat hissettiği özgür bir
iklim için çalıştığımızı düşlüyorum.

Bamteli

13 15/2012

Te
rc

ü
m

e
: 

ZÜ
LF

İK
A

R
 K

A
M



Ne yapmalı

’la ilgili alâkası olsun olma-
sın hemen hemen herkes
birşeyler yazıyor. 
28 Şubat postmodern dar-

besini kendi zaviyesinden bakarak anlatıyor. 
Bu darbeyi yapanların neyi hedeflediklerini bilmem
ama, birçok vatan evlâdını mağdur ettiklerini çok iyi
biliyorum. 
O günlerde Türkiye’de üniversitede son sınıf öğrenci-
siydim. Beraber aynı evde kaldığımız arkadaşlarım-
dan biri yüksek lisans imtihanına girdi. İmtihan iki
aşamalıymış; ilki dil imtihanı. İkincisi bilim. İngiliz-
ceden çeviri-,(Türkiye’deki enflasyonist eğilimler
başlıklı bir iktisat metni çevirisi, demir leblebi yani.. 

Arkadaşım dil imtihanından en yüksek ikinci puanı
(75) almış, en yüksek notu bir subay almış(85). Eve
geldiğinde sevinçten uçuyordu  yüksek lisans imtiha-
nını kazandığı için. ”Dur bakalım,daha bilim imtihanı
var”  dediğimizde “ 5 soru soracaklar, dördünü ya-
pınca mesele kalmaz.” cevabını verdi. Bilim imtihanı

günü geldi çattı. Arkadaş bir heyecan okulun yolunu
tuttu. 

Biz de bildiğimiz bütün dualarla destek olduk ona.
Akşam üzeri eve geldiğinde gayet rahattı. Kitapları
kontrol ettik, verdiği cevaplar doğruydu. Ama sınav
sonuçları açıklanınca listede adının olmadığını gördü
arkadaşımız. 

Sınav sorumlusu hocamıza gidip sebebini sorunca
aldığı cevapla beyninden vurulmuşa dönmüş:

”Oğlum seni okula alamayız, sen Millî Görüşçü-
sün”. 

O günlerde bu gibi nice zulümler, haksızlıklar ya-
şandı. Ne adına? O arkadaşım ve daha niceleri sa-
dece siyasi veya dini  görüşleri yüzünden akademik
kariyerlerinden, iş hayatlarından  oldular. Aileleri, ço-
cukları mağdur olanları saymıyorum bile. 

Yoksa, siz bütün bunlar11 Eylül’den sonra Türki-
ye’nin Afganistan’a dönmesini engellemek, Talibân
gerekçesiyle Türkiye’nin de başına çoraplar örülme-
sin diye  yaşandı mı diyorsunuz! 

28 Şubat

”Oğlum seni okula alama-
yız, sen Millî Görüşçüsün”

Zülfikar KAM
zuelfu@yahoo.de
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Güncel

Şimdi Alman 

olacağım

u sözler bana ait
değil, gece yolda
yarı baygın bulunup
yüksek tansiyon
nedeniyle cankurta-
ranla kliniğe  getiri-

len bir Türk hastaya ait. Yaşlılığın
getirdiği demans nedeniyle ken-
dini ifade edemeyen bu Türk has-
tanın durumu beni çok etkiledi. 83
yaşındaydı ve 52 yıldır      

Almanya’da yaşıyordu. Bir
miras meselesi nedeniyle yıllardır
Türkiye’de yaşayan çocukları tara-
fından terk edilen bu İstanbul
efendisi, artık ancak Almanca ve
Türkçe’yi biribirinden ayıramadı-
ğından, karıştırıp konuşuyordu.
Onu, artık her iki dile hakim olma-
yan anlayamıyordu. Üzerinde,
yolda bulduğu giyeceklerle dola-
şan bu beyefendiye önce gerekli
giyecekleri sağladıktan sonra soh-
bet etmeye başladık. Ona  Alman
hükümeti bakıyordu ve bir kimse-
sizler yurdunda kalıyordu. “Salı
günü yaşlılar yurduna alınmam
için randevum var, ne olur beni o
güne kadar tedavi edin ve bura-
dan çıkarın” diyordu. Sonra bana
yine iki dili karıştırarak bu yaşlılar
yurdu isteğini anlatmaya başladı:
“Artık çocuklarımdan umudu
tamamen kestim, kaç yıldır
kimsesizler yurdunda kalıyo-
rum, arayan soran yok.  Yarım
asırı aşkın bu ülkede yaşadı-
ğım halde hiç Alman vatandaşı
olmayı düşünmedim. Ama
şimdi mecburen kağıt üzerinde
olmasa bile Alman olacağım ve
bir yaşlılar yurduna yerleşip
bir Alman gibi burada ölece-
ğim” dedi. “Ölüme Alman ola-
rak gidiş...” Bu zorunluluk beni
çok etkiledi. Bu son olay nedeniyle
geçen yıl yayınladığım makaleyi
tekrar yayınlama gereksinimini
duyuyorum:

“Almanya acı vatan” 
- Gurbette ölmek - 
“Hacım, yıllarca gece gündüz

çalıştın, bir gün bile “krank yap-
madın” (rapor almadın), memle-
kete malı mülkü doldurdun, daha
bir ay önce emekli oldun ve şimdi
beni bırakıp gittin. Ben o kadar
malı mülkü şimdi sensiz nasıl yi-
yeceğim, içim nasıl içime sine-
cek?” Bunlar bir hastahanenin

yoğun bakım servisinin önünde
kendini yerlere atan, saçını başını
yolması akrabalarınca engellen-
meye çalışılan  ve birkaç dakika
önce eşini kaybeden bir Türk ka-
dınının koridorlarda çınlayan fer-
yatları...

Kanser tüm bedenini sardığı
için birkaç ay ömrü kalan altmış
yaşlarında diğer bir Türk kadını:
”tam emekli olup köyümüze yap-
tırdığımız evimizde artık hayalim-
deki gibi yaşayacaktım, bu lanet
hastalık beni buldu. On dört ya-
şında evlendirilip, on beş yaşında
çocuk sahibi oldum. Beş çocuk ye-
tiştirdim,  hayatım temizlik işle-
rinde geçti.  Kırk yıldır yaşadığım
buraları ne sevebildim ne de bun-
ların dilini öğrenebildim. Ben daha
burada her gün uzaktan gördü-
ğüm Olimpiyat kulesine bile çık-
madım. Şimdi yerin dibine girece-
ğim, ama en azından köyüme gö-
mülmek isterim!”

Şeker hastalığına bağlı olarak
bir ayağı diz üstünde diğer ayağı
da topuk üstünden kesilen yaşlı ve
böbrekleri çalışmadığı için az bir
zamanı kalan bir Türk bayan yata-
ğında ağlayıp “benim İzmir’de
yirmi tane dairem var, yıllarca
çalışıp onları yaptım, şimdi ne
olacak? Onları damatlarım mı
yiyecek?” diyerek kesilen ayakla-
rından ve çok az kalan ömründen
çok, dairelerini başkalarına bırak-
manın acısını çekiyor.        

Alman kadın ağlayarak bin beş
yüz Türk’ün yaşadığı kasabanın
Türk derneğinin kapısını çalıyor
“Benim eşim Türk’tü. Bu gece
öldü ve onun sizin Müslüman
usullerinize göre gömülmesini
istiyorum, lütfen yardım edin.”
Yaklaşık otuz yıldır o kasabada ya-
şayan bu kişinin Türk olduğunu
dernektekiler ilk kez duyuyor,  yıl-
larca onu Alman sanıyorlardı,
çünkü Türk olarak, Türklerle mu-
hatap olmaya gerek görmemişti,
ama  Azrail onu kendine dön-
dürmüştü. 

Bir çift öküz parası kazanıp
dönmek için kırk, elli yıl önce  gur-
bete gelen birinci nasıl artık birer
birer ölüyor... Ve hastahane kori-
dorlarında benzeri feryatlar yükse-
liyor... Tüketilen ömürler ve
tüketilemeyen, yenmeye kıyılama-
yan servetler... Kaybolan kişilik-
ler...  

Bu insanlar deyim yerinde ise
soğanı tuza basarak ömür geçirdi-
ler. Soğanlarını bile daha ucuza
gelir diye memleketlerinden getir-
meye kalktılar. En zor işlerde ça-

lıştılar,  “Bana bir şey olmaz“ deyip
maskesiz kaynak yapmakla övün-
düler, en zehirli kömür ocaklarına
indiler. Fazla mesai almak için
hafta sonları da çalıştılar, kendi iş-
leri haricinde ailecek temizlik işleri
gibi ek işlerde çalıştılar. Boynunda
evin anahtarı olan, yüreğinde ye-
teri kadar ana baba sevgisi olma-
yan çocuklar yetiştirdiler. Çünkü
onların geleceklerini garanti altına
almaktan onlara yeteri kadar
sevgi vermeye zamanları ola-
madı...

Bu insanlarımız yıllarca Türki-
ye’de “sağılacak inek”, Almanya’da
insan değil “işgücü” olarak gö-
rüldü. Bu insanlarımız çakma hol-
dinglerin tuzağına düşürülüp
“enayi” olarak görüldü. Bu insan-
larımız bir türlü insan olarak görü-
lemedi... 

Ve bu insanlarımız artık birer
birer ölüyor... Bazıları altı çocu-
ğuna rağmen bir hastahane oda-
sında, başında yasin okunarak
değil bir papaz eşliğinde son nefe-
sini  veriyor... Bazıları bir yaşlılar
yurdunda Almanca bilmediği için
kimseyle konuşmadığından Türk-
çe’yi de unutup, tamamen konuş-
mayı unutuyor.  

Bu örnekler Almanya’daki yaş-
lılarımızdan, Türkiye’ye dönüş
yapıp da orada son yıllarını geçir-
mek isteyenlerin durumları da ayrı
bir trajedi.  

Karanlık bir tablo çizmiş olabili-
rim, ama bunlar burada artık gün-
lük yaşanan kaderler... Anlatmaya
çalıştığım bu yaşam kesitlerinden
durumun önemini vurgulamak is-
tedim. Banka kredisi bitsin, Türki-
ye’de bir daire daha alayım,  yok
kızı evlendireyim, oğlanı evlendi-
reyim deyip ömrünüzü geçirme-
yin, yaşadığınız ülkenin güzellik-
lerini görün ve onlardan yararla-
nın. 

Mümkünse, bu trajedileri yaşa-
madan bugünden önlemlerimizi
alalım, bugünü kontrolü kaybet-
meden en güzel şekilde yaşamaya
çalışalım. 

Almanya bazıları için hep “acı
vatan” olarak kaldı ve “ikinci
vatan” olarak bir türlü içlerine
sindiremediler...
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Aktuell

Der Islam stellt in
Deutschland nach
wie vor ein Problem
dar, es vergeht kein
Tag, ohne dass
über den Islam ge-

sprochen bzw. diskutiert wird,
denn der Islam wird hier nicht so
gelebt wie es der Koran und die
Sunna verlangen, sondern er wird
„benutzt“, er ist im Umlauf. Und
das führt zu nichtendenden Dis-
kussionen, zu Ängsten. 

Der Islam hier wird überwie-
gend durch religiöse Gemeinden
bzw. durch Sekten vertreten. Die
gegenwärtigen, sogenannten „re-
ligiösen Vertreter“ versorgen ihre
Mitglieder im Allgemeinen mit
einem Religionsverständnis, wel-
ches bei den Muslimen nicht nur
zur Verkümmerung der eigenen
Verantwortlichkeit, der Persönlich-
keit und des Verlangens sich zu
entwickeln führt, vielmehr es „op-
fert“ den Einzelnen den Gemein-
den, politischen Ideologien bzw.
den Sekten.

Es ist sogar so, dass diese „re-
ligiösen Vertreter“ mittlerweile zu
Zufluchtsstätte geworden sind für
Leute, die ihre eigene Erfolglosig-
keit kompensieren wollen, vor
Verantwortungsübernahme fliehen
und auf der Suche ihrer Identität
sind. Und wenn es um Verbreite-
rung der islamischen Botschaft
geht, weisen diese Gruppen große
Defizite auf, weil sie keine Selbst-
kritik üben. 

Weil die Führer der religiösen
Gemeinschaften und der Sekten
als unangefochtene Autorität ak-
zeptiert werden, wird alles was sie
sagen oder verkünden als absolu-
tes Faktum und Weisheit hinge-
nommen. (Prof. Dr. Sönmez
Kutlu, Çağdaş İslâmî akımlar ve
Sorunları, sah. 36-37, Fecr yayın-
ları, Ankara).

Deshalb haben 80% der
Deutschen Angst vor dem
Islam und den Muslimen

Muslime in Deutschland haben
in den vergangenen 50 Jahren
weder im Bereich Bildung oder

Verkündung des islamischen Wis-
sens einen Schritt nach vorne ge-
schafft. In den Moscheen
vertreiben im Allgemeinen ältere
Menschen ihre Zeit, für Bildung
werden ein paar Dinge unternom-
men, mehr für die Show. Der isla-
mische „Rausch“, die Emotion,
Liebe, Wertschätzung und die Ge-
meinsamkeitskultur haben eine
große Erosion erlitten.

Es gibt nur einen Islam, jedoch
ist die Auslegung auf Staaten-
ebene unterschiedlich. Zum Bei-
spiel kann die Auslegung in der
Türkei anders sein als in Saudi-
Arabien. Die Auslegung in Ägyp-
ten, Marokko, Algerien kann sich
von der in Indonesien oder Iran
unterscheiden, weil die Umstände,
Verhältnisse unterschiedlich sind.

Und deshalb sollte die Ausle-
gung des Islam in Deutschland
etwas differenter sein. Der Islam
sollte so angeboten werden, dass
der Deutsche ihn versteht, anders
gesagt die Religion sollte ihm
etwas bedeuten, ausdrücken. Mit
andern Worten, man sollte dem
heutigen Europäer bzw. der Ge-
sellschaft aufzeigen, was der
Islam bieten kann.

Wir leben in Europa, also ist
dies unsere Aufgabe

Hierfür ist gute Bildung von
Nöten und viel Geduld. Es ist äu-
ßert wichtig, dass die islamische
Botschaft für die Bedürfnisse
jedes Einzelnen und der Gesell-
schaft neu interpretiert wird. Und
es ist wichtig, das derzeit fern des
islamischen Geistes und der Be-
deutung befindliche religiöse
Leben, bereinigt wird von allen
falschen Deutungen und Formalis-
mus.

Um es noch etwas deutlicher
zu sagen, der Islam darf nicht im-
portiert werden, sondern sollte
unter Berücksichtigung der hiesi-
gen Koordinaten, der Verfassung
und der Werte neu interpretiert
werden.

Es ist dabei äußert wichtig,
dass die Interpretation dem Kern
der Religion keinen Schaden zufü-

gen darf.
Um ein Beispiel zu nennen, als

İmam-ı Şafi aus Bagdad kom-
mend in Kairo seine von sich
stammende Auslegung/Interpre-
tation geändert hatte, wurde er
gefragt, weshalb er dies getan
habe, es gäbe doch nur einen
Islam. „Die Umstände bzw. Ver-
hältnisse in Bagdad und Kairo sind
nicht identisch und deshalb müs-
sen die dort gültigen Gesetze nicht
automatisch hier gelten“, gab er
als Antwort.

Mit anderen Worten, die Wirk-
lichkeit und Werte des Korans sind
unveränderbar, die Europäer aber
haben andere Werte. Unter Be-
rücksichtigung beider Werte sollte
der Koran in den Lebensraum der
Menschen integriert werden mit
konkreten, greifbaren Taten. Die
Muslime müssen hierbei Model-
funktion übernehmen bzw. ein
Model sein.   (Tarık Ramazan, Me-
deniyetlerin Yüzlesmesı, sah.49,
cev. Ayse meral, anka yayınları-
Ist.) 

Der Islamunterricht und an-
dere islamische Themen sollten in
dem genannten Rahmen bearbei-
tet und gelebt werden. Ansonsten
werden die Muslime immer und
ewig weiter als Opfer und Unter-
drückte bleiben. 

Wir müssen den Islam davor
retten, ein kultureller Trümmer-
haufen zu werden. Mit neuer Me-
thode, neuem Programm muss
der Weg vom kulturellen Islam
zum wissenschaftlichen Islam ge-
ebnet werden.

Islamproblem in Deutschland

D

Fikri EMANET

16 15/2012

Tercüme: Hüseyin BOZKURT



Ne Yapmalı

lmanya’da İslam sorun olmaya devam
ediyor. İslam’ın tartışılmadığı bir gün
hemen hemen yok gibi.. Bu konuda
hem Almanlar ve hem de müslümanlar
sorunların üzerine körükle gidiyorlar.  

Almanlar önyargılarıyla İslâm’a
yaklaşıyorlar. Küçük bir olay bile olsa medya marife-
tiyle veya özel seçilmiş bazı kişiler marifetiyle, amacı
seçim kazanmak olan sorumsuz partiler veya politi-
kacılar marifetiyle, bu olayı büyütmekte bir beis gör-
müyorlar. iyle yla Çünkü İslâm burada Kur’an ve
Sünnet’in istediği şekilde yaşanmıyor, kullanılıyor. Bu
provokatif davranışlar da sonu gelmez tartışmalara
ve korkulara neden oluyor. 

Müslümanlara gelince; Almanya’da İslâm daha
çok dini cemaatler ve tarikatlarla temsil ediliyor. On-
ların İslâm mesajı da, genelde, müslümanlarda bi-
reysel sorumluluğu, kimlik bilincini, şuurunu
geliştirme amaçlı değil de, köreltmekle ve yok etme
amaçlı olduğu için  İslâm anlaşılamıyor. Ferd ce-
maate, siyasete ve tarikata kurban ediliyor. O kadar
ki bu cemaatler, gruplar, kişisel başarısızlıklarını telafi
etmek isteyen, sorumluluktan kaçan, kimlik arayı-
şında olan kimselerin sığınağı haline gelmiştir. „Bu
grupların İslâm’ı tebliğ konusundaki en önemli zaaf-
larından birisi de kendi din anlayışlarının özeleştiri-
sini yapmamalarıdır. Cemaat ve tarikat liderleri
tartışmasız bir otorite kabul edildiği için onların de-
dikleri mutlak gerçek ve hikmet olarak görülmekte-
dir.“ (Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Çağdaş İslâmî akımlar
ve Sorunları, sah. 36-37, Fecr yayınları, Ankara). 

Bu yüzden Almanların %80’i İslâm’dan ve
müslümanlardan korkmaktadır.

Almanya’da müslümanlar 50 yıldan beri, gerek
irşad ve tebliğ ve gerekse eğitim bakımından bir arpa
boyu yol alamamışlardır. Camiler, genelde yaşlı kim-
selerin vakit geçirdikleri yerler haline gelmiştir. Eği-
tim ise, birkaç göstermelik faaliyetle sınırlı
kalmaktadır. İslâmî aşk, heyecan, sevgi, saygı ve be-
raberlik kültürü büyük ölçüde erozyona uğramıştır. 

İslâm bir tanedir, fakat onun yorumu ülkelere
göre biraz farklı olur. Örneğin, S. Arabistan’da yapı-
lan yorumla, Türkiye’de yapılan yorum biraz farklıdır.
Fas, Cezayir, Mısır‘da yapılan yorumla, İran ve Endo-
nezya’da yapılan yorum biraz farklıdır. Çünkü şartlar
farklıdır.  O yüzden Almanya’da yapılması gereken
yorumun da biraz farklı olması gerekir. İslâm, o şe-
kilde takdim edilmeli ki, Alman onu anlasın. Başka
bir deyişle din bu insan için bir anlam ifade etsin. 

Yani, İslâm’ın bugünün Avrupalı’sına ve toplu-
muna neler verebileceğini açıkça göstermek gerekir. 

Biz Avrupa’da yaşıyoruz madem, bu işler
bizlere düşer  

Elbette bunun için, irfan ve tecrübe gerekir. İslâm
mesajının birey ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni-
den yorumlanarak, İslâm’ı ruh ve manasından sıyrı-
lan dini hayatın bu şekilperestliğine son verilmesi son
derecede önemlidir. 

Daha açık söylemek gerekirse, İslâm’ın başka ül-
kelerden getirilmeyip Avrupa’nın koordinatlarına,
anayasasınına  ve değerlerine dikkat ederek yorum-
lanması gerekir. Tabii ki, bu yorum dinin özüne zarar
vermeyecek şekilde olacaktır. 

Bir örnek verecek olursak; İmam-ı Şafi, Bag-
dat’tan Kahire’ye yolculuk yaptıktan sonra, fıkhının
içeriğini değiştirdiğinde, kendisine,  İslâm tek iken
neden böyle yaptığı sorulduğu zaman, İmam’ı Şafi,
„Bagdat’ın gerçeklerinin Kahire’dekilerden farklı ol-
duğu ve orada geçerli olan yasaların burada da ge-
çerli olmak zorunda olmadığı“ cevabını vermiştir. 

Başka bir deyişle, Kur’anî gerçekler değişmez.
Ancak Avrupa toplumunun gerçekleri başka başka-
dır. Bu gerçekler göz önünde bulundurularak Kur’an
insanların yaşam alanına sokulmalıdır. Somut veri-
lerle sokulmalıdır. Müslümanlar bu konuda rol model
olmak zorundadır.  (Tarık Ramazan, Medeniyetlerin
Yüzlesmesı, sah.49, cev. Ayse meral, anka yaınları-
Ist.) 

İslâm din dersi başta olmak üzere, diğer İslâmî
konuların işlenmesi ve yaşanılması bu esaslar çerçe-
vesinde olmalıdır. Aksi halde müslümanlar her ba-
kımdan mağdur ve mazlum durumda olmaya devam
edeceklerdir. İslâm’ı kültürel enkaz olmaktan kurtar-
malıyız. Yeni bir metod, yeni bir proglamla kültürel
İslâm’dan bilimsel İslam’a mutlaka geçilmelidir.   

Almanya’da İslâm,
Sorun Olmaktan Çıkarılmalıdır
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Başka bir deyişle, Kur’anî gerçekler değişmez. Ancak Avrupa toplumunun ger-
çekleri başka başkadır. Bu gerçekler göz önünde bulundurularak Kur’an insan-
ların yaşam alanına sokulmalıdır. Somut verilerle sokulmalıdır. Müslümanlar bu
konuda rol model olmak zorundadır.
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Fâtih Sultân Mehmed İstanbul’u fethederek Ortaçağ’ın kapılarını kapatmış
Yeni Çağ’ın kapısını açmıştır. Bu kapı hoşgörü kapısıdır. Hristiyanları dinlerinde
serbest bırakmıştır. İstanbul’daki tüm azınlıklara dinlerini istediği gibi yaşama
imkanı sağlamıştır.  Fatih’in bu hoşgörüsü Bizans halkını şaşırtmıştır. Bizans asil-
lerinden olan Hıristiyan Grandük Notaras’ın şu sözü manidardır: “Burada, Kar-
dinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim.”  
Fatih ışığını Kur’an’dan almıştır, tespit şöyledir: „...Şu da tartışılmaz bir gerçek-
tir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını "biz Hıristiyanlarız"
diyenleri bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar
yapan keşişler, kendini Allah'a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre  sap-
mazlar.“ Maide/82

Fatih Sultan
Mehmet, 
İstanbul
Patriğine
beratını verir-
ken.

18 15/2012

TARİHÎ BİR DEVRİM

Fatih Sultan
Mehmet II
übergibt dem
Patriarchen von
Kostantinopel
seinen Freidrief



Tarih

Elbet bizim olacak İstanbul,
İnanmışız,
Denizlerden, dağlardan, ovalar-
dan gelen
Bu nurlu bahar içinde yıkanmışız.

F.Hüsnü Dağlarca

ünya kentleri
arasında en özgün
bir yere sahip olan
İstanbul, gerek
coğrafî konumu,
gerekse kültürel ve

tarihi mirasa sahiplik etme-siyle
16 asır boyunca Roma, Bizans ve
Osmanlı dönemlerinde başkentlik
sıfatını koruyarak tarih boyunca
önemini sürdürmüştür. 

1453’te Osmanlı’nın fethiyle
Müslümanların merkezi haline
gelen İstanbul, öncesinde de
uzun süre Hristiyanlığın
önemli merkezlerinden biri
olarak varlığını sürdürmüştür.
İstanbul’un fethi, siyasal,
sosyal ve ekonomik
sonuçlarıyla birlikte
dünyadaki pek çok dengeyi
değiştirerek, tarihteki önemli
atılımlardan biri olmuş,
Avrupa’nın da yolunu
açmıştır. 

Bizans ve Avrupa ileri ge-
lenleri fethin dehası Fatih’e
yazdıkları methiyelerde,
Rönesans’ın Bizans’ın fethi
ile başladığını bizzat
belirtmişlerdir: “Rönesans,
Fatih’in 1453’te Bizans’ı
fethi ile başlar. Fatih, Rö-
nesans’ın en büyük
Mesen’lerinden (hâmilerinden)
biridir. Rönesans, Fatih’e ve iki
halefine toleransları için çok şey
borçludur. Eski Yunanca’nın
Avrupa’da yayılması, İstanbul’un
Fethi ile mümkün olabilmiştir.” (P.
Faure, La Renaissance, 7,46,102,
104, 114)

“İstanbul’un Türklerce fethi,
cihan tarihinin en önemli
olaylarındandır. Tarihin bütün
akışını değiştirdi. Orta Çağ’ı
kapatıp Yeni Çağ’ı açtı.
Avrupa’nın geleceği üzerinde bir-
inci derecede tesirli oldu.” (Gus-
tave Schlumberger,
Instroduction)

Fetih öncesi Bizans, kültür ve
sanat bakımından bir hayli
gerilemiş güçlü bir imparatorluk
olmaktan çıkmıştı. Bizans içindeki
Katolik-Ortodoks mücadeleleri ve
iktidar kavgaları da İstanbul’un
fethine etken sebeplerden
sayılabilir. Bizanslılar iç
çatışmalardan öylesine

yılmışlardır ki Başvekil Büyük
Dük Notras’ın “İstanbul
sokaklarında Latin kardinal-
lerinin külahını görmektense,
Türklerin sarığını görmeyi
tercih ederim” sözleri pek
meşhurdur. Osmanlı Devleti’nin
insan hakları konusunda
gösterdiği hassasiyet kendi idare-
cilerinden haksız muameleler
gören Bizanslılar’ı derinden
etkilemiş bu sebeplerden dolayı
da İstanbul’un Türkler’in eline
geçmesini istemişlerdir.

Fetih’e Doğru
İstanbul’un fethi için strateji

belirlemek üzere Bizans önlerine
gelen Sultan İkinci Mehmed
gerekli incelemeleri yaptıktan
sonra Edirne’de Divân’ı topla-

yarak durumu görüşmüş,
alınan kararlarda; Bizans
hükümetinin çıkardığı
güçlükler ve zararlar
karşısında fethin kaçınılmaz
olduğu memleketin

ortasındaki bu şehrin
fethedilmedikçe devletin
güvenliğinin her zaman tehlikede
olacağı belirtilmiştir.

Alınan kararlar neticesinde
beylerbeyi, sancakbeyi,
subaşılara sefere hazırlanmaları
için emir gönderilmiş Müslüman
devletlere de haberler salınmıştır.

Sultan İkinci Mehmed, dört ay
gibi kısa bir zaman içinde fetih
sırasında bir üs ve kale olarak
kullanılmak üzere Rumelihisarı’nı
yaptırarak Boğaz yoluyla Bizans’a
gelebilecek yardımlara da engel
olmak istemiştir. 1452 yılı kış
mevsimi Edirne’de surların yıkı-
mını sağlamak üzere büyük ve
etkili toplar döktürülerek
kuşatma sırasında gerekli olacak
her türlü araç hazırlandı. Sultan
İkinci Mehmed ve ordunun büyük
yolculuğunda ordunun moralini
yüksek düzeyde tutmalarını
sağlayacak olan Akşemseddin,
Akbıyık Sultan, Molla Gürâni,
Molla Hüsrev gibi manevî

şahsiyetler de eşlik ediyordu.
Ayrıca Kaptan-ı Derya

Baltacıoğlu Süleyman Paşa
komutasında İstanbul’u denizden
kuşatıp deniz yoluyla gelecek
askeri yardımlara engel olmak
üzere 145 parçalık bir donanma
da hazırlanmıştır. Bayezid
tarafından yaptırılan
Anadoluhisarı da güçlendirilmişti. 

Sultan Mehmed fetih hazırlık-
ları için her türlü tedbiri almış,
gereken bütün hazırlıklar tamam-
ladıktan sonra halkın arasına
karışarak onların moralini yüksek
tutmaya çalışmıştır. Halkın moral
gücünün yüksek olduğunu görün-
ce artık İstanbul’un fethi için
hiçbir engel kalmadığını
düşünmüştür.

Osmanlı ordusu kuşatmanın
başarı ile sonuçlanması için son
hazırlıklarını tamamlarken
Bizanslılar ise surları büyük bir
panikle tamire çalışıyorlardı. 28
Mayıs’ı 29 Mayıs’a bağlayan gece
Sultan İkinci Mehmed tarihî
nutkunu gerçekleştirdi: “Mahare-
timiz, cesaretimiz, her şeye
üstün gelecektir. Zafer rüzgârı
bizden yana esecektir. Konstanti-
niyye bizim olacaktır. Bütün
yiğitliğinizi takınınız, askerlerinizi
şevk ile savaşmak için
coşturunuz. Onlara anlatınız ki
askerlik ve harp, üç şeye
bağlıdır: -Yılmamak, namus ve
itaat.”

Kuşatma başladıktan sonra elli
üç gün boyunca saldırılar
aralıksız devam etmiş, Bizans’ın
surları tahrip edilerek, Sultan İk-
inci Mehmed’in ordusu büyük bir
sabır ve kararlılık örneği
göstermiştir. Fakat bir türlü
surları geçip şehri fethetmek
nasip olmamıştı. Saldırılar
boyunca Akşemseddin, Molla
Gürani ve Akbıyık Sultan gibi
mânâ erleri de askerler
arasındaki moral gücünü yüksek
tutmaya devam çalışmışlardır. 

Bütün şiddetiyle devam eden
savaşta ikinci ve üçüncü saldırı
kuvvetlerinden sonra dördüncü
saldırı kolu da surlara hücum etti
ve güneşin henüz yeni doğmaya
başladığı vakitlerde surların üz-
erinde fetih sancağı dalgalan-
maya başladı. 

Böylelikle tarih boyunca yapı-
lan otuz kadar kuşatmadan so-
nuncusu nihayet başarıya ulaş-
mıştı. Osmanlı padişahı Sultan
İkinci Mehmed,  o günden sonra
“Fatih” olarak anılmaya hak
kazandı. 29 Mayıs 1953 Salı günü
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yanında manevî şahsiyetler ve komutanlar
eşliğinde Topkapı’dan İstanbul’a girdi.
Hızla Ayasofya’ya gelerek Bizans halkına
yaptığı güven verici konuşmadan sonra
ikindi vakti okunan ezanın ardından Aya-
sofya’da namaz kılındı. Ve halk normal
hayatına döndü. 

Fethin Sonuçları
Fetih, Müslümanların İslam

dünyasındaki saygınlığının daha da
artmasına yol açarak, prestijlerini
artırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in Hris-
tiyanlara kendi dillerini konuşması ve din-
lerini yaşaması konusunda büyük
serbestlikler tanıması, Hristiyan din
adamlarına değer verilmesi fethin en
önemli aşamalarından sayılır. 

İstanbul’un fethi ile yaklaşık on bir
yüzyıllık Doğu Roma İmparatorluğu da
sona ermiş, Osmanlı Devleti fetihle birlikte
büyük bir siyasî güç kazanarak,  İmpara-
torluk kimliği kazanmıştır. 

Yazının başında da belirttiğimiz gibi
tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni
Çağ’ın başlangıcı olarak
değerlendirilmiştir. 

İstanbul’un fethi iki kıta üzerinde
genişlemekte olan Osmanlı Devleti’nin
gücü açısından büyük önem taşır. Çünkü
Osmanlı’nın Avrupa ve Asya toprakları
ancak bu suretle birbirine bağlanabilirdi.
Fetihle birlikte Osmanlı boğazlara tama-
men hâkim olarak, ticari ve ekonomik
bakımdan da kendini daha güçlü bir kon-
uma getirmiş oldu. 

Fethin dünyadaki tepkileri de büyük
oldu. Avrupa’da ve her yerde Bizans
İmparatorluğu’nun Osmanlılar’ın eline
geçmesi tartışıldı. Uzun süre Osmanlı’nın
kılıcı Avrupa devletlerinin dilinden
düşmedi.

Cihanşümul bir olay olan İstanbul’un
fethi ile medeniyet yolları insanlığa
yeniden açılmış, insan merkezli ileri bir ik-
tisadi konum oluşmuştur. 

İmparatorluğun başkenti ola-rak
dünyanın en önemli şehirlerinden olan İs-
tanbul, tarih boyunca dünya medeniyet-
lerinin ve dinlerinin bir arada yaşama
geleneğini sürdürmesine ev sahipliği
yapmıştır. 

Günümüzde de özgünlüğünü sürdürm-
eye hâlen devam eden İstanbul, iletişim
ve ulaşım imkanlarının çoğalmasıyla bir-
likte her türden kültür ve etnik gruba
dahil insanları bağrında yaşatmayı
sürdürüyor. .

Tarih 
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ünümüzde herhangi birinin yaşadığı
toplum ve bireyler üzerinde bıraktığı
etkileri tanımlamak için kullanılan “ka-
rizma” (charisma) ifadesi Yunanca bir
kelimedir ve “hibe edilmiş” anlamına
gelir. Max Weber’in sosyolojik bir kav-

ram olarak “şahsi” ve “fonksiyon” şeklinde ikiye ayır-
dığı “karizma” gerçekte dînî literatüre ait bir
kelimedir ki bu kelime Türk toplumunda kendisine

daha çok “Velî”, ya da “Ermiş Kişi” denilen mukaddes
şahsiyetlerin karakterlerinde karşılık bulmuştur.   

1390- 1459 yılları arasında yaşayan Akşemseddin
de gerek yaşayış biçimi, gerekse yol gösterici ve kı-
lavuzluğuna ihtiyaç duyulan bilgi birikimiyle Sultan
II.Mehmed’in Fatih ünvanına sahip olmasına vesile
olan, onu fethe azmettiren , ilk ismi Makedonya (Hik-
met-i Mukaddes) olarak bilinen  Konstantiniyye’nin
“İslambol” olmasını sağlayan,  döneminin karizmatik
şahsiyetlerinden biridir ve bu özelliğiyle fethin man-
evî  mîmârıdır.

Akşemseddin 1390 yılında Şam’da doğmuş, yedi
yaşında babası “kurtboğan evliyası” lakabıyla anılan
Şerefiddün Hamza ile Anadolu’ya gelip Amasya civa-
rında Kavak nahiyesine yerleşmiştir. Babasını erken
yaşta kaybeden Akşemseddin öğrenimini Amasya’da
tamamlayarak Osmancık şehri medresesinde müder-
ris olmuşsa da kısa bir süre sonra buradan ayrılarak
mürşid aramak üzere Fars ve Maverâünnehir’e kadar
gitmiş fakat arzusuna erişemeyerek Anadolu’ya geri
dönmüştür. İyi bir tahsil gören Akşemseddin devri-
nin en gözde ilimleri sarf, nahiv, mantık, meani, be-

lagat, usul-u fıkıh, akaid, hikmet vb. bilim dallarını
öğrenmiş, hadis, tefsir, tasavvuf, ahlâk ilimleri ya-
nında tıp ve eczacılık ilimlerine de vakıf olmuştur.
Onun için yaygın kanaatle devrin Lokman’ı “Lokman-
ı Vakt” olarak da bilinir. Soyu Hz. Ebubekir’e daya-
nan Akşemseddin’in dedeleri arasında Şihabüddin
Sühreverdi de yer almaktadır.

Anadolu’ya geri dönüşünden sonra o sıralarda
İslâm âleminde yaygın şöhreti bulunan Zeynüddin-i
Hafi’ye intisap etmek üzere Haleb’e gider. Ancak bu-
rada fazla kalmaz. Gördüğü bir rüya üzerine geri
dönüp Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî dergâhına girer.
Akşemseddin lakabı Hacı Bayram-ı Veli’nin, ona;
“Beyaz bir insan olan Zeyd’den, insan cinsinin leke-
lerini söküp atmakta güçlük çekmedin, âciz kalma-
dın” demesi sebebiyle verilmiştir. Nitekim kısa sürede
riyazat ve mücahededen sonra şeyhinden hilafet alır.
Akşemseddin’in içinde çileye girdiği hücre bugün de
Ankara Hacı Bayram Camii bodrumunda mevcuttur
ve şeyhin adıyla anılmaktadır.

Hacı Bayram Velî’nin yanından ayrıldıktan sonra
sırasıyla Beypazarı, Çorum İskilip, bir süre sonra da
Göynük’e yerleşti. Akşemseddin Şeyhi Hacı Bayram
‘ın II.Murad’la münasebetlerinde daima yanında bu-
lunduğundan oğlu II.Mehmed ile tanışmış ve tahta
çıktıktan sonra da onunla görüşmeye devam etmiş-
tir.

II.Mehmed 1453 yılı baharında İstanbul’u muha-
sara etmek üzere ordusuyla yola çıkınca Akşemsed-
din devrin diğer tanınmış şeyhleriyle birlikte yüzlerce
müridiyle ona katıldı. Kuşatmanın en sıkıntılı anla-
rında gerek padişahın, gerekse ordunun manevî gü-
cünün yükseltilmesine yardımcı oldu. Akşemseddin’in
bu sıkıntılı anlarda zaferin yakın olduğu müjdesini ve-
rerek sabredip gayret göstermesi gerektiğine dair Fa-
tih’e yaptığı telkinlerin, yazdığı mektupların fethin
kısa zamanda gerçekleşmesinde büyük bir tesiri
olmuş, fethin müyesser olduğu zamana kadar, mü-
barek ak saçını ve sakalını toprağa sürmüş, gözlerin-
den yaşlar boşanarak Allah’a tazarru (huşu içinde
yalvarma) ve niyazda bulunmuştur. 

Fetih’ten sonra Ayasofya’da kılınan ilk Cuma na-
mazında hutbeyi Akşemseddin okumuş, fetih günü
29 Mayıs 1453 Salı günü Ayasofya’da kılınan ilk ikindi
namazını ise Fatih bizzat kendisi kıldırmıştır. İslâm
ordularının daha önceki kuşatmalarından birinde
şehid düşen, Resullah ‘ı evinde misafir eden ve daha
sonra bayraktarı olan Hz. Eyyub el Ensarî’nin kabrini

İz Bırakanlar

Karizmatik 
Kişiliğiyle 
Fethin Manevî Mîmârı: 

Akşemseddin

G

Akşemsettin Türbesi

Akşemsettin
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Päwesiner Weg 46/47 | 13581 Berlin
Telefon: 0800 331 60 58 (Kostenfrei aus dem Deutschem Festnetz)

E-Mail: info@horizont-electronic.de

Schaffen Sie Transparenz, und Sie haben die Antwort auf ihre Fragen 

Wann ist das Fahrzeug gestartet, und wann wurde das Fahrzeug am Ende des

Arbeitstages wieder abgestellt? 

* Wo ist das Fahrzeug jetzt? 

* Wie lange hat das Fahrzeug für die Anfahrt gebraucht? 

* Welcher Streckenverlauf wurde gewählt?

* Wie lange stand das Fahrzeug beim Kunden? 

Ihre Vorteile 

Wie lange können Sie es 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 tatsäch-

lich gefahren wurden? 

*...häufige und überflüssige Telefonate zu

führen? 

*...über Arbeitszeiten zu diskutieren? 

*...kostbare Zeit mit Tourenabrechnungen zu

verbringen? 
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de Fatih’in arzusu üzerine keşfe-
den Akşemseddin, Ayasofya’nın
gizli bölmelerini ve dehlizlerini de
tespit etmiştir.

Ayasofya’da okunan hutbe Os-
manlılar içinde okunan hutbelerin
belki de en sevinçlisi, en büyük
şan ve şerefe sahip olanıdır.
Çünkü o güne kadar sekiz buçuk
asırdan beri bütün Müslümanların
ulaşmayı şiddetle arzu ettikleri bir
fethin Cenab-ı Hak tarafından Os-
manlı padişahına ve onun tebasına
verildiğini ilan etmektedir. Bu se-
beple fethin komutanı ve gazileri,
sahabe-i kiramın bile şiddetle arzu
ettikleri büyük bir saadete ve Hz.
Peygamberin “Ne güzel komutan
ve ne güzel asker” övgüsüne maz-
har olmuşlardır.

Fatih tarafından kiliseden çev-
rildikten sonra Fatih medreseleri
yapılıncaya kadar Zeyrek Camii’
nde dersler veren Akşemseddin
burada ikamet etmiştir. Fetih’ten
sonra padişahın taç ve tahtını terk
edip bütünüyle şeyhe bağlanmak
ve ondan tarikat ahkâmını öğren-
mek istemesi üzerine Akşemsed-
din buna razı olmadı. Fatih ısrar
etti: “Birisi gelir bir sözle onu hal-
vete alırsın. Beni ne için meneder-
sin” deyince: “Sen halvete girince
devleti kim, halkını kim idare ede-
cek? Hem sen halvetin zevkini
alınca saltanat gözünden düşer.
Devlet işleri yüz üstü kalır. Allah’ın
gazabına uğrarız. Halvetten mûrad
adalettir. Hükümdarlıkta adaletten
ayrıl-mazsın. İşte bu suretle arzun
yerine gelmiş olur” diyerek nasi-
hat etti ve büyük bir dirayet gös-
tererek Fatih’in bu arzusuna engel
olmaya çalıştı. Bunu başaramaya-
cağını anlayınca Göynük’e döndü.
Sultan’ın, gönlünü almak için ar-
kasından gönderdiği hediyeleri
şahsı için kabul etmemiş, sadece
Göynük’e bir çeşme yapılmasına
razı olmuş ve bir vakıf bina edil-

mesini istemiştir. Burada şeyhinin
kendisine talim eylediği “Bayramî”
tarikatı usulü ile kendine intisap
edenleri yetiştirmiş ve büyük bir
bölümü tasavvufa dair olan kitap-
larını yazmakla ahir ömrünü geçir-
miştir.

İstanbul’u fethinden daha kıy-
metli bulduğu mürşidi için Fatih’in
“Asrımda böyle bir âlimin bulun-
masına mı yoksa şu şehrin fethine
mi sevineyim bilemiyorum” dediği
Akşemseddin, Risaletü’n Nuriyye
isimli eserinde tasavvuf karşıtları-
nın iddialarını ele alır. Meselâ: Aba
giyerler, şeyhleri elinden hırka gi-
yerler, tülbentli, tülbentsiz taç gi-
yerler, beylerin ata ve ihsanını
kabul ederler,  heyecana gelip
(demlenip) haykırırlar, halka ha-
linde zikrederler,  savm-ı visal tu-
tarlar, halvete girerer, çile çıka-
rırlar, abdest alırken başkalarından
yardım isterler, kara edük giyerler
vs. gibi iddiaları teker teker ele
alan Akşemseddin, bunları delilleri
ile cevaplandırır. Sûfilerin özellik-
lerini sayarken bilhassa:

-Sûfilerin şirkten ârî olduğuna,
-Riyadan kurtulmak için tövbe

ettiklerine dikkat çekmiştir.
Ona göre iman ve amel temiz-

liği ilk planda gelmektedir. Tevazu
ve adâb konusunda şu tespitleri
bugün bile hâlâ önemini korumak-
tadır.

-Hizmetkârı ile birlikte yemek
yemek,

-Yolda bulunan incitici nesneyi
gidermek

-Küçük çocuklara selam ver-
mek,

-Miskinlerle, fakirlerle oturmak
ve durmak.

Ayrıca bütün tasavvuf ekolle-
rince benimsenen şu prensipler de
Akşemseddin’in kitabında yer al-
maktadır.

-Az yemek, Az uyumak,

-Allah zikrini çok etmek,

Akşemseddin’e göre ibadetler
beş türlüdür.

-Ten kulluğu, Nefis kulluğu
-Gönül kulluğu, Sır kulluğu
-Can kulluğu

Def’u Metain, Hall-i Müşkülât,
Kitab-ül-Tıp, Maddet-ül-Hayat,
Makâmât-ı Evliya, Nasihatname-i
Akşemseddin, Risale-i Şerh-i Ah-
val-i Hacı Bayram-ı Veli, Risale-i
Zikrullah, isimli kitapları da yazan
Akşemseddin 1459 yılında Göy-
nük’te vefat etmiştir.

Emir Hüseyin Enisî, Menâkıb-ı
Akşemseddin adlı eserinde şöyle
der: “Akşemseddin Muhammed
b.Hamza bütün mushaflarını ve ki-
taplarıyla sair emlakini belirleyip
vakfeyledi. Hiçbir şeyim kalmadı.
Geride sadece hırkam, kaftanım
ve gömleğim kaldı. Onu da oğ-
luma bahşeyledim. Ancak onları
zarureten şimdi giyiniyorum.

Uryan geldik, uryan gittik. Bir
yerden bir yere uryan. İkisi ara-
sında ise elde edilen nedir?”

Kaynaklar:

-Ali İhsan Yurd, “Fatih’in Hocası Akşemsed-
din”
-Ethem Cebecioğlu “Akşemseddin’de Bazı
Tasavvufî Kavramlar-I
-Muammer Yılmaz “Fatih’in Şahsiyetinden
Çizgiler”
-Orhan F. Köprülü, Mustafa Uzun, „Akşem-
seddin“, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansik-
lopedisi
-Said Öztürk “İstanbul’un Fethinden Sonra
Ayasofya Kilisesinin Camiye Çevrilişi”
-Şerafeddin Gölcük, “Akşemseddin Meh-
med.b.Hamza”
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Günümüz Müslümanlarının, İslâm ortak paydasına acilen ihtiyaçları var-
dır. Ortak payda olmazsa sinerji yaratamazsınız, sinerjinin olmadığı
yerde bilimden bahsedilemez. Din birleştiricidir, oysa bugün din ayrıştı-
rıyor. Mezhep olarak ayrıştırıyor, siyaset olarak ayrıştırıyor, meşrep olarak
ayrıştırıyor, cemaat olarak ayrıştırıyor. 
Din araçtır, amaç değildir. Cemaatlerin menfaati dinin menfaati değil-
dir. Geleneğin dinleşmesi Kur ’an’ın atalar-babalar dini dediği şeydir.
Kur ’an’ın eleştirdiği işte tam budur. Hz. Muhammed’in beşeri yönü ihmal
edilmiştir ve dolayısıyla gelenek dinleşmiştir.

„

„
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asan Hoca ‘’Aklı-

nızı çalıştırmaz-

sanız sizleri pis-

lik içinde bırakı-

rım’’ ayetini mer-
keze alarak başladı sohbetine.
Önce Arap Baharı’nın çiçeklerini
koklamaya çalıştık. Burnumu-
zun direği sızladı. Hızla uzaklaş-
tık bahçe sandığımız o koruluk-
tan. Sonra zaman tünelinde yol-
culuk yapmaya başladık. Saadet
Asrı’na(!) uğradık, orada hep acı
ve gözyaşı gördük, hayal kırıklı-
ğına uğradık.

Sonra, Sevgilimiz, Canımız,
Mihmandarımız, Efendimiz’in
vefat ettiğini duyduk. Cenaze-
sinde bulunalım dedik, bir de ne
görelim, daha cenaze ortada
dururken başlamış koltuk kav-
gası. ‘’Halife bizim kabileden

olacak. Hayır efendim bizim

bizim kabileden olacak. Biz

Kureyş’liyi.Biz de Ensar’ız...’’

Seçim propagandaları Tevhid
gerçeği üzerinden değil, aşiret-
lerin üstünlüğü üzerinden yapılı-
yordu.Duyduklarımıza inanama-
dık, içimiz cız etti.

„Üstünlük takva iledir’’ mi
dediniz, yoksa’’ Emaneti ehline
verin’’ mi dediniz? O da ne
demek? Kimsenin umurunda
bile değildi. Daha ilk günden
başlamıştı çıkar kavgaları.

Ayrıldık oradan, istikamet
tayin etmeden başladık çölde
yol almaya. Aman Allah’ım başı-
mızı nereye çevirsek, kan ve
gözyaşı gördük. Bir tarafta Ka-
yınvalide ile Damat, öbür tarafta Kayınbirader ile
Yeğen, biraz ilerde torunlar girmişler birbirlerine, ne
Kitap’a aldıran var ne Elçi’nin Emanet’ine...

Kur’an sayfalarını mızraklarının ucuna takanları mı
ararsın, işi Hakem’e bırakalım diye Halifelerine baş-
kaldıran Bedevileri mi ararsın, Vak’at’ül- Harra’da na-

musu kirletilenlerin feryatlarına
kulak tıkayan müslüman kimlikli
hayasızları mı ararsın, Elçi’nin
torunu Hz. Hüseyin’i koltuk uğ-
runa şehit edecek kadar gözü
dönmüş canileri mi ararsın, or-
talık toz duman... Yorulduk, bit-
kin düştük, hayallerimiz altüst
oldu. Hani bu insanlar birer yıl-
dızdı, hani bu insanlar Cennet’le
müjdelenmişti...?

Burada sözü Hasan Hoca’ya
bırakalım ve hangi tespitleri
yapmış birlikte okuyalım:

„Arap Baharı denilen şey ba-

londan ibarettir’’

Arapların Müslümanlığı, ırkçı-
lıklarını yok edememiştir. Arap
baharı Sünnilik’le alakalıdır, Şii-
lik’le alakalıdır, mezhep çatışma-
sıyla alakalıdır. Amerika Irak’
tayken körüklenen mezhep ça-
tışması Amerika çekilirken ya-
saklanmaktadır. Irak’ta Türkmen
varlığının sesi kesildi, niçin?

Türkiye’nin ayakta durabil-
mesi için bir ayağının Orta-
doğu’da, bir ayağının Balkanlar’
da bir ayağının Asya’da olması
gerekir. Türkiye’nin kaderi 1,5
milyar Müslümanın kaderidir.
Türkiye’deki kavgalar sona erdi-
rilmelidir. Türkiye, siyasetinde
mezhepler üstü çizgiyi tuttur-
mak zorundadır.

Türkiye’de Alevi ve Sünni ça-
tışması kışkırtılmaktadır. Türki-
ye’de Şafii-Alevi çatışması da bu
anlamda kışkırtılmaktadır. Alevi-
lik mezhep değildir, meşreptir.

Arap ülkelerinin Türkiye’den farkı, onların sö-
mürge olmasıdır. ‘’Kölelere özgürlük verirseniz bir
torbaya koyarlar size geriye iade ederler’’ demiştir
Tolstoy.

Arap ülkelerinin politikalarını Türkiye değil, Ame-
rika ve Avrupa ülkeleri belirliyor. Arap Baharı denilen
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H
Hasan Onat Kimdir?

1957’de Çankırı’nın Eldivan ilçesinde
doğdu. Aynı yerde ilkokul tahsilini ta-
mamladı. Ortaokul ve liseyi Parasız Yatılı
olarak Yozgat’ta okudu; 1974’de Yozgat
Lisesi’ni bitirdi. 1979’da A.Ü.İlâhiyat Fa-
kültesi’nden mezun olduktan sonra aynı
fakültede İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsü-
sü’ne asistan olarak girdi. 1.11.1981-
1.3.1982 tarihleri arasında kısa dönem
askerlik hizmetini yerine getirdi. „Emevi-
ler Devri Şii Hareketleri“ isimli teziyle,
1986’da „Doktor“ ünvanını aldı. 1987’de
yardımcı doçent, 1989 tarihinde „Doçent“
, 5 Ağustos 1995’te de Profesör oldu. 1993
yılında, Londra ve Manchester’de, sahası
ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında
Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology
Fakültesi’nde, misafir öğretim üyesi ola-
rak dersler ve seminerler verdi. 17 Ağus-
tos 1999-16 Ağustos 2002 tarihleri
arasında, Gazi Üniversitesi Çorum İlahi-
yat Fakültesi Dekanlığını yaptı. Halen An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde
İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mez-
hepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâ-
sında Dinî Akımlar derslerini
okutmaktadır. „Emeviler Devri Şii Hare-
ketleri”, (Ank.1993), „Yirminci Asırda Şii-
lik ve İran Devrimi“ (Ank.1996),
“Türkiye’de Din Anlayışında Değişim
Süreci” (Ank. 2003) gibi basılmış eserleri
ve İslam Mezhepleri, Şiilik, Alevilik, Din
Anlayışı, Küreselleşme gibi konularda çok
sayıda makalesi vardır. Ayrıca, 1986 yılın-
dan beri, Türkiye’nin Sesi Radyosunda
haftalık programlar yürütmektedir. İngi-
lizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

Berlin Türk Eğitim Derneği ve Berlin İlahiyatçılar Derneği’nin, ortaklaşa düzenledikleri II. Eğitim Kampı’nda, Ankara
Üniversitesi Mezhepler Tarihi Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat’ı konuk ettiler.Mezhepler niçin doğmuştur?
Mezheplerin tarih içindeki yolculukları, bu yolculuktaki paralellikler, kesiştikleri noktalar üç günlük kamp süresince
masaya yatırıldı. Zaman hızla akıp geçti.
Hasan Hoca dolu bir insan. Konusuna hakim, kendine güveni tam, kesin olarak bilmediği konularda ‘’Ben bu konuda kesin
bilgiye sahip değilim’’ diyecek kadar da açık yürekli bir ilim adamı. Hasan Hoca’yı dinleyince bid’at ve hurafelerden uzak
bir din anlayışının inşa edilebileceği ümidi canlandı bizde.
Biz burada Hasan Hoca’nın konuşmasını özetlemekten ziyade tespitlerini paylaşmak paylaşmak istiyoruz. Bu tespitler-
den yola çıkarak, her okuyucunun Hasan Hoca’yı anlaması mümkün. Üzerinde yorum yapması da mümkün.



Bamteli

şey balondan ibarettir. Müslüman-
lar Endülüs’te, İslâm’ı Avrupalı-
larla buluşturmasaydı Avrupa’da
demokrasi olmazdı.

Esas olan toplum bilinci değil,
birey bilincidir. İran siyasetini ispat
etmiştir, Türkiye’nin İran’dan öğ-
renecek çok şeyi vardır.

İran ve Türkiye ikisi de bölge-
sel güç olmak zorundadır. Dış po-
litika pragmatik kurallarla yürür,
duygularla yürümez. Türkiye böl-
gedeki siyasetini duygularla yürüt-
meye çalışıyor. Dünyanın en
ütopik ümmetçi milleti Türklerdir.

„Avrasya’ya hakim olan
dünyaya hakim olur’’ (Brze-
zinski)

İran’ı Şiileştiren bizim Kızılbaş
Türklerdir. İran’a birkaç kez gittim.
Orada değişik kesimden insanlarla
görüştüm. Halkın arasına girdim.
Orada karşılaştığım bir vatandaş
bana dedi ki:’’ İslâm İslâm dedik-
leri içi boş bir yalanmış. Keşke
Amerika İran’ı da vursa da Molla-
lar’ın zulmünden kurtulsak.’’ Bu
feryat İran’ın her köşesinden yük-
selen bir feryattır. Acıdır ama ger-
çektir. Üzgünüm.

Türkiye bölgede önemli bir
ülkedir. Türkiye’nin güçlen-
mesi bölge ülkelerini rahatsız
etmektedir. Bu açıdan İran’la
İsrail Türkiye’ye karşı ittifak
halindedir. Graham Fuller der
ki:’’ Müslümanlarla iş kolay,
sorun İslâm’dır.’’ BOP Müslü-
manları değil, İslâm’ı yeniden
dizayn etme projesidir. Bun-
dan dolayı bu projenin merke-
zine tasavvufu koymuşlardır.
Üzgünüm, ama bu böyledir.

Mütedeyyin olmakla mütedey-
yin olduğunu bilmek aynı şey de-
ğildir. Cahilin ve hainin dini
menfaatıdır, onların dini olmaz.

‘’Mezheplerin İslâm dünya-
sındaki geleceği çatışmanın
merkezidir’’ 

Anlamaksızın Kur’an okumak
Kur’an’a ihanettir. Bunu sorgula-
mak gerekir. Bir yerde kitap düş-
manlığı ve akıl düşmanlığı varsa,
orada ciddi pislikler var demektir.
Pisliklerin kamufle edilmesi için
Kur’an’ı kullanıyorlar. Yeryüzünün
neresinde bir Müslüman varsa

orada kan ve gözyaşı vardır. Bu
durumda şu soruyu sormak gere-
kir: ‘’Problem dinde midir, yoksa
Müslümanlarda mıdır, yoksa her

ikisinde mi sorun vardır?’’
Okuma eylemi anlamayı gerek-

tirir, Kur’an anlaşılmak için indiril-
miştir ve bu amaçla kolaylaştırıl-
mıştır. Okuma, insanı okumakla
başlar, insan kelimelerle ve kav-
ramlarla düşünmesi gereken var-
lıktır. Okuma, Tanrısal aklın
nasıl işlediğini anlamamıza ya-
rayan eylemdir, insanın kendi
varlığının farkına varmasıdır.
Hz. Ömer’i çarpan Taha suresidir..
Tabiat bilimleri tanrısal bilincin
oluşmasını sağlar. Din insan için
vardır, insan din için değil. Din
araç değil de amaç olursa ge-
lenek dinselleşir. Sağlıklı şüphe
varlık belirtisidir. Vahiy akla destek

olmak için vardır, vahiy aklı terbiye
eder, bilinçli bir şekilde gelişme-
sine sebep olur.

‘’Mucize ve keramet devri
bitmiştir’’

Ölülerini yücelten toplum-
lar, hayatı yüceltemezler, Müs-
lümanların ilerlemeleri ölüle-
rinin egemenliğinden kurtul-
makla doğru orantılıdır.

Tefsir yorumdur, müfessirin yo-
rumudur, Kur’an’ın öğrenilmesini
amaçlar, Kur’an değildir. İlahiyat

bilimleri, beşeri bilimlerin alt şu-
besidir. Mucize ve keramet devri
bitmiştir. İnsan aklıyla Allah’ı bu-
labilir.

Affedilmeyecek tek günah şirk-
tir. Benlikten dolayı bu böyledir.
‘’Mü’min insan her sözü işitir, en
güzeline uyar.’’

Müslümanın medeniyeti
kitap medeniyetidir. Endü-
lüs’teki Müslümanlar nereye
gitti, milyonlarca kitap vardı
orada, nereye gitti o kitaplar?
O kitapları yok edenlerle kuru-
lan ittifaklar neyin nesidir?
Medeniyetler ittifakı neyin itti-
fakıdır? 

Mekke’deki Müslümanlar Kur’an
Müslümanıdır. Duruşları bellidir.
Tevhidi yüceltmek için her şeyle-
rinden vazgeçmişlerdir. Tevhid
tüm peygamberlerin çağırdığı or-
tak noktadır. Kur’an Müslümanı
olmak için, bir tarikata, bir meş-
rebe inanmak, katılmak gerek-
mez.

‘’İslâm ortak Paydası Tev-
hiddir’’

İslâm ortak paydası olmadan
mezhepler anlaşılmaz. ‘’İslâm
ortak Paydası Tevhiddir.’’ Müslü-
manlıktaki mezhepler Hristiyanlık-
taki mezhepler gibi değildir. Ehl-i
kıble tekfir edilemez.

Ebu Hanife mezhep kurmadı.
Mezhepler Abbasi devrinde doğdu.
Dört hak mezhep ifadesi siyasi bir
ifadedir. Mezhepleri hak ve bâtıl
diye ayırırsanız bütün mezhepler
bâtıl olur. Hak olan Kur’an’dır. Do-
layısıyla böyle bir ayırım yapıla-
maz. İslâm’da sorumluluk, top-
lumsal değildir, bireyseldir. ‘’Üm-
metim 73 fırkaya ayrılacaktır,
72’si cehennemliktir birisi cen-
netliktir’’ hadisi uydurmadır.
‘’72’si cennettedir birisi ce-
hennemdedir.’’ versiyonu da
aynı şekilde değerlendirilir. ‘’

Günümüz Müslümanlarının,
İslâm ortak paydasına acilen
ihtiyaç vardır. Ortak payda ol-
mazsa sinerji yaratamazsınız,
sinerjinin olmadığı yerde bi-
limden bahsedilemez. Din bir-
leştiricidir, oysa bugün din
ayrıştırıyor. Mezhep olarak ay-
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rıştırıyor, siyaset olarak ayrış-
tırıyor, meşrep olarak ayrıştı-
rıyor. Din araçtır, amaç değil-
dir. Cemaatlerin menfaati di-
nin menfaati değildir. Gelene-
ğin dinleşmesi Kur’an’ın ata-
lar-babalar dini dediği şeydir.
Kur’an’ın eleştirdiği işte tam
budur. Hz. Muhammed’in be-
şeri yönü ihmal edilmiştir ve
dolayısıyla gelenek dinleşmiş-
tir. 

Amel imanın parçasıdır derse-
niz namaz kılmayanı kâfir ilan
etmiş olursunuz. Akıl ve vahiy ma-
dalyonun iki tarafı gibidir. Müslü-
man olmakla Cennet’e gidilecektir
diye bir kural yoktur, Müslüman
olmayanlar da Cehennem’e gide-
cektir diye bir kural yoktur.

Müslüman günah korkusuyla
Allah’a yaklaşmaya çalışmamalıdır.
Böyle olursa asli günaha inanmış
olur, oysa asli günah sadece Hris-
tiyanlara ait bir inançtır.

„Tanrısal akıl çok önemli-
dir“
Peygamber’in özel bilgisi
olmaz. Kur’an’ın tasavvuf diye
bir derdi yoktur. Peygamber’in
örnekliği ahlaki örnekliktir.
Peygamber’i sünnetleriyle tak-
lit ederseniz, bizi idare eden
ölü Muhammed olur, Model
İnsan olarak O’na uyarsanız, o
sizi idare etmez, siz kendiniz
olursunuz. İnancınıza güven-
miyorsanız, tartışamazsınız.
Adem’in yaşadığı Cennet he-
saptan sonraki Cennet değil-
dir, o semboliktir. Kur’an diri-
lerin kitabıdır, ölülerin kitabı
değildir.

Ehl-i Beyt kavramı Peygam-
ber’in hane halkıdır, soyun de-
vamı değildir. Mezheplerin ku-
rumsallaşması dînî anlayışlar-
daki farklılıklardan meydana
gelmiştir. İmam-ı Azam h.150
yılında vefat etmiştir. Maturidî
ise h.333 yılında vefat etmiş-
tir. Ancak Hanefiler Maturidî
olmuştur, içi Eş’âri tarafından
doldurulan Maturidîlik.

Mezheplerin doğuşu
Mezhep, din anlayışındaki fark-

lılaşmaların kurumsallaşması so-
nucu ortaya çıkan beşeri oluşum-
dur.

Sıffin savaşı mezheplerin doğu-
muna eşiklik etmiştir. Mızraklara
Kur’an yaprakları takılınca bir
kısım bedevi Müslümanlar ‘’biz
Kur’an’a kılıç çekmeyiz’’ demişler-
dir. Hz. Ali onlara, ‘’Kur’an be-
nim, ben onların ciğerini bili-
rim’’ demesine rağmen böyle de-
mişlerdir. Onlar ‘’Hüküm Allah’ın-
dır’’ demişlerdir. Söyledikleri doğ-
rudur, ama kastettikleri yanlıştır.

Hariciye siyasi bir farklılaşma-
dır. Kimdir bu insanlar? Meşru ha-
lifeyi bile dinlemeyen bu insanlar
çölde yaşayan bedevi Araplardır.
Sosyo-kültürel değişimlerini ta-
mamlamamış olan insanlardır
bunlar ve geleneklerini dinleştir-
mişlerdir. Kureyş’e karşı antipati-
leri vardır. Esasen Arap kabileleri

Kureyş’in otoritesine tepkilidirler.
Burada Emevi, Haşimi çekişmesi
vardır. Bundan dolayı Hariciliğin
doğuşunda egemenlik ana unsur-
dur, amaçları kendi egemenlikle-
rini kabul ettirmektir.

Mesela, Hz. Osman öldürülm-
üştür, cenazesi taşlanmış ve Ya-
hudi Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Muaviye sonra o mezarlığı satın
almış da Hz. Osman Yahudi me-
zarlığından kurtulmuştur.

Yani, İslâm bu antipatiyi yok
edememiştir. Kureyşliler diğer ka-
bilelerin Müslüman olmasını çeke-
memiştir. Üzgünüm ama bu
böyledir. İnsan gerçeğini unutma-
mak lazımdır.

‘’Medeniyet köyde olmaz
kentte olur ‘’

Bugün de öyledir; Müslümanla-
rın en büyük açmazları köylülükle-
ridir. 350 kelimeyle konuşurlar.
Dolayısıyla 350 kelimeyle düşü-
nürler, bu insanlardan bir şey çık-
maz. Bizim Cumhuriyet dönemi
sıkıntılarımız da sosyo-kültürel de-
ğişimden kaynaklanır.

Müslüman insan tipi kentte ya-
şayıp da köylülüğüyle övünen
insan tipidir. Medeniyet bilimle
olur, kültürle olur, dolayısıyla me-
deniyet köyde olmaz, kentte olur.

Sıffin sonrasında kan aktı ve
ayrılık süreci başladı. Harici olma-
yanın, haricilerin yanında savaş-
mayanın kanı, namusu ve canı
helaldir denildi. Kaostan sonra in-

sanlar otorite ararlar, Sıffin’den
sonra, insanlar aradığı otoriteyi
bulamamışlardır ve Hariciler bu
ortamda kendilerine zemin bul-
muşlardır. 12 Eylül de böyledir.
Mezheplerin doğuşunda ana eksen
siyasettir, yani çıkardır. Siyaset ay-
rıştırır ve daha sonra da kendi teo-
lojisini oluşturur. Bugün de kendi
teolojilerini oluşturmaya çalışanlar
var.

‘’Farklılaşmak isteyenler
kendi egemenliklerini kurmak
isteyenlerdir’’

Farklılaşmak isteyenler çıkarcı-
lardır. Dinden nemalanırlar. Farklı-
laşmanın sebepleri vardır. Kendi
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egemenliklerini kurmak isteyenler
farklılaşmak isterler. Farklılıklarının
farkına varılmasın diye de kendile-
rini bir şekilde Peygamber’le irti-
batlandırırlar. Tarikatler böyledir,
mezhepler böyledir, meşrepler
böyledir. Bu sebepleri şu şekilde
maddeleştirmek mümkündür:

1-İnsanın varlığından kaynak-
lanan sebepler

2-Sosyo-kültürel sebepler
3-Siyasi sebepler

Hizbullah doğudan boşuna çık-
madı. Hizbullahçılar domuz ba-
ğıyla insan öldürdüler ve o
insanların üzerinde namaz kıldılar.
Bu davranış onların mezhep inanç-
larından kaynaklanıyor. Bunlar Ha-
rici mantığı ile hareket ederler.
Namaz kılmayanlar onlara göre

kâfirdir. Hizbullah’ın Şafii kökenli
olduğunu unutmamak gerekir. Şa-
fiiler gelenekçidirler, akla değil
nakle daha çok önem verirler. Aklı
neredeyse devre dışı bırakırlar.

Sertleştikçe yok olursunuz.
Kur’an sertleşmeyi kınar. Sevgiyi
ön plana çıkarır. ‘’Bir insanı öldü-
ren bütün insanlığı öldürmüş gibi-
dir, bir insanı yaşatan bütün

insanlığı yaşatmış gibidir’’.

Sonuç
eğer ürettiğiniz oran-
da var olursunuz.
Mevcut din anlayışı
ayrılıkçı kurumlara
meşruiyet kazandırı-

yor, unutmayınız, Hariciliğin aç-
mazı tepkiselliktir. Tepki motivas-
yon verirse güzel olur, isyana
sebep olursa anarşi doğar. Duru-
şumuzun % 80’ini tepkiselliğimiz
oluşturur.

İmam-ı Azam söyledikleri-
nin din olmadığını biliyordu. O
büyük bir âlimdir, büyük bir
mütefekkirdir. Hanefilik, Ebu
Hanife’nin vefatından 40 sene
sonra başlar. İmam-ı Âzam

malumata mahkum değildir,
olmamıştır. Otoriteye boğun
eğmemiştir, dik duruşunun be-
delini canıyla ödemiştir. Ebu
Hanife’nin zemini Mürcie’nin
zeminidir.

Peygamber’in söz ve filleri be-
şeridir. İslâm’ın getirdiği en büyük
yenilik medeniyet projesidir. Pey-

gamber görevlendirmede liyakatı
esas alır, bundan dolayı siyaseti
Müslümanlara bırakmıştır, varise
vasiyet etmemiştir.

Ancak, Şii anlayışa göre, Hz.
Ömer’le, Hz. Ebû Bekir kafa ka-
faya vermişler ve Hz. Ali’nin hak-
kını yemişlerdir. Şiilikte 12 masum
imam anlayışı vardır, bu anlayış
İslâmî değildir. Camilerde Hz. Ali
ve taraftarlarına küfür edilmesi
emrini Muaviye vermiştir bu da
elbet yanlıştır.

Korkunun olduğu yerde
İslâm olmaz. Orada yeni de-
ğerler üretilmez. İslâm yaşat-
mayı esas alan bir dindir. 

Maziye mahkûm olmaktan
kurtulmamız lazımdır. 

Kur’an’ı aklın ışığında yo-
rumlamak lazımdır. 

Çıkış yolumuz bilimdir. Bil-
ginin gücü karşısında kimse
duramaz. 

Ciddi mânâda insana yatı-
rım yapılmalıdır. 

Çok fazla politize olmadan
insan yetiştirmeyi önemseme-
liyiz. 

Tasavvuf Batıniliğin Ehl-i Sün-
net içinde yeniden yeşermesidir.
İslâm’ın olduğu yerde hürriyet
vardır. İlimde tabulaştırılmış bir
otorite olmaz. Anlayamadığınız
geçmişler size yük olur.’’.

D

Hüseyin BOZKURT
bozkurt@ibg-bozkurt-gerl.de
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stanbul’un Fethi ya da Avrupa kaynaklarında geçen ismiyle Konstantino-
polis’in Düşüşü, 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma (Bizans) İmparator-
luğu’nun başkenti Konstantinopolis’in, Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki
Osmanlı ordusu tarafından alınmasıdır. Daha sonra şehir Osmanlı Devle-

ti’ne başkentlik yapmıştır. İstanbul’un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmpara-
torluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ süreci başlamıştır.

Tarih

“Konstantinopolis’te Latin serpuşu görmektense,
Türk sarığı görmeyi tercih ederim!“(Kostantinopolis halk halkı)

İ

KOSTANTİNOPOLİS DÜŞTÜ
„Ya ben Bizansı’ alırım ya Bizans beni“

Fatih Sultan Mehmet

30 15/2012



Tarih

Öncesi 
onstant inopol is,
Müslümanlar tara-
fından ilk olarak Hz.
Muhammed’i Hicret
döneminde evinde
misafir eden sa-

habe Ebu Eyyûb el-Ensarî tarafın-
dan 668-669 yıllarında kuşatıl-
mıştır. Daha sonra birçok farklı ku-
şatmaya sahne olan İstanbul,
1204 yılında Haçlılar tarafından
kuşatılmış ve 1261 yılına dek Latin
İmparatorluğu himayesinde kal-
mıştır. Kentin 15. yüzyılda Osmanlı
topraklarının ortasında kalması, iki
kıtayı birleştirmesi ve oldukça ge-
lişmiş bir şehir olması bölgenin
Osmanlı’nın eline geçmesi ve baş-
kent olması ihtiyacını getiriyordu.
Konstantinopolis, Osmanlılar tara-
fından ilk olarak Yıldırım Bayezid
döneminde kuşatılmıştır. 1390 yı-
lında yapılan kuşatma başarısız
olmuş, Ankara Muharebesi’ne dek
şehir aralıklarla abluka altında tu-
tulmuştur. II. Mehmed’in tahta
geçtiği dönemde, Anadolu’da An-
kara Savaşı ile dağılan siyasi birlik
toparlanmış, Rumeli’de fetih çalış-
maları yeniden başlamıştı. II.
Mehmed’in amacı Osmanlı Devle-
ti’ni dünya çapında güçlü bir ko-
numa getirmek, gücüne güç
katmaktı. Bu siyasi yol ile önün-
deki ilk engel Doğu Roma İmpara-
torluğu ve İstanbul’un Türklerin
elinde olmayışıydı. Ayrıca İstan-
bul, bölgenin en büyük ticaret ve
kültür merkezi konumundaydı. Or-
todoks Kilisesi’nin merkezinin de
İstanbul’da olması, İstanbul’un
politik ve dini önemini arttırmak-
taydı. II. Mehmed’in hedefi Kons-
tantiniyye’yi fethederek büyük bir
İslâm şehri yapmaktı.

Hazırlıklar 
II. Mehmed, Konstantinopolis’i

ele geçirmek için öncelikle deniz
yardımının kesilmesi gerektiğini
düşünmekteydi. Bu gerekçe ile
büyük dedesi Yıldırım Bayezid’in
yaptırmış olduğu Anadolu Hisa-
rı’nın karşısında Rumeli Hisarı’nı
yaptırdı. Bu hisar, Tuna Nehri ile
Karadeniz’den gelecek yardımı ön-
lemenin yanında, Osmanlı Donan-
ması için bir üs konumu üstlene-
cekti. İstanbul’u kuşatacak ordu-
nun arkasını korumak amacı ile
Avrupa’da bir çok stratejik nok-
taya birlikler gönderildi. Mora Yarı-
madası kuşatıldı. İstanbul’un yük-
sek ve kalın surlarını yıkmak
amacı ile Edirne’de, devrin önemli
mühendisleri Musluhiddin, Saruca

Sekban ile Osmanlılar’a sığınan
Macar Urban’a toplar döktürüldü.
Edirne ve Konstantinopolis arasın-
daki yol düzenlendi ve topların ge-
çebileceği kaliteye yükseltildi. II.
Mehmed’in tasarlamış olduğu
aşırtma gülleleri, günümüz ismi ile
havan topları yapıldı.

Rumeli Hisarı’nın inşaası 
Hisarın inşaasına 15 Nisan

1452’de başlanmıştır. İş bölümü
yapılarak her bölümün inşaası bir
paşanın denetimine verilmiş,
deniz tarafına düşen bölümün in-
şaasını da II. Mehmed bizzat ken-
disi üstlenmiştir. Denizden bakıldı-
ğında sağ taraftaki kulenin yapı-
mına Saruca Paşa, sol taraftakinin
yapımına Zağanos Paşa, kıyıdaki

kulenin yapımına da Çandarlı Halil
Paşa nezaret etmiştir. Buralardaki
kuleler de bu paşaların adlarını ta-
şımaktadır. Hisarın inşaası 31
Ağustos 1452’de tamamlanmıştır.
Hisarın yapımında kullanılan ke-
resteler İznik ve Karadeniz Ereğli-
si’nden, taşlar ve kireç Anadolu’
nun değişik yerlerinden ve spoliler
(devşirme parça taş) çevredeki
harap Bizans İmparatorluğu yapı-
larından temin edilmiştir. Hisarın
yapımında yaklaşık 300 usta, 700-
800 işçi, 200 arabacı, kayıkçı,
nakliyeci ve diğer tayfa çalışmıştır.

Bizans’a savaş ilanı 
1452 yılında II. Mehmed, Bi-

zans İmparatorluğu’na savaş ilan
etti. 28 Haziran 1452’de Rumeli
Hisarı’ndan 50.000 kişilik ordu ile
hareket etti. İstanbul Surları kar-

şısında çadırlar kuruldu. 31 Ağus-
tos’a kadar ordu İstanbul’da kaldı.
Ancak 31 Ağustos’ta Edirne’ye gi-
dildi.

Şahî toplarının icadı 
Edirne’de eski Bizans esiri olan

Macar asıllı Urban ve diğer Os-
manlı top dökümcüleri Şahi topla-
rını icat etti. Ünlü tarihçi Joseph
von Hammer-Purgstall’a göre
Urban, topu yapma konusunda şu
sözleri söylemiştir: “Konstanti-
niyye ve hatta Babil surlarını hak
ile yeksan edilecek top imal ede-
bilirim. Ben sanatımdan eminim,
fakat topun ne kadar mesafeye gi-
deceğini evvelden tahmin ede-
mem.

Dîvân-ı Hümâyûn’un top-
lanması 

1452 yılının sonlarına doğru,
II. Mehmed Dîvân-ı Hümâyûn’u
topladı. Toplantıya Akşemseddin
de katılmıştı. Toplantıda ilk sözü
Vezir-i Âzam Çandarlı Halil Paşa
aldı. Eğer fetih gerçekleşirse, Haçlı
seferinin başlayacağını belirtti.
Ancak Zağanos Paşa, Şehabeddin
Paşa, Akşemseddin ve çoğu vezir
Çandarlı Halil Paşa’nın görüşüne
katılmadı. Sonuç olarak da İstan-
bul kuşatması gerçekleşti.

Bizans’ın durumu
Bizans’ın Haliç’e gerdiği ve

bugün Askerî Müze’de sergilen-
mekte olan zincirler:

Bizans İmparatoru XI. Kons-
tantin Palaiologos, Papa V. Nikola’
ya iki büyük Hristiyan mezhebini

K

Rumeli Hisarı
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(Ortodoksluk ve Katolik) birleştir-
mek için başvurdu. Konstantino-
polis’in nüfusu da hızla azalıyordu.
1450 yılında 70.000 ile 80.000
arasında olduğu tahmin edilen
nüfus henüz kuşatmadan önce
36.000 oluyordu. Papa V. Nikola
ise aslen Rum olan ve eskiden
Rusya Başpiskoposu olan Polonya
Kardinali İzidor adındaki zâtı gön-
derdi. İzidor, Ayasofya’da Katolik
usulüne uygun bir âyin düzenledi.
İstanbul halkının bir kısmı ise bu
durumu kabullenemeyerek:
“Konstantinopolis’te Latin ser-
puşu görmektense Türk sarığı
görmeyi tercih ederim!” diyor-
lardı. Papa V. Nikola’dan Bizans’a
3 kadırga ve 200 asker, savaş ge-
reçleri ve gıda maddeleri geldi. 30
geminin de vaadi bildirildi. Sakız
Adası’nda bulunan Cenevizli-
ler’den 2 gemi ile 700 asker, Ga-
lata’daki Cenevizliler’den de 2
gemi ve 300 asker, İspanya ve
adalardan da bazı kuvvetler gel-
mişti. Cenova’dan da Cenevizli-
ler’in teklifi üzerine 500 asker ile
1 gemi gelmişti. Ücretli Türk as-
keri ise nadiren bulunuyordu. En
önemlisi ise Ceneviz’deki Giusti-
niani ailesinden Giovanni Giusti-
niani 700 askeri ile yardım
ediyordu. Eğer, Osmanlılar yeni-
lirse Limni Adası’na düka tayin
edebilme hakkına sahip olacaktı.
Toplamında ise 20.000 asker Bi-
zans’ı koruyordu. Gıda durumu ise
genellikle Mora Despotluğu ve
Sakız Adası’ndan karşılanıyordu.
Bizans, ayrıca İstanbul Surları’na
ve Galata’dan Sarayburnu’na çeki-
len zincirlere çok güveniyorlardı.

Edirne’den Konstantinopo-
lis’e hareket 

II. Mehmed, Şubat 1453’de,
dökülen iri topların İstanbul önle-
rine götürülmesini emretti. 60
mandanın çektiği topun iki tara-
fında ikiyüzer asker yürüyor; kay-
maması için çaba sarfediliyordu.
Karaca Paşa komutasındaki
10.000 kişilik ordu İstanbul yakı-
nındaki Vize, Silivri ve Ayastefanos
kalelerini kuşattı. Nisan ayına ge-
lindiğinde II. Mehmed, eyalet ve
sancaklara orduya katılmaları için
haber gönderdi. 5 Nisan 1453’de
Osmanlı Ordusu, II. Mehmed’in
komutasında İstanbul’a hareket
etti. Asker sayısı 150.000 ile
200.000 arasında değişiyordu. Ay-
rıca, önemli hocalardan Akşem-
seddin, Akbıyık ve Molla Gürani de
orduda bulunuyordu. 6 Nisan
1453’de 10.000 sipahi Maltepe ci-

varını tuttu. II. Mehmed de Ana-
dolu ve Haliç’i tutmuştu. Zağanos
Paşa da Beyoğlu’nu fethetti, Ga-
lata üzerine yürüdü. Aynı gün pa-
dişah, Veli Mahmud Paşa’yı elçi
olarak imparatora gönderdi. Ama
barış teklifi kabul edilmedi.

Kuşatma süreci 
II. Mehmet hazırlıklarını ta-

mamladıktan sonra Bizans kralına
elçi göndererek şehrin teslim edil-
mesini istedi. Red cevabı üzerine
6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul
kuşatmasına başlandı. Osmanlı
Ordusu kenti karadan ve denizden
kuşatma altına aldı. Osmanlı Or-
dusu surlarda gedikler açtıkça Bi-
zanslılar surları yeniliyor, Türklerin
şehre girişine izin vermiyordu. Os-
manlı Donanması’nın da Bizans’a
yardıma gelen Ceneviz ve Venedik
gemilerine engel olamaması sava-

şın seyrini değiştirmeye başladı.
Haliç ile Karaköy arasına çekilen
zincirden ötürü Osmanlı Donan-
ması’nın Haliç’e girememesi sava-
şın seyrini Osmanlı aleyhine
çeviriyordu. Bu gelişmeleri üzerine
Fatih Sultan Mehmet 21 Nisan’ı 22
Nisan’a bağlayan gece 72 parça
kadırganın karadan yürütülerek
Haliç’e indirilmesi emrini verdi.
Dolmabahçe üzerinden Haliç’e in-
dirilen gemilerle savaşın seyri de-
ğişmeye başladı.

Kuşatmanın başlaması 
6 Nisan 1453’de barış şartları

kabul edilmeyince kuşatma, Top-
kapı’dan (Sen Rumen) başladı. 12
Nisan’da sürekli bombardıman

başladı. 17-18 Nisan’da ise Prens
Adaları Baltaoğlu Süleyman Paşa
tarafından fethedildi. 20 Nisan’da
Bizans’a yardıma gelen 5 tane
Rum ve Latin gemisi Osmanlı do-
nanması’nı geçerek Haliç’e girdi.
Bu olay, Baltaoğlu Süleyman Pa-
şa’nın azline sebep oldu. Kaptan-ı
Derya Hamza Bey oldu. (1456’ya
kadar) Sultan Mehmet ve kuman-
danlar tarafından donanmanın
nasıl Haliç’i aşabileceği görüşül-
meye başlandı.

Gemilerin karadan Haliç’e
indirilmesi 

II. Mehmed, donanmanın kara-
dan yürütülüp Haliç’e indirilebile-
ceğni belirtti. Birçok vezir ve paşa
bu duruma tepki gösterdi. Sultan
da: “Biz Peygamber müjdesini
gerçekleştirmeye geldik. Biz
Sultan Murad Han oğlu Meh-

med Han’ız. Allah’ın izni ve
yardımı ile imkansızı mümkün
yaparız. Davranın, amele bu-
lun, usta bulun! Dolmabahçe’
den Beyoğlu sırtlarına doğru
geniş bir yol açın. Yol boyunca
kızakları döşeyin. Cenevizli-
ler’den yağ alıp kızakları yağ-
layın. Amma çok gizli tutun.
Bizans bu durumu fark etme-
meli “dedi.

Bunun üzerine 67 (veya 72)
parçalık donanmanın Haliç’e indi-
rilmesi kararlaştırıldı.[14] Dolma-
bahçe’den Beyoğlu sırtlarına uza-
nan bir yol yapıldı. Kızaklar döşe-
nip, yağlandı. Gemilerin altına ko-
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nacak arabalar hazırlandı. Çok sa-
yıda manda ve öküz sağlandı.
Cenevizli casuslar ise yoğun çalış-
mayı görüyor, ama kestiremiyor-
lardı. Bu sırada Molla Gürani,
yanında talebeleriyle geldi. Molla
Gürani, fethin Sultan Mehmet’e
gerçekleşeceğini belirterek: “Hün-
kârım, fetih size nasip olacaktır.
Sakın vazgeçmeyin. Müritlerimle
geldim. Kefenlerimiz boynumuz-
dadır. Ölene kadar fetih yolunda
yürümeye andımız var” dedi.

Bir gece içerisinde donanma
Haliç’e indirildi. 22 Nisan’da do-
nanma Haliç’ten ateşe başladı. Bi-
zans Başkumandanı olan Giovanni
Giustiniani ise, donanmanın Hali-
ç’e indirilmesine inanamıyordu.
Ayrıca, bu sırada İstanbul’a padi-
şahın emri ile Zağanos Paşa tara-
fından köprü yapıldı.

Şahi toplarının icadı 
II. Mehmed, Konstantinopolis’i

almak istiyordu, fakat bu hiç de
kolay olmayacaktı. Ancak II. Meh-
med’in tutkusu büyüktü ve bu
tutku dehası ve zekasıyla birle-
şince Şahi toplarını döktürdü. Bu

topları Macar asıllı olan Urban Usta
dökmüştür. Bu top kuşatma esna-
sında Bizans Surları’nda gedikler
açmıştır.

Bizans elçileriyle görüşme 
II. Mehmed’e Bizans İmpara-

toru tarafından elçiler gönderildi.
İmparator teklifte bulunarak: “Ku-
şatma kaldırılırsa padişahın iste-
diği kadar vergi vermeye hazırım.
Konstantinopolis surlarına kadar
olan bütün topraklar da kendileri-
nin olsun “dedi.

Ancak Sultan bu teklifi kabul
etmeyerek:” Efendinize söyleyin,

direnmeyi bırakıp şehri teslim
etsin. Bunu yaparsa Mora’nın ha-
kimiyetini kendisine ihsan edece-
ğiz. Razı olmazsa şehre zorla
gireceğiz! Biz, Sultan Murad Han
oğlu Mehmed Han olarak Peygam-
ber müjdesi peşindeyiz.” dedi.

Meryem tasvirinin yere düş-
mesi 

25 Mayıs günü, Meryem’in tas-
virinin Konstantinopolis’te dolaştı-
rılacağı bildirildi. 26 Mayıs Cumar-
tesi günü de Meryem’in tasviri
şehir boyu dolaştırılmaya başlandı.
Eğrikapı’ya girerken tasvir yüz
üstü yere düştü. Hristiyanlar kor-
kuya kapıldı. O sırada ani bir fır-
tına koptu, sağanak yağmur baş-
ladı. Halk bu olayı kötüye yorarak:
“Meryem Ana da Osmanlılar’dan
yana! Artık şehrimizi korumuyor!”
dediler.

Kuşatma hakkında görüşme
Aynı günün akşamı II. Meh-

med’in sırma işlemeli büyük kır-
mızı otağında toplantı vardı.
Padişah ordunun bütün ileri gelen-
lerini toplamıştı. Çeşitli ilim adam-

ları, şeyh ve dervişler de orada
bulunuyordu. Padişah söze başla-
yarak: “Vezirlerim, paşalarım,
beylerim, hocalarım, silah arka-
daşlarım! Hepiniz büyük fedakar-
lıklar gösterdiniz. Ama sizden
daha fazlasını istiyoruz: Bu şehri
artık alınız! Bize mazeret değil,
müjde getiriniz. Sebat bekliyoruz.
Şimdi sözü olan konuşsun!” dedi.

Ardından ilk sözü Çandarlı Halil
Paşa aldı: “Hünkârım, inandığım
gibi konuşacağıma ruhsat var mı?
dedi.

Sultan da: “Elbette Lala, fikrini
açık açık söyle. Biz doğrulardan

kaçan değil, doğruları arayan bir
hünkârız “dedi. 

Çandarlı Halil Paşa: “Öyleyse
şevketlüm, bunca zaman sürüp
giden muharasanın kaldırılmasını
teklife cesaret edeceğim!” Bizans
İmparatoruna ağır şartlar koşar ve
istediğimizi koparırız. Sel gibi kan
akıttık. Elbette bunun bedeli ağır-
dır. Lakin neticeye bir türlü ulaşa-
mıyoruz. Şehir iyi korunuyor.
Lağımlarımızı anında haber alıp
patlatıyorlar. Büyük kulelerimizi
yakıyorlar. Üstümüze kaynar kat-
ran döküyorlar. Macar ordusu ile
Venedik donanmasının yolda oldu-
ğunu haber aldık. Üstümüze gelir-
ler. Fikrimce, barışa razı olalım...
dedi.

Padişah sözü Zağanos Paşa’ya
verdi. Zağanos Paşa konuşmaya
başladı: Hünkârım, efendim! Ve-
nedik donanması ile Macar ordusu
geç kalmıştır. Bizans artık avucu-
muzun içindedir. Onu pençenizden
beşeri hiçbir kudret kurtaramaz.
Kulunuz, kölenizim hünkârım,
fetih yolundan dönmeyiniz!” dedi.

Ardından sözü ilim adamları,
şeyh derviş ve ulemalar aldı. Onlar
da kuşatmanın kaldırılmaması ge-
rektiğini belirttiler. Akşemseddin
de fetih olacağını belirterek:
“Şevketlüm, rüyasını gördüm,
Konstantiniyye’nin fatihi ola-
caksınız. Peygamber Efendi-
miz Hazretleri’nin övdüğü emir
unvanını alacaksınız. Ferman
sizindir.” dedi ve kuşatmanın de-
vamına karar verildi. Padişah fer-
manı çıktı. 

Fermanda şunlar yazılıydı:
“Salı sabahı namazından sonra
umumî yürüyüş olacaktır. Tellal çı-
karılsın ve bütün efrâda (askelere)
duyurulsun. Pazartesi gününü her-
kes oruçla geçirecektir. Topluca
dua edilecektir. Cenâb-ı Mevlâ ka-
rarımızı hayırlı kılsın!” dedi. Pazar-
tesi günü içerisinde dualar edildi
oruç tutuldu.

Fetih sonlanıyor 
Osmanlı Donanması’nın Haliç’e

indirilmesi ile birlikte savaşın seyri
Osmanlılar’a döndü. İstanbul’a 19
Nisan, 6 Mayıs ve 12 Mayıs’ta
büyük hücumlar düzenlendi fakat
şehir ele geçirilmedi. Kuşatma ol-
dukça uzun sürmüş, Osmanlı as-
kerleri moral ve fizikî açıdan kötü
duruma düşmüştü. Bu gelişmeler
üzerine II. Mehmed, 29 Mayıs’ta
büyük taaruz için emir verdi. 29
Mayıs’ta günün ilk ışıkları ile baş-
layan taaruz sonucu, Ulubatlı Ha-
san’ın Bizans surlarına çıkarak
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Osmanlı sancağını dikmesi ile Osmanlı or-
dusu moral kazandı ve savaşa topyekün kar-
şılık verdi. Açılan gediklerin kapatılamaması
ve Osmanlı ordusunun topyekün saldırısı
karşısında Konstantinopolis, 29 Mayıs 1453
Salı günü II. Mehmed’in önderliğindeki Os-
manlı birliklerine teslim oldu. Konstantino-
polis’in alınması ile birlikte topların deldiği
surlardan içeri giren II. Mehmed, halkın
sevgi gösterisi ile karşılandı. Bu fetihten
sonra II. Mehmed, Fatih unvanını aldı ve
Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya baş-
ladı.

Son gece ve fetih 
II. Mehmed, 28 Mayıs’ı 29 Mayıs’a bağla-

yan gece Akşemseddin’e Konstantinopolis
hakkındaki görüşlerini öğrenmek için Ahmet
Paşa’yı gönderdi. Akşemseddin ise şehrin er-
tesi gün fethedileceğini söyledi. Konstanti-
nopolis’te ise XI. Konstantin, Ayasofya’dan
çıkınca, atına binip askeri mevkileri dolaştı.
Halkı ve askerleri heyecandıracak konuşma-
lar yaptı. Osmanlı tarafının kesin hücuma
kalkacağı Galata’daki Cenevizliler ile Os-
manlı Rumları tarafından XI. Konstantin’e
bildirilmişti. II. Mehmed ise 29 Mayıs günü
şehrin fethedileceğini belirterek: “Ya ben
Bizans’ı alırım, ya Bizans beni!” demişti.

29 Mayıs sabahı, namazını kıldıktan sonra
atına binen II. Mehmed, maiyetiyle birlikte
ön safa geldi. Verilen emirle toplar ateşlendi.
Osmanlı Ordusu hücuma başladı. Lağımcılar
kaleyi patlatmaya çalışırken, Bizans askeri
de kaynar katranları surların üzerinden Os-
manlı askerlerine döküyordu. Padişah ise
Topkapı önlerinde demir topuz ile savaşı-
yordu. bu sırada Giovanni Giustiniani ağır
yaralandı. Konstantin’den tedavi için izin is-
tediği zaman Konstantin: “Yaranız ağır de-
ğildir; bununla beraber, buradan nasıl
çıkacaksınız?” diye sordu. Giovanni ise:
“Cenab-ı Hakk’ın Türklere  açmış olduğu yolu
takip edeceğim” dedi. Ardından da Galata’ya
sığındı ve orada öldü.

700 kişilik birliğiyle gelen Giovanni, böl-
geyi terk edince Bizans ordusu iyice bozul-
maya başladı. Ulubatlı Hasan adlı bir yeniçeri
ise 30 arkadaşı ile kaleye tırmanıyordu. Bi-
zanslılar sekizini ok ve top atışlarıyla vurmuş
ise de 22 kişi surlara tırmandı ama kısa sü-
rede ok ve top atışlarında yaralandı. Ulubatlı
Hasan ise sancağı kaleye dikti. Ancak ok
darbeleri ve açılan ateşlerle orada vefat etti.
Söylediği son söz ise: Allah’ım bu sancağı
buradan indirme! idi.

Bir Yeniçeri müfrezesi Ulubatlı Hasan’ın
naaşını II. Mehmed’in huzuruna getirir. Pa-
dişah, cenazeyi gözlerinden öperek: Eğer
Sultan olmasaydım, Ulubatlı Hasan
olmak isterdim! demiştir.

Bu sırada imparator öldü. İmparatorun
ölümü ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Aynı
zamanda veliahtlardan Kantakuzen de ölm-
üştü. Şehzade Orhan ise intihar etmişti. Bu
sırada II. Mehmed, Topkapı’dan şehre girdi.
Böylece şehir fethedildi. II. Mehmed, Fatih
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ünvanını aldı. Bu sırada Giritli as-
kerler bahçede halen çatışma için-
deydi. Fatih bunları görünce,
silahlarıyla beraber Girit’e dönme-
lerine izin vermiştir. Daha sonra
Bizans Patriği’ni telkin ederek: 

“Ben Sultan Mehmed, sana
ve arkadaşlarına ve bütün
halka söylüyorum ki, bugün-
den itibaren ne hayatınız ve ne
de hürriyetiniz hususunda
benim gazabımdan korkunuz”
dedi ve sancağı burçlarda gördü-
ğüne sevinerek: Aciz, fakir kulun
Mehmed’e bu günleri gösterdiğin
için sana şükürler olsun Rabbim!
dedi. Konstantinopolis halkının bir
kısmı ise hâlâ umutluydu. Çünkü
Çemberlitaş Sütunu inançlarına
göre Türklerin şehre girmesini ön-
leyecekti. Ancak Çemberlitaş da
geçildi ve Ayasofya’ya varıldı. Ca-
mi’ye çevrilmesi emri verildi.

Çandarlı Halil Paşa’nın idamı 
Çandarlı ailesi öteden beri Os-

manlı Devleti’ne büyük hizmetler
vermişti. Ancak, Çandarlı Halil Pa-
şa’nın Bizans ile uzlaştığı söylenti-
leri yayılıyordu. Ayrıca Çandarlı
Halil Paşa’nın kuşatma sırasında
„Kuşatmanın Kaldırılması“ yolunda
teklifleri de olmuştu. Fatih, o
zaman için olayın üzerine yürüme-
mişti. Bizans’ın son megadükü
Lukas Notaras’a niye bu kadar di-
rendiklerini sorduklarında da:
Çandarlı imparatorumuzdan giz-
lice dayanmasını istemişti demesi
üzerine soruşturma büyüdü. Ve
Çandarlı önce tutuklanıp, sonra da
10 Temmuz 1453’te idam edildi.
Edirne’deki idamına kadar, Yedi-
kule Zindanları’na kapatıldı. Çan-
darlı Halil Paşa, ilk günler bir
başvezirin ağırlığına yakışır şekilde
zindandaki hücresinde ağırlandı.
Son ana kadar idam edileceğine
inanmamakta direndi, çünkü ken-
disinden önce idam edilmiş başka
bir vezir yoktu. Üstelik ailesi, kısa
aralıklarla tam 154 yıldır iktidar-
daydı.

İdamından önce gözlerine mil
çekilirken, cellat: -“ Padişahın yü-
züne dik bakanların akıbeti işte
budur.” dediğinde,  -“Zağanos’un
bayramı olsun, ahrette iki elim ya-
kasındadır” diye mukabele etmeyi
başardı.

Gerçekten de zindanda bulun-
duğu bir buçuk ay boyunca, Zağa-
nos Paşa, aleni olarak Çandarlı ve
etrafındaki tüm Türk beylerinin
hain oldukları propagandasını ba-
şarıyla yaymış, kilit noktalardaki
diğer Türk paşaları ve beylerini de

benzer akıbetlere sürüklemişti.
Çandarlı’nın 120.000 dükalık hazi-
nesi ve tüm mal varlığı müsadere
edildi. Böylelikle, Osmanlı devle-
tinde devşirmelerin hakimiyet ku-
racağı dönem açılmış oldu.
Sadrazamlığa Veli Mahmud Paşa
getirildi.

Fethin Avrupa’daki yankıları 
İstanbul’un fethi Avrupa’da

büyük yankı uyandırdı. Başta Vati-
kan ve Sırbistan Prensliği sıranın
kendilerine geldiğini düşünmek-
teydi. Papa’nın önderliğinde bir
Haçlı Ordusu toplanmak istendiyse
de, Avrupa’nın o dönemki iç siya-
set karışıklıklarından ötürü bu ger-
çekleştirilemedi. Yunanlar, Bizans’
ın mirasçısı olduklarını iddia ettiler,
bu iddialar üzerine Bizans’ın yaşa-

yan son prensleri Mora Yarımada-
sı’nda, Fatih’in emri ile öldürüldü.
İstanbul’un fethi ile bir çok bilima-
damının İstanbul’dan Avrupa’ya
kaçarak Rönesans hareketini baş-
latmışlardır.
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Dipnotlar 
Bizans kuvvetleri Batılı kaynaklarda ol-

dukça az gösterilir ve 8.000-9.000 gibi sayı-
lar verilir. Osmanlı kaynaklarında Bizans
ordusunun 50.000 civarında olduğundan
bahsedilir. Bizans ordusu içinde ayrıca 3.000
Cenevezli ve İtalyan, bir miktar da Katalan,
Venedikli, İspanyol ve Giritli bulunuyordu.
Muharebenin başındaki ilk hücumda, Bizan-
slılardan 7.450 kişinin öldüğü ve geride
şehri savunmaya yetecek kadar Bizans kuv-
veti kaldığı düşünülür ve fetihten önce İs-
tanbul’un 60.000-70.000 kadar nüfusu
olduğu göz önüne alınırsa- bazı kaynaklar
ise şehirde 30.000 sivilin kaldığını kaydeder-
şehri müdafaa edenlerin sayısının daha çok
olması gerekir. (Kaynak: Ali Çimen, Göknur
Göğebakan: 

Ahmet YUMUŞAK

Fatih’in Mührü
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Tarih

El Hamra 
„Endülüs tacı elinden alınan bahtı kara,
Savuşurken o güzel mülkü verip ağyara,
Tırmanır bir kayanın sırtına etrafa bakar;
Bırakıp çıktığı cennet gibi zümrüt ovalar,
Başlar ağlatmaya biçareyi hüngür hüngür!
Karşıdan valide sultan bunu pek haklı görür,
Der ki : „Çarpışmadın erkekler gibi düşmanlarla;
Şimdi hiç yoksa kadınlar gibi olsun ağla !’’ M.Akif Ersoy
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Tarih ve Toplum

rkekler gibi savaşamadın,
şimdi kadınlar gibi ağla!’’ sö-
zünü okuyunca kalbimiz cız ediyor.
Gırnata’dayız. Santa Fe tepesinde.
Son halifenin, son bakışını anla-

maya çalışıyoruz Gırnata’ya bakarak bu tepe-
den. Sanki sözün muhatabı bizmişiz gibi
bakıyoruz. Sultan Abdullah’ın Gırnata’nın teslim
edilen anahtarlarının şıkırtılarına karışan sesle-
rini duyar gibiyiz. Geride kalan müslüman hal-
kın, Yahudi halkının imdat çığlıklarını duyuyor
gibiyiz.

Sultan Abdullah aslında çaresizlik içinde otu-
rur masaya ve anlaşmaya taraf olur. Şehir talan edil-
mesin, müslüman halka işkence edilmesin, malları
elinden alınmasın, canlarına halel gelmesin diye 47
maddelik bu anlaşmanın altına karşılıklı atılır imza-
lar. 

Böylece O muzaffer bir komutan edasıyla ayrılır
Gırnata’dan bu antlaşmadan sonra, 1492 de. Ancak
İsabel bu antlaşmaya üç yıl tahammül edebilir ve so-
nunda tek taraflı olarak bu antlaşmayı bozarak kat-
liama başlar ve 800 yıllık müslüman varlığına son
verir vahşice.

Aslında Musa bin Nusayr, 711 yılında İspanya’daki
Vizigot Krallığı’nın son kalıntılarının arasındaki karı-
şıklık ve çekişme ortamında, ispanyol Yahudileri ve
bazı Vizigot yöneticilerinin daveti üzerine gider En-
dülüs’e. Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyat’ı 8.000 ki-
şilik bir kuvvetle görevlendirmişti Endülüs halkına

yardım için. Endülüs’e ayak basan Tarık Bin Ziyad
halka gerekli olan yardımı yaptı. Kurtardı halkı zor-
baların elinden. O, Kuzey Afrika’da yaşayan bir ber-
beri ailesinin çocuğudur ve cesur bir komutandır.

Tarık Bin Ziyad’ın başarılarını yakından takip eden
Musa Bin Nusayr da geçer sonradan Endülüs’e. Bir-
likte, Endülüs halkını arzuladıkları huzura kavuştu-
rurlar. Musa Bin Nusayr, görevini tamamladıktan
sonra, burada bazı komutanlarını ve askeri birlikle-
rini bırakarak, Halife’nin emri üzerine Şam’a döner.
Yanında götürdüğü Tarık Bin Ziyad’ı Halife Hişam’a
şikayet eder. Kıskançlıktan yapar bu şikayeti. Ancak
Halife meseleye hakimdir. Buna rağmen, araştırma
yaptırır. Endülüs’ün gerçek fatihi Musa bin Nusayr
değil, Tarık bin Ziyad’tır. Halife Tarık’ı cezalandırmaz,
ama Endülüs’e geri de göndermez. Tarık Bin Ziyad
ölümüne kadar Suriye’de kalır.

Müslümanların Avrupalılarla, Avrupalıların
da Müslümanlarla tarihte ilk karşılaşmaları En-
dülüs’te gerçekleşmiş. Farklı din, dil, kültür ve
farklı medeniyet mensuplarının bir arada asır-
larca ve barış içinde yaşadığı ülke yine Endülüs
olmuş. Dünyanın ilk üniversitelerini bu toprak-
larda onlar kurmuşlar. İlk keşifler bu toprak-
larda yapılmış...

Endülüs’e hangi açıdan bakmak gerekir bilmiyo-
rum. Endülüs denilince aklımıza ilim, kültür, sanat,
tefekkür geliyor. Gurur duyacağımız bu yüksek me-
deniyete bakıp da sevinmeli miyiz, yoksa bu güzelim
medeniyetin, sık sık yapılan saray darbeleleri ve iç
çekişmeler yüzünden kaybedildiğini bilerek üzülmeli
miyiz? bilemiyorum. Neyse biz fazla gecikmeden çı-
kalım Endülüs yolculuğuna.

E

Katolik krallar, 47 maddelik bu antlaşma
metninde Sultan Abdullah’a, İslam inan-
cını, cami, medrese ve kadılık gibi kurum-
ları korumayı vaadederler. İslâm hukuku-
nun uygulanması konusunda teminat verir-
ler. Bunların yanında, inanç özgürlüğünü ve
ana dilde/Arap dilinde eğitim hakkını ga-
ranti ederler. Endülüs’ten göç eden müslü-
manlar gittikleri yerlerde tutunamazlarsa
geriye dönmelerinin garantisini verirler.

„Lâ gâlibe illallah=’’Galip olan Allah’tır’’

„

„
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erlin-Malaga

Hedef Endülüs idi:
Kitaplarda okudu-
ğumuz ve keşke
oralara gidebilsek
dediğimiz İslâm

Medeniyeti’nin beşiği olan ülkedir
Endülüs. Ortaçağ’ da Avrupa’nın
aydınlık yüzünü oluşturan Müslü-
man ilim adamlarının ülkesi. İbn
Rüşd, Muhyiddin Arabî, İbn Firnas,
İbn Hazm, İbn Tufeyl...Bizler on-
ları tanımıyoruz. Anlatmadılar on-
ları bize. Oysa onlar Ortaçağın
karanlığında dünyaya ışık tutan
müstesna insanlardı.

Uzaklardaki yitik cennet bizleri
bekliyordu. Dar’ul -İslam olan
Kurtuba’yı ziyaret, bizler için sıla-i
rahimdi. Gırnata Müslüman Me-
zarlığı’nda, Sierra Nevadalar üze-
rindeki Gözyaşı Tepeleri’ni seyre-
den âlim Muhammed Esed bizler-
den dualar bekliyordu.

Karar verdik Türk Eğitim Der-
neği olarak. Ziyaret etmeliydik

dünyaya ışık tutan o ilim adamla-
rını. Çıktık yola 8 Nisan 2012 sa-
bahı. 14 hayırlı evlat... Hareket
ettik Berlin hava alanı’ndan saat
altıda Endülüs’e doğru... Heyacan-
lıydık... Nasıl bir ülke ile karşılaşa-

caktık? Caddeleri, sokakları evleri,
Ortaçağ’dan kalma eserler ne ka-
dardı, nasıldı, nasıl korunmuşlardı.
Burası nasıl bir ülke ki, o güzide
insanları çıkardı kara bağrından. O
insanlardan geriye ne kalmıştı?
Mezarlarını ziyaret edebilecek
miydik onların? Sorular, sorular ve
sorular...

Malaga’ya indiğimizde beklen-
tirimizin boşuna çıktığını gördük.
Tipik bir Akdeniz şehri. Araçları-
mızı kısa sürede aldık havaalanın-
dan ve başladık Endülüs toprak-
larında yol almaya. Rehberimiz
‘’Burası Marbella’dır’’ dedi. ‘’Suudi
Arabistan Kralı’nın malikanesi bu-
radadır ve başka zenginler de bu-
ralarda mülk edinmişler. Anlayaca-
ğınız burası kodamanların yaşadığı
şehirdir’’ dedi. Zaten şehrin silüe-
tinden anlıyorsunuz zengin insan-
ların burada yaşadığını.

Ronda

Ronda’da Ortaçağ’dan kalma

B

Tarih

Kurtuba Ulu Camii

Fo
to

:S
eb

ah
at

tin
 B

oz
ku

rt

40 15/2012

Fo
to

:Ü
na

l O
ğu

z
Fo

to
:Ü

na
l O

ğu
z



›UNTERHALTSREINIGUNG    

›GLASREINIGUNG  

›HOTELSERVICE

GEBÄUDEREINIGUNG

Sachsendamm  68 - 70 

10829  Berlin

Tel.: 030- 695 99 150

Fax: 030- 695 99 151

Funk: 0172- 990 82 72
e-Mail:bey-services@beyline.de  

Tarih

bir cami ve bir de köprü var, köprü Avrupa’nın en eski
taş köprüsü imiş. Derinliği 165 metre. Romalılardan
kalma bir köprü imiş. Ostersonntag (Paskalya) günü
Ronda da çoşkuyla kutlanıyor. Caddeler tıklım tıklım.
Meryem Ana özel aracından selamlıyor ilahiler eşliğinde
insanları. Biraz seyrettik. Bugün Hz. İsa dirilmiş Hristi-
yan inancına göre. Koyu bir katolik inancı var anlaşılan
Ronda da.

Ronda stratejik öneme sahip bir şehir. İsabella ilk
olarak burasını almış müslümanların elinden. Camiyi ki-
liseye çevirmişler. Caminin içine girmemize müsade et-
mediler. Dışarda müslüman geleneğinin bir eseri olarak
sadece bir çeşme kalmış. Minare çan kulesi olarak kul-
lanılıyor. Caminin ziyarete kapalı olmasını protesto
etmek için caddede öğle ve ikindi namazımızı cem ede-
rek kıldık.

Ronda aynı zamanda ilk boğa güreşinin yapıldığı şe-
hirmiş. İlk arena da burada yapılmış. Öğle yemeğini bir
İspanyol restoranında yedik ve yola koyulduk. Garson-
lar inatla İspanyolca konuşuyorlardı. O kadar uğraştık
ama İngilizce konuşturamadık onları.

Estapano

Geceyi Estapano’da geçirdik. Manzarası güzel, dört
yıldızlı bir otel. Arkadaşlar otelin havuzunda yüzdüler. O
soğuk havuzda mertlik gösterisi yaptılar.

Sabah kalhvaltıdan sonra Tarifa’ya doğru yola çık-
tık. Cebel-i Tarık boğazına paralel olarak yürüyerek Ta-
rifa’ya ulaştık. Tarifa kalesi 10. yy da III. Abdurrahman
tarafından yapılmış. Zamanla tahrip olan kale 13.
yyılda, Alonso Peres de Guzman tarafından yeniden
inşa edilmiş.

Tarifa, Tarık bin Ziyad’dan önce keşif yapmak ama-

41 15/2012

Dipl.-Kfm. Bekir Yılmaz /Geschäftsführer
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cıyla 300 kişilik bir öncü kuvvetin
Endülüs’e ayak bastığı yerdir. İs-
mini de o öncü kuvvetin komuta-
nının isminden almış. Tarık bin
Ziyad da daha sonra 8.000 kişilik
orduyla Endülüs topraklarına aynı
yerden çıkartma yapmış. Zülküf
Ayık iki rekat namaz kıldı burada.
Denizde ayaklarımızı suya batır-
dık. Burası Fas’a 14 km. uzaklıkta,
boğazın en dar olduğu yermiş. Ak-
deniz’le Atlas Okyanusu’nun ka-
vuştuğu yer. Denize karşı
durduğunuzda sağınız Atlas Okya-
nus’u, solunuz Akdeniz. Rivayete
göre Tarık bin Ziyad gemileri bu-
rada yaktırmış. O aslında burada
askerlerine şu tarihi sözleri söyle-
miş:

Arkanızda düşman gibi de-
niz, önünüzde deniz gibi düş-
man var. Nereye kaçacaksınız?
Vallahi sizin için ancak sada-
kat ve sabır kalmıştır. Düşma-
nın silahı, teçhizâtı ve erzakı
boldur. Sizin silah olarak an-
cak kılıçlarınız, erzak olarak da
düşmanın elinden alarak sahip
olabileceğiniz erzak vardır. 

Çıkartmadan sonra Tarık b.
Ziyad Cadis’e kadar ilerliyor.
Ancak herhangi bir dirençle karşı-
laşmıyor. Rehberimiz Ayhan Bey
çıkartmanın zorluğunu ve Tarık b.
Ziyad ve askerlerinin kararlılığını
anlattıkça arkadaşlarımız zaman
zaman duygulu anlar yaşadılar.

Hattâ Yılmaz Gün “ikinci çıkart-
mayı yapıyor gibi o anı yaşıyo-
rum.” diye heyacanını dile getiri-
yordu. Burada Zülküf Ayık’ın kıl-
dığı iki rekat namaz da aynı haya-
canla kılınmış namazdır.

Vejer de la Frontera
Burada bir cami varmış, şimdi

kilise olarak kullanılıyor. Kilisenin
gövdesinde davut Yıldızı, Cami,
Havra ve Kilise’nin zaman zaman
yer değiştirdiğinin bir işareti olsa
gerek diye düşündük. Cami 1552
de Kilise’ye çevrilmiş.

Boğa güreşlerinin başlama
mevsiminin startı da burada veri-
liyormuş. Boğalar sokağa salınıyor
ve insanlar önlerinden koşuşuyor-
lar, bu koşuşturma adrenalini ol-
dukça yukarıya çıkarıyor. Bildik
görüntülerin sahnelendiği yer. Bu-

raya Beyaz Şehir de deniliyor,
bütün binalar bembeyaz.

Cadis
Tarık b. Ziyad’ın ordusu hiçbir

mukavemetle karşılaşmadan
Cadis önlerine gelir ve Cadis açık-
larında 90.000 kişilik Vizigot ordu-
suyla çarpışma başlar. 8.000
kişilik müslüman ordusu karşı-
sında 90.000 kişilik Vizigot ordusu
perişan olur ve Endülüs üç sene
gibi kısa bir sürede baştan başa

zorbaların elinden kurtarılır.
Bu hezimetin sebebi taht kav-

gasıdır. Kral, 710 yılında ölünce
taht kavgası başlamış. Bu kavga-
dan Tarık b. Ziyad fazlasıyla isti-
fade etmiş. Aslında Tarık b.Ziyad
Endülüs’e bazı Yahudi tüccarların
ve Vizigot yöneticilerinin daveti
üzerine gönderilmiş bir komutan.
İktidarda halkın sevmediği, hoş-
lanmadığı Alman asıllı Herzog Ro-
derich varmış. Yardım aslında
Herzog Roderich’ten kurtulmak
için istenmiş. Ancak evdeki hesap
çarşıya uymamış. Dimyat’a pirince

giderken evdeki bulgurdan olmuş-
lar.

Cadis Katedral’i binaların ara-
sında kaybolmuş. Düzensiz bir ya-
pılaşma var. Ortaçağ’da liman
kenti olan şehir bu özelliğini kay-
betmiş. ‘’Endülüs’ün en uç kö-
şesi ve en kirli şehri’’ diyor
burası için rehberimiz. Ama ger-
çekten görkemli bir Katedrali var.
Yapımına 1722 de başlanmış ve
parasal sıkıntıdan dolayı 1853 te
ancak tamamlanabilmiş. Mimarı
Vicente Acero. Şehir Avrupa’nın ilk
yerleşim yerlerindenmiş. Şehir ko-
numunu saklayan en eski şehirler-
den biriymiş. Yolları daracık
daracık ama çok şık. Etrafı surlarla
çevrili, surlar yıkılmamış. Korsan-
lar tarafından sürekli yağmalanan
bir şehirmiş o zamanlar burası.
711 yılında müslümanların eline
geçen şehir 1261’de 10.’cu Alfon-
son tarafından geriye alınmış.
1587’den sonra da Kraliyet limanı
olarak hizmete açılmış ve böylece
oldukça zengin bir duruma gelmiş.
Daha sonra bu özelliğini kaybede-
rek bugünkü hale gelmiş.

Sevilla (İşbiliye)
Alkazar
Oldukça güzel bir şehir. Orta-

sından nehir geçiyor. Ana cadde-
nin iki tarafı Fas mimarisinin
oldukça büyüleyici eserleriyle size
gülümsüyor. Endülüs Emevi Dev-
leti’nin ilk başkenti. Amerika’nın
keşfinden sonra İnkaların altınları
bu şehre getirilmiş. Christof Ko-
lomb İtalyan olmasına rağmen bu
kilisenin içine defnedilmiş. Dört
bölge kralının omuzunda bir anıtı
var içerde, mesaj, bu anıt mezarla
nesillere aktarılıyor.

Görmeye değer bir şehir Se-
villa. Şehrin büyümesi dışarıya
doğru gerçekleştirilmiş. Dolayı-
sıyla yapı bozulmamış, olduğu gibi
muhafaza edilmiş. Alkazar (Saray)
üç bölümden oluşuyor. Birinci
bölüm en dikkat çekici bölüm.
Fas’tan özel olarak getirtilen usta-
ların yaptığı bölüm burası. Kral,
İslâm sanatına duyduğu hayran-
lıktan dolayı Fas’lı ustaları getirte-
rek inşa ettirir bu bölümü. İslâm
Mimarisinin bütün özellikleri göz
önünde bulundurularak yapılmış
burası. Oldukça gösterişli.

İkinci katta Avrupa mimarisinin

„

„

Foto:Sebahattin Bozkurt
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özellikleri göze çarpıyor. Birinci bö-
lümden sonra bu bölüm zevk ver-
miyor. Oldukça soğuk. Üçüncü
bölüm bahçe kısmı. Olağan üstü
güzel. Portakal çiçeklerinin ve
zambakların konusu oldukça etki-
leyici, ayrılmak istemiyorsunuz.
Nice aşklar yaşandı buralarda diye
düşünmeden edemiyorsunuz. İki
bölümden oluşuyor bahçe. Bir bö-
lümü halka açık, diğer bölümü ise
saraylıların gezebildiği bölüm. First
Lady’lerin.

Sevilla (İşbiliyye)’de Alka-
zar sarayı. Müslümanlardan
alındıktan sonra, müslüman
ustalara yaptırılmış bir sanat
abidesi. Konuya, bir Hristiyan
kralın İslâm mimarisine olan
hayranlığı açısından mı bak-
malı, yoksa müslüman ustala-
rın kendi marifetleriyle yerleş-
tirdiği İslâmî semboller açısın-
dan mı bakmalı varın siz karar
verin. Karar vermesine verin
de, ne tarafından bakarsanız
bakın sadece üzüntü veriyor
insana bu fiili durum. Öyle bir
medeniyetin gerçekleşmiş ol-
masına elbette sevinebiliriz,
ancak bu semboller dışında hiç
bir şeyin geriye bırakılmamış
olması gerçeği acı veriyor ve
sevincimizi mağlup ediyor.
Arzu edip de gidemeyen gide-
mediği için üzülüyor belki
ama, giden de gördükleri ve
özellikle göremedikleri ile
daha çok üzülüyor...

Katedral
Emeviler döneminde büyükçe

bir cami yapılmış bu katedralin ye-
rine. Ancak şu anda o camiden ge-
riye sadece minare ve iki duvar
kalmış. Caminin bahçesine dikilen
hurmalar bile sökülerek yerine
portakal ağaçları dikilmiş ve cami
duvarları sıvanmış. Duvarın bir
özelliği kalmamış. Katedral ol-
dukça görkemli. Adeta büyüleni-
yorsunuz. Minaresi/ Çan kulesi/
Rasat Kulesi 35 rampadan oluşu-
yor. Caminin minaresini çan kule-
sine çevirmişler ve 24 tane çan
asmışlar. Emeviler bu minareyi
aynı zamanında rasat kulesi olarak
kullanılıyormuş.

Kilisenin bahçesine çıkınca
nefes alıyorsunuz. Bu bahçe, eski-

den Ulu Cami olarak bilinen sanat
harikası caminin bahçesiymiş.
Hayal gücünüzle eski güzelliği
canlandıarabiliyorsunuz. Şadırva-
nın bir bölümü halen duruyor. Bu
şadırvan tek başına meydan oku-
yor modern çağın çarpık yapılaş-
masına ve tarih düşmanlarına.
‘’Ben ortaçağda yaşayan müslü-
manların yaptığı bir eserim.’’

Gırnata ve Kurtuba’da rastla-
nan, çiçeklerle ve fıskiyeli bir ha-
vuzla süslü iç avlulara Sevilla’da
da sıkça rastlanıyor. Bu avlularda
oturarak günün yorgunluğunu
atma alışkanlığı, Endülüs Emevi-

leri döneminden kalan ve halk
arasında halen devam ettirilen
önemli bir gelenekmiş. Ancak Gır-
nata ve Kurtuba dikkate alındı-
ğında Sevilla, Emevi döneminde
inşa olunan mimari eserleri en çok
tahrip edilen, en az korunan ve
günümüze en az ulaştırılan kent-
miş. Alkazar da dahil olmak üzere
bugün ziyaretçiye Emevi eseri diye
sunulan pek çok yapı aslında Ka-
tolik yönetimi sırasında Müdeccen

(Hristiyan yönetiminde yaşayan
Müslüman) ustalara Endülüs stili
uygulatılarak yaptırılan eserler-
miş.

Ancak bir hakkı teslim edelim.
Günde binlerce insanın ziyaret akı-
nına uğrayan tuvaletler tertemiz.
Tuvalet kağıtları, el silme kağıtları
sanki hiç eksilmiyor.

Biraz alışveriş için dükkanlara
girdik. Zülküf bir kovboy şapkası
aldı. Hanımlar da birer yelpaze.
Alışverişi Kordobo’ya/Kurtuba’ya
bıraktık. Rehberimiz seçeneğin
oralarda daha fazla olduğunu söy-
ledi. Keşke bırakmasaymışız. He-
diyelik eşyaların en güzelleri ve
kalitelisi Sevilla’da bulunuyormuş
meğer!

Arena’dayız 
Boğa güreşi İspanya’nın önemli

bir kültürel geleneği. Arena rehbe-
rinin anlattığına göre, 17. yy. da
krallığa bağlı olarak askerleri eğit-
mek amacıyla kullanılıyormuş bo-
ğalar. Sonradan şova dönüşmüş.
Arenanın müzesinde vahşetin re-
simlerini gördük. Soğuk bir havası
var müzenin. Ne de olsa sonuçta
alınan bir can. Seyirciler tatmin
olsun diye öldürülüyor o boğalar.
Arenada asılı insan kafaları da var.
Bazı kafalar bıyıklı olduğu için her-
halde müslüman kafalarıdır diye
düşündük. Arena 13.000 kişilik.
Boğayı yenen matadora boğanın
kulağı kesilerek hediye ediliyor-
muş. O yüzden bazı boğaların ku-
laklarından biri yok.

Flamenco
İspanya’ya özgü olduğu bilin-

mesine rağmen, aslında Endülüs
bölgesi kültürünün eseriymiş fla-
menko. İçinde acı olan, hüzün
olan, isyan olan bir dans. Halk
dansı. Müthiş bir sanat. Dansçıla-
rın o kıvrak hareketleri karşısında,
adeta büyüleniyorsunuz. İki saati-
nizin nasıl geçtiğini bile farketmi-
yorsunuz.

Flamenko, 14.yy. sonrasında
dışlanan Çingenelerin, Arapların,
Yahudilerin ve toplumdışı bırakıl-
mış Hristiyanların kaynaşması so-
nucu meydana gelmiş. Halklarının
problemlerini flamenkoyla bir şe-
kilde ifade etmek isterlermişler.
Bunu da müzik ve dans yoluyla
yapmışlar. Yıllarca zulüm gören,
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Tarih ve Toplum

yoksulluk çeken, ezilen, top-
lumsal sorun ve güvenilmez
olarak nitelendirilen, bütün ta-
rihleri boyunca mal mülk edi-
nemeyen, adi işlerde, tarım ya
da maden ocaklarında çalıştırı-
lan bu insanlar hırs, şefkat, öz-
gürlük ruhu, isyan, sosyal
kalıplaşmanın olmaması gibi
etkenlerle flamenko’yu oluş-
turmuşlar. Acılarını, mutsuz-
luklarını flamenko ile ifade
etmişler. Flamenko’daki sert du-
ruşlar, hüzünlü ifadeler, şarkılar bu
acıları anlatıyormuş.

Kurtuba
Medinet’üz -Zehra
Muhteşem bir şehir yapıl-

mış dağın eteğine. İçinde bir
de ihtişamlı bir saray varmış
bu şehrin. Şehir 102 hektarlık
bir arazi üzerine inşa edilmiş.
Medinet’üz -Zehra. Şimdi o sa-
raydan geriye kalanlar arkeo-
lojik kazılarla gün yüzüne
çıkarılmaya çalışılıyor. Cami
şehrin dışında inşa edilmiş,
amaç halkla kucaklaşmak. Sa-
rayın yeri özenle seçilmiş. 

Endülüs Emevi Devleti sul-
tanları ve askeri erkânı burada
oturmuşlar, esnaf ve sanatkar-
lar da buranın çevresine yer-
leşmişler. 936’da III. Abdur-
rahman tarafından başlatılmış
saray yapılmaya, sonra cami,
medrese ve çarşı yapılmış. 40
yılda tamamlanmış. Adını III.
Abdurrahman’ın „Zehra“ isimli
eşinden aldığı söyleniyor.
Saray kompleksinde günlük 37
ton et tüketecek kadar kala-
ballık bir nüfus yaşamakta
imiş. Restorasyon çalışmaları
devam ediyor. 

Ancak, zamanla depdebe ve
zevk ü sefaya düşkünlük hem Kur-
tuba’yı hem de bu güzelim şehri
yerle bir etmiş.

-Burada Cemalnur Sar-
gut’la karşılaştık, selamlaştık
kucaklaştık, dertleştik.Türkle-
rin Avrupa’da kültür merkez-
lerini gezmeleri oldukça
etkiledi bizleri.

Müslümanlardan Kurtuba
geri alınınca saray yağmalan-
mış. Taşları ve sütunları diğer
şehirlerdeki yapılarda kullanı-
lımış. İşte tam buradan ger-

çekleştirmiş İbn. Fırnas uçuşunu
Kurtuba ovalarına. Dünyada ilk
olarak uçan insan. Kendi yaptığı
bir cihazla, kuş kanatlarını bez
üzerine monte ederek gerçekleş-
tirmiş bu uçuşu. Sadece adını bili-
yoruz, anlatmıyorlar ki bilelim.
Tarihine düşman olarak yetiştirilen
bir millet daha var mıdır dünyada
acaba bizim gibi?

Abbas Kasım İbn Firnas
(810- 888): 
İbn Firnas, Berberi, gökbilimci

ve şair, Endülüs’ün yetiştirdiği İslâm
bilginlerinden. Tarihî kaynaklar En-
dülüs’lü Firnas’ın uzun çalışmalar
sonunda yeni bir keşifte bulunup bir
cihaz yaptığını, üzerine kumaş ge-
çirip kanat yerine büyük kuş kanat-
ları taktığını ve bu âleti çalıştırarak
havalanıp uçtuğunu kaydederler.
Üstelik havada uzun süre kuşlar
gibi süzülmüş daha sonra da ya-
vaşça yere inmiş. İbn-i Firnas’ın bu
başarısı, Batı’da uçak yapıp uç-
mayı başaran Wright Kardeşler’den
1023 yıl öncedir.

İbn-i Firnas kimya, fizik, astro-
nomi okumuş. Astronomi tabloları
hazırlamış, şiir yazmış, el-Makata
adlı saati tasarlamış.

Kumdan cam imalatını icad
etmiş ve ayrıca kaya kristallerini
kesme yöntemini geliştirmiş. O za-
mana kadar sadece Mısırlılar kristal
kesmeyi biliyormuş. Bundan sonra,
İspanya Mısır’dan kuartz ithalini bı-
rakmış. Güneş ve gezegenleri ha-
reket halinde gösteren bir Planata-
rium yapmış. Bu cihazla yıldızlarla
birlikte bulutu ve şimşekleri incele-
miş. Ünlü bilgin ayrıca kendisine
has metodlarla bir kısım taşlardan
mükemmel cam imal etme usûlünü
keşfetmiş, cam sanayiinin de ön-
cüsü olmuş.

Ayrıca düzeltme kabiliyeti olan
camı keşfederek gözlüğün mucidi
olduğu kabul edilir. İbn-i Firnas aynı
zamanda İslâm musıkîsinin İspan-
ya’da topluma mal edilmesini sağ-
layan İslâm bilginidir. İbn-i
Fırmas’ın gerçekleştirdiği o ilk
uçuşu hayal ederek Medinetü’z-
Zehra’dan Kurtuba Cami’ine doğru
yola çıkıyoruz. 

Kurtuba Camii
Vadi’l-Kebir Nehri üzerinden ge-

çerek Kurtuba Camii’ne ulaşıyoruz.
Köprü ile cami arasına yapılan ke-
merli kapı oldukça hantal. Modern
çağın modern mimarisiyle yapılmış.
Bu hantal kapıdan içeri girince Or-
taçağ’da olduğunuzu anlayabiliyor-
sunuz. Camiye bahçeden geçiliyor.
Caminin yerini I.Abdurrahman tes-
pit etmiş ve oldukça yüklü bir para
ödemiş bu yere. Cami 996 sütuna
sahipmiş rehberimizin dediğine
göre. Sütunlar Kurtuba kemeri diye
adlandırılan kemerlerle mükemmel
bir şekilde birbirilerine bağlanmış. 

Endülüs Emevilerinin başkenti
Kurtuba’da 600 cami varmış. Şimdi
ayakta kalan tek cami Kurtuba

Camii. Vadi’l-Kebir Nehri ke-
narındaki caminin temelini
785’de I.Abdurrahman atmış.
Bir milyon nüfusa sahip olan
Kurtuba’da aynı zamanda 17
Üniversite ve 600.000 adet
kitabı olan bir de kütüphane
varmış. 

Kurtuba Camii, dünyanın
en büyük ve en eski camile-
rinden biriymiş. Cami 205 se-
nede tamamlanmış. 
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Zaman içinde yapılan ekleme-
lerle 175 metre uzunlukta, 134
metre genişlikte muazzam bir ya-
pıya dönüşmüş cami. Dünyadaki
en fazla sütuna sahip olan mabed,
Kurtuba Camii’ymiş. Sütunların
çoğu granitten, bazıları da çeşitli
taşlardan yapılmış. 

Kurtuba Camii’nin en güzel
kısmı mihrabı ve minberi. Mihrap at
nalı şeklinde. Mihrap kemerinin da-
yandığı sütunlar eşsiz güzellikte.
Mabedin bir diğer özelliği de ke-
merlerin iki katlı olması. Dünyada
başka benzeri yokmuş bu kemerle-
rin, iki katlı olan bu kemerler yalnız
bu camide bulunmaktaymış.

Ne yazık ki, bu muhteşem ese-
rin, 1523’te kalbine bir hançer sap-
lanmış. Tam ortada bir katedral.
140 tane sütun sökülerek yapılmış
bu katedral. O günden beri acı
içinde kıvranıyormuş zavallı Kur-
tuba Camii. O acıyı biraz da olsa
hafifletebilir miyiz diye düşünen Yıl-
maz, ‘’Hocam burada iki rekat
namaz kılabilseydik’’ dedi. Ben ‘’bir
rekat için kefilim ikincisini bilemem’’
dedim. Daha birinci rekat biter bir-
mez 5 tane polis mantar gibi başı-
mızda bitiverdi. Hışımla geldiler
yanımıza , ellerinde telsiz telefon-
lar, belli ki şefleriyle konuşuyorlardı.
Burunlarından soluyorlardı. ‘’Bu-
rada namaz kılamazsınız, ma-

bede saygılı olunuz...!’’ 

Zülküf kameraya almış bizi
meğer. Polisler bizden sonra onun
üzerine yürüdüler, derhal çekilen
resimleri silmesini istemişler Zül-
küf’ten. Uyanık davranan Zülküf bir
değil birkaç resim çekmiş. Bu re-
simlerden iki tanesini kurtarabilmiş.
Yapılan, namaza düşmanlık mıdır,
İslam’a düşmanlık mıdır, yoksa mâ-
bede saygı mıdır, varın siz karar
verin? 

Roger Garaudy

İslâm öncesinde Fransız Komü-
nist Partisi’nin düşünce ve fikir üs-
tâdı idi. Müslüman olduktan sonra
yazmış olduğu „İsrail, Mitler ve
Terör“ adlı eserinden dolayı Fran-
sa’dan yurt dışına çıkışı yasakla-
nan Garaudy, Kurtuba’da bir
kahvehane açmış ve evini de mü-
zeye çevirmiş. Adı Endülüs Müzesi.
Bizi oraya yemek yediğimiz lokan-
tanın sahibi olan Fas’lı bir müslü-
man götürdü.

Kurtuba’da Roger Garaudy’nin
hanımı yaşıyor. Kahvesi Müslü-
manların buluşma yeri gibi çalışı-
yor. Hanımını ziyaret ettik. Bize 950
yılında Kurtuba’da imal edilen ka-
ğıttan bahsetti. Bu imalatla ilgili ha-
zırlanmış olan dia gösterisi sundu.
Kısa da olsa sohbet ettik, fotoğraf
çektirdik. Çalışmalarının sağlıklı ol-
duğundan bahsetti Selma Garaudy
bize. Kurtuba’da müslümanların sa-
yısının gittikçe çoğaldığını söyledi.
Ancak müslümanların toplam sa-

yısı hakkında bilgi veremedi. Dö-
nüşte kahvesinde, çay da içtik
Roger Garaudy’nin. 

Sonra da ver elini Kurtuba so-
kakları. Dolaştık o daracık daracık
sokaklarda. Teneffüs ettik 1332
sene önceki Kurtuba’nın havasını.
Bayram etti ciğerlerimiz. Alış veriş
yaptık. 

Sabah vedalaştık Kurtuba
Camii ve Medinetü’z-zehra ile. Bı-
rakmak istemediler bizi ve tenbih
ettiler; tez zamanda yine gelin,
diğer kardeşlerinizi de gönderin,
yalnız bırakmayın bizi buralarda
diye. 

Gırnata

Malaga’dan kiradığımız araçları
Hüseyin ve Ünal kullandılar yedi
gün boyunca. Mihmandarımız
Ünal, zaman zaman gittiği yoldan
geriye dönmek zorunda kalıyordu.
‘’Tabelayı gördüğüm halde neden
dönmüyorsun’’ deyince de, ‘’Ben
navi’ye itimat ediyorum, o da yolu
geçtikten sonra dönüş işaretini ve-
riyor ben ne yapabilirim?’’ diyordu. 

Yollar güzel, dağ, taş zeytin
ağacı, alabildiğine düz ovalar. Ba-
rajlar yapmışlar nehirleri çevirerek.
Verimli mi verimli araziler. Yol bo-
yunca herkes Endülüs’e olan hay-
ranlığını dile getirdi. ‘’800 sene
buralarda kal ve birkaç tarihi eser
kalsın geride. Güney Amerika’daki-
ler bugün İspanyolca konuşuyorlar,
biz burada Arapça konuşan bir İs-
panyol bulamıyoruz. Kabul edilebi-
lir gibi değil...’’ Herkes dert küpü...
Derken gelmişiz bile Gırnata’ya. 

Elhamra

Elhamra Sarayı’nı karşıdan gö-
rünce yüreğimiz cız etti. Müslü-
manların en son terkettikleri bir
şehir Gırnata. Geriye kalan sadece
Elhamra Sarayı. Ne var ne yoksa
hepsini yakmış yıkmış Kirli İsabella.
Sierra Nevada Dağları’nın eteğine
yaslananıyor Gırnata. Başı du-
manlı. Aslında eşini bekleyen bir
geline benzermiş Sierra Nevada.
Bize duvağını açmadı bu gelin, kır-
gınlığı her halinden belliydi. Sevgi-
lisine kavuşamayışının hasretiyle
yanar tutuşurmuş yıllardır. Duva-
ğını açmayışı bundanmış. 

Yeni Gırnata insanın içini karar-
tıyor. Estetiği olmayan üstüste yı-
ğılmış binalar. Yeni olmasına
rağmen daracık sokaklar. Ana cad-
desi hoş bir görünüme sahip. Elek-
trik direklerinin tepesinden, sarı ve
mavi renklerde çiçekler sarkmışlar
aşağıya doğru. Direklerin içinden
yukarıya çıkan su hortumuyla sula-
nıyormuş bu çiçekler. 
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Albayzın

Albayzın Mahallesi. Gırnata’nın
olduğu gibi bırakılmış, tahrip edil-
memiş bir mahallesi bu mahalle.
Ortaçağ’dan kaldığı söylenen
sokak taşları. Mozaik gibi. Küçük
küçük. Bu taşlarla değişik çiçek
motifleri yapılmış o daracık soka-
lara. 

Abdulkadir es-Sufi bu mahal-
lede bir cami yaptırmış. Elhamra’ya
nazır. Cami Albayzın Mahallesi’nin
silüetine uygun olarak yapılmış.
Öğle ve ikindi namazlarımızı orada
kıldık. Namazdan sonra camiden
ayrıldık. Biraz alış veriş yaptık. Fas
lokantasında Tajin yedik. Kırmızı
tüllerle süslenmiş bir lokanta bu-
rası, Fas geleneğini, restoran kül-
türünü aynen taşımışlar buraya.
Yere yakın masalar ve sandalyeler.
Yöresel giysiler içindeki garsonlar...
Kültür elçisi gibi çalışıyorlar. Gele-
neklerini yaşatıyorlar, tebrik ediyo-
ruz onları. 

Berlin’de Osmanlı geleneğini
yaşatan, bu özelliğiyle kültür elçiliği
görevini yapan bir lokanta var mı
diye düşündük ama bulamadık. Av-
rupalılaşacağız diye geçmişimize
ait nemiz var nemiz yoksa hepsini
inkar etmişiz veya ettirmişler. Yeni
birşeyimiz de olmayınca, cascavlak
kalıvermişiz ortalıkta. 

Sabah saat tam dokuzda El-
hamra’nın önündeydik. Biletlerimiz
önceden alındığı için fazla bekle-
meden içeriye girdik. Muhteşem bir
Saray.Daha girişte büyüleniyorsu-
nuz. Aslanlı bölüme gelince karşı-
nıza gergef gibi işlenmiş bir sanat
eseri çıkıveriyor. Duvarlarda ‘’Lâ
hukme illallah’’ armaları var. Daha
sonra havuzlu bölüm geliyor. Sonra
bahçe. O kadar büyük bir bahçe ki,
yürümekle bitiremiyorsunuz. Etrafta
suların kemerler oluşturduğu bö-
lümde sular dans ediyor adetâ. İki
tarafından sular akan yolda yürü-
mek ayrı bir zevk. O insanlar cen-
nette yaşamışlar da farkında
değillermiş. 

Girişte önceleri cami varmış,
hemen önünde de kocaman bir
bahçe. Caminin bahçasine fevka-
lade kötü görünümlü ve itici bir
saray yaptırmış Kral Carlos. Are-
naya benziyor içi, yusyuvarlak. Her
odasında bir görevli var. Saklanılan
birşey de yok görünürde, üç beş

resim o kadar. Fotoğraf çekmek
yasak. Ne var ki, neyi çekeceksi-
niz? Camiyi çevirmişler kiliseye
onda da bir estetik yok. Caminin
hemen üstünde hamamlar var, yeni
yeni restore ediliyor. Kilisenin içinde
konuşmanız yasak. Görevli hemen

uyarıyor.’’Lütfen sessiz olun!’’ 
Bu çirkinliklerden sonra El-

hamra sizi karşılıyor bütün ihtişa-
mıyla. Lâ gâlibe İllallah=”Galip olan
Allahtır”. Boyun eğiyorsunuz. Böyle
muhteşem bir söz karşısında ne
denebilir ki. 9.30’da girdiğimiz El-
hamra’dan hiç durmadan yürüdü-
ğümüz halde 13.30’da çıkabildik. 

Cuma namazını Albayzın’da kıl-

dık 500 civarında cemaat vardı. Ka-
dınlar da Cuma namazında hazır
bulundular. Namazdan önce
Arapça bir hutbe okundu. Namaz-
dan sonra da İspalyol bir genç ta-
rafından İspanyolca bir hutbe
okundu. Camiinin hocasından edin-
diğimiz bilgiye göre Gırnata’da
1.000 civarında müslüman İspan-
yol varmış. Fas’lı müslümanlarla
birlikte bu sayı tüm Endülüs’te
3.000 civarında imiş. 

Namazdan sonra dışarda Fas’lı
bir çiftin sattıkları katmerden yedik.
Değişiklik yok, aynı damak tadı.
Akşam yemeğinde de arkadaşları-
mızdan bazılarının itirazlarına rağ-
men, yine Fas’lı bir lokanta seçildi.
Sebahattin ile Yunus İspalyol ye-
mekleri yemek için ayrıldılar ekip-
ten. Lokanta ararken o kadar
yorulduk ki, adım atacak halimiz
kalmadı. 

Hem lokanta hem de nargile sa-
lonu olarak kullanılan restorana zor
attık kendimizi. Nargile sevmiyor-
sanız boğulacak gibi olyorsunuz.
Yemekler de o kadar lezzetli de-
ğildi. Yemekten sonra doğru otele.
Hemen istirahata çekildik. 6 gün-
den beri yürüyoruz. Ayaklarımıza
kara sular indi. Recai, sabah do-
kuzda yola çıkmamız gerektiğinin
anonsunu yaptı. Sabah sekizde
kahvaltı salonundaydık.

Sabah kahvaltısı Sevilla’daki
kadar mükemmel değildi. Sonra
garsonlar da soğuk nevale. Yüzle-
rinden düşen bin parça. 

Saat 9:00’da yola koyulduk. He-
defte Mortil var. Ünal’ın navi’si yine
sonradan göstermiş yola dönülece-
ğini. Bu yanlışlık bize 50 kilomet-
reye maloldu. Recai çocuklar
yüzsün diye acele ediyor. Gezinin
son günü. Bir yağmur bir fırtına, ne
yüzme kaldı ne de güneşleme ha-
yali, hepsini fırtına aldı götürdü. Se-
bahattin, Yunus, Recai kapalı
havuzda yüzme ihtiyaçlarını gider-
mişler, saunaya da girmişler. Bize
sabah kahvaltıda söylüyorlar...

Malaga-Berlin

Gezi ile ilgili değerlendirmeyi
yaptık akşam yemeğinden sonra.
Herkes oldukça memnundu. Orga-
nizasyonu Özçakır seyahat acen-
tası sahibi Abdullah Özçakır’a ve
rehberliğimizi yapan Ayhan Bey’e
teşekkür edildi. Bir dahaki gezinin

Tarih ve Toplum
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ne zaman olduğu soruldu... He-
defte Budapeşte var.

Sonuç

Sene 711, sonradan adı verile-
cek olan Cebelitarık Boğazı’ndan,
8.000 kişilik ordusuyla İber Yarıma-
dası’na geçer Tarık bin Ziyad.
Sonra da gemileri yakar, artık ge-
riye dönüş yoktur. 800 yıl kalır
Araplar İber Yarımadası’nda. 

1492 yılı hem Arapların, hem
Yahudilerin sonu olur. Nihayet
bütün adaya hakim olan Aragon
kralı Ferdinand ile Kastilya kraliçesi
İsabelle’nin 1469 yılında evlenerek
bir hükümdarlık altında toplanması
ile „Reconquista“ hareketinin son
adımı da atılır. İki ay süren bir ku-
şatmadan sonra son Gırnata Emiri
Ebu Abdullah (İspanyolca Boabdil)
2 Ocak 1492’de bir törenle şehrin
anahtarlarını kral ve kraliçeye tes-
lim eder. Kendisi de eşini ve aile
fertlerini alarak el-Hamra’nın üst ta-
rafında ve Sierra Nevada dağları-
nın eteğindeki kayalık tepeye çekilir
ve bugün İspanyolların „El-Ultimo
Suspiro del Moro“ (Mağrib’linin son
iç çekiş yeri) dedikleri yerden tes-
lim ettiği hazineyi göz yaşlarıyla
seyreyler. 

Kraliçe İsabel ile Kral Ferdi-
nand, paralarına ve mallarına el
koydukları Yahudileri ülkeden atar-
ken, bir tek II. Bayezid sahip çıkıp

büyük bir kısmını Osmanlı toprak-
larına getirir. Araplara da Avrupa kı-
tasına veda etmak düşer. 

Sekiz vilayetten oluşan bölgenin
başkenti Sevilla. Yüzyıllarca emir,
halife ve sultanlar tarafından yöne-
tilen Endülüs, Akdeniz ve Atlantik
arasındaki konumuyla üç bin yıl bo-
yunca İber Yarımadası’nın kültürel
ve ekonomik merkezi olmuş. 

Endülüs Müslümanları sayı az-
lığından veya fakirlik ve yoksulluk-
tan, âlet-edavat eksikliğinden, hattâ

acizlik ve korkaklıklarından mağlup
olmuş değillerdir. Onları dinlerine
bağlılıktaki kusur ve zaafları yık-
mıştır. Ne zaman dinlerine sarılmış,
birlikte hareket etmişlerse zafer ka-
zanmışlar, aksine kısır çekişmelerle
parçalandıkları zaman hezimete
uğramışlardır. Onları düşmanlar
değil, kendi ahlâk zaafları, affedil-
mez idarî ve siyasî basiretsizlikleri
mahvetmiştir.

Durum bu asırda da, daha farklı
değildir. Acaba Müslümanlar, ta-
rihte başlarına gelen felaketlerden
hiç olmazsa günümüzde ibret ala-
mazlar mı? Tarihi:“Tekerrür“ diye
târif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı te-
kerrür mü ederdi!?
Geçmişin zenginliğini bugünün şık-
lığıyla harmanlamış zarif bir şehir
olan Sevilla’yı, Arap medeniyetinin
doruk noktasına ulaştığı Kurtuba’yı
ve 1492’ye kadar sanatçıların, tüc-
carların ve bilim insanlarının mer-
kezi olmuş Gırnata’yı görmeden
ölmemek gerekiyor.

Tarih ve Toplum

RÜŞTÜ KAM
r.kam@web.de

Reuterstr. 57 . 12047 Berlin
Tel.:030-820 79 564    Fax: 030- 82079 565   Mobil:0176- 22 75 59 79

Dipl.-Kfm.Ahmet Yumuşak a.yumusak@aysa-berlin.de

*Muhasebe

*Danışmanlık
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* „ÇOCUKLARINIZI YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM AZABINDAN KORUYUNUZ” Ayet 

 

                                     
 

*DİNİNE VE  KÜLTÜRÜNE  SAHİP ÇIKAN KİMLİKLİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK 

*İÇİNDE YAŞADIĞI TOPLUMLA UYUMLU, BARIŞIK VE ERDEMLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK 

*HAK VE HAKİKAT ADINA GELECEĞE IŞIK TUTABİLECEK ŞUURLU GENÇLER YETİŞTİRMEK 
 

                                           
 

*KUR’AN’I KERİM   *ARAPÇA   *SİYER  *AKAİD  *İSLÂM TARİHİ  
*AHLÂK  *TEFSİR   *FIKIH   *HADİS  *TÜRKÇE 
 

                                  

*GEZİ  *KAMP *TİYATRO *DİNİ MUSİKİ (SAZ VE NEY) 
 

                                  
 

ERKEKLER  : CUMA    17.00- 19.30  CUMARTESİ  15.00-18.30  PAZAR   15.00-17.30 

KIZLAR       : CUMARTESİ  10.00- 14.30  PAZAR   10.00-14.30 

ÖĞRENCİ AİDATLARI:  50 €  

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ : 2 yıl 

 

*EĞİTİM VE ÖĞRETİM  01.09.2011 TARİHİNDE  BAŞLAYACAKTIR 

*2012–2013  EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ   ÖN KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR.  

*KAYIT YAPTIRMAK İÇİN, 11 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK VEYA İLK OKUL MEZUNU OLMAK  YETERLİDİR. 

 

 

 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ     REUTERSTR. 58   12047  BERLİN 

TEL.: 030- 62725 391            CEP: 01634604950           E-MAİL : Tuerkbildung@web.de 



yzantion-Byzantium-
Konstantinopolis-
Kon s t an t i n i y y e -
İstanbul; Bir şehrin
çağlar boyu geçirdigi

köklü değişiklikleri ve el değistir-
melerini ifade eden isim silsilesi.
Günümüzde şehrin tarihi  hakkın-
da, gerek akademik çevrelerde
gerekse halk arasında en fazla tar-
tışılan konu ise Konstantinopo-
lis’ten Konstantiniyye’ye geçişi
simgeleyen, İstanbul‘un Fatih Sul-
tan Mehmed’in kumandasıyla fet-
hedilmesi ve Osmanlı İmparator-
luğu‘nun başkenti haline getiril-
mesidir. Fatih’in bu şehri ele ge-
çirme arzusu Peygamber Efendi-
miz’in meşhur Hadis-i Şerifi’ne
“İstanbul elbet birgün fetholu-
nacaktır, onu fetheden kuman-
dan ne büyük kumandan, fet-
heden askeder ne kadar güzel
askerdir.” mazhar olmaktan iba-
ret degildi. 

Büyük Konstantin 11 Mayis
330’de Byzantium’u başkent yapıp
ismini Konstantinopolis olarak de-
ğiştirdiğinden beri burası artık
kayserler kenti olarak anılır ol-
muştu (Birçok slav dilinde Carig-
rad- Carigorod vb. denmesi gibi).
Dolayısıyla Roma İmparatorluğu’
nun bu yeni ve görkemli başken-
tine sahip olmak bir imparatorlu-
ğun başına geçmek ve kayserin
tacını giymek anlamına geliyordu.
Fatih’in amacı Konstantinopolis’i
ele geçirip (Çagdas Yunanca:
Κωνσταντινούπολη, yada η

Πόλη, i Póli- sehir) kayser tah-
tına oturmak ve Roma İmparator-
luğu’nun yeni hükümdarı olmaktı. 

Geç Doğu Roma Dönemi -
Konstantinopolis

Nitekim Fatih, 29 Mayıs 1453’
de yaklaşık bir aylık muhasaradan
sonra Konstantinopolis’i fethet-
mekle kendisini Kayser-i Rum ilan
etmiştir. Batı kaynakları Fatih’in
kayserliğini tanımazlar, zira bir hü-
kümdarın Roma Kayseri olabilmesi

için hristiyan olması gerektiği üze-
rinde dururlar. Buna karşın Halil
İnalcik ve İlber Ortaylı gibi tarihçi-
ler Fatih’in Roma tacını giydiğini
vurgularlar. 

İstanbul’u fethetmekle Fatih,
İslâm ve Türk geleneğine yeni bir
geleneği daha eklemiştir; gerek
Türk gerek Roma hukukuna göre,
hanlığın veya imparatorluğun
merkezine sahip olan yönetimin
tamamının sahibi olarak görülü-
yordu. Fatih, Rum ve İtalyan ne-
dimlere eski tarihleri okutup bu
kavram hakkında fikir edinmiştir.
1466’da G. Trapezuntios Fatih’e
şöyle hitap ediyordu:’Kimse şüphe
etmez ki, sen Roma imparatoru-
sun. İmparatorluk Merkezi‘ni elin-
de tutan kimse imparatordur ve
Roma İmparatorluğu‘nun Merkezi
de İstanbul’dur. Aynı dönemde J.
Languschi; Fatih‘in İmparatorluk
anlayışını aktarır; “Dünyada bir
tek imparatorluk, bir tek iman ve
bir tek hükümdarlık olması gere-
kir.“

Languschi‘nin son cümlesi Fa-
tih’in kayserlik geleneğini nasıl bir
anlayışla benimsediğini gösterir.
Bu sıfat ona siyasi bir araç ve fe-
tihleri için meşru bir zemin sağla-
mıştır. Hanlık, gazilik ve kayserlik
ona evrensel hakimiyetin yolunu
gösteriyordu. Fatih, yine aynı ha-
reket noktasından Rum Ortodoks
Patriği’ni ve Ermeni Patriği’ni İs-
tanbul’da ihdas etti, 1456 sene-
sinde Amurutzes’e dünya haritası
hazırlattı.

İlber Otaylı, Bizans isminin 16.
yüzyılda Hieronymus Wolff’un Or-
taçağ’da kurulan Kutsal Cermen
„Roma“ İmparatorluğu’nun raki-
bini tarih sahnesinden silmek
maksadıyla icad ettigi bir isim ol-
duğunu vurgular. Doğu Roma’nın
zamanla kimlik değiştirip Grek İm-
paratorluğu haline geldiği iddiası
Türklerin İstanbul’u fethettikten
sonra ortaya atılmış bir terimdir.
Oysa Doğu Romalılar kendilerini
daima Romalı olarak görmüşler ve

ülkelerine o ismi vermişlerdir. Sel-
çuklu Dönemi’nden itibaren Türk-
ler Anadolu topraklarını Rum yani
Roma beldesi olarak saymışlardır.
Dahası Rumluk bir etnik tanım ol-
mayıp Roma İmparatorluğu’nun
dinleri ve dilleri içeren muhtelif te-
baasının üst kimliği olarak görül-
melidir.

Dolayısıyla Osmanlılar,
Roma topraklarını ve nihaye-
tinde İstanbul’u ele geçirmek-
le Roma’nın tek ve meşru vari-
si oldular. Birinci Roma çok
tanrılı, İkinci Roma Hıristiyan
bir İmparatorluk iken, Fatih’in
Osmanlı Hanedanı’nı Roma
tahtına oturtmasıyla Roma
İmparatorluğu Müslüman bir
kimliğe kavuşmuştur. Roma
geleneği Osmanlı İmparator-
luğu Tarihi boyunca sürdürül-
müş, Osmanlı Padişahları kay-
serliklerine daima vurgu yap-
mışlardır.  Yukarıda gördüğü-
müz üzre hukuken ve zamanın
tanıklarının sözleriyle temel-
lendirmek mümkün iken maa-
lesef  bugünkü tarih literatü-
rümüz Osmanlı’ya bu tabiri ya-
kıştıramamaktadır. 

Kanaatimizce tarihimizin bu
yönüne yakından ilgi göstermemiz
ve mercek altına almamız geçmi-
şimizle önemli ölçüde barışma-
mıza katkı sağlayacaktır. Fatih
Sultan Mehmed‘in şahsında Os-
manlı’nın savaşcı karakterini ve
aynı zamanda adalet ve ilim sev-
gisinin birleşimini ahenkli bir bü-
tünlük olarak görebilir; Osmanlı
İmparatorluğu’nu İslam ve Türk
geleneğiyle birlikte Roma gelene-
ğini de içinde barındırmasını göre-
bilmek, onun mevcut barbar
imajından sıyrılmasına ve gerçek
bir medeniyet olarak bilhassa bir
zamanlar asli unsuru olan Türk
milleti tarafindan yeniden benim-
senebilir. 

Tarih

Fatih Sultan Mehmet Han

ve Roma Kayserliği

B

Muhsin ERGÜN
49 15/2012
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Selefin sırf bizden şu kadar asır önce
yaratılmış olması, bizleri onlardan değersiz
kılmaz. Hucûrât suresinin 13. ayeti
kıyamete kadar bakî kalacaktır ve bu süre
zarfında herhangi bir müslümanın, ilim,
ahlak ve salih amel açısından ilk üç neslin
seviyesini yakalama, hatta geçebilme
imkânı vardır.  

Dass die Altvorderen (Salaf) vor aus gelebt
haben, bedeutet nicht, dass wir minder-
wertig im vergleich zu ihnen sind. Der Vers
49/13 wird sich niemals ändern und so
lange es diesen Vers gibt, hat jeder Müslim
die Möglichkeit die Altvorderen sowohl sitt-
lich, als auch wissenschaftlich zu übertref-
fen.
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Gönül Cemrek/ Krankenschwester
eder macht irgend etwas. Die Zeugen Jehovas klopfen jeden Tag an
Türen und verteilen die Bibel und keiner sagt etwas. Doch sobald der
Koran verteilt wird, kommen die Beschwerden. Falls man Angst hat,
dass der Koran sich verändert, sollten sich alle beruhigen, denn er
schützt sich selbst. Aber ich weiß jedoch wirklich nicht, was Salafis-

mus ist.
Wenn die Deutschen Angst vor dem Islam haben, sind nur wir allein der Grund
dafür. Verschleierte Frauen und bärtige Männer laufen herum, auch ich habe
Angst vor denen. Es bedarf der Liebe, mit Zwang kann man niemandem etwas
lehren. 
Eines Tages gab es bei meinem Sohn in der Schule ein gemeinsames Essen
und ich machte gefüllte Paprika und wurde gefragt, ob es denn helal oder
haram wäre.  Dasselbe wird auch den Deutschen gefragt und das schreckt sie
nur ab. Es gibt sogar Frauen und Männer, die sich beim Begrüßen gegenseitig
nicht einmal die Hände reichen. Würde dich das denn nicht auch abschrecken?
Die Deutschen kennen die Osmanen nicht,  es waren friedvolle Menschen. Die
Osmanen haben Übergriffe auf Gotterhäuser verboten, in heutigem Deutsch-
land finden jedoch Übergriffe auf Moscheen statt. Wir kennen unsere Ge-
schichte auch nicht. Und derjenige, der seine Vergangenheit nicht kennt, kann
seine Zukunft nicht aufbauen.

MOCCA hat sich auf den Weg gemacht und Menschen aus verschiedensten Berufen
und Weltanschauungen gefragt: „Was denken Sie über „Salafismus“ und „İslâmofo-
bie?“ Wir haben interessante Antworten bekommen.

MOCCA sokağa çıktı ve değişik meslek gruplarına ve dünya görüşüne sahip olan in-
sanlara sordu: „Selefiler ve İslâmofobi ile ilgili neler söyleyeceksiniz?“ İlginç cevaplar
aldı. Okuyalım:
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Gönül Çemrek/ Hemşire
erkes heryerde birşeyler yapıyor. Yehova Şahitleri hergün ev ev dolşıyor ve İncil dağıtıyor,
kimsenin sesi çıkmıyor. Birileri Kur’an dağıtınca kıyamet kopuyor. Kur’an’ın değiştirileceğinden
korkuluyorsa, O’na hiçbirşey olmaz, kimse korkmasın. Selefilik nedir ben onu bilmem.
Almanlar İslâm’dan korkuyorlarsa sebebi bizleriz. Çember sakallı, kara çarşaflı insanlar
dolaşıyor ortalıkta, ben bile korkuyorum onlardan. Bazılarının gözü de kapalı. Sevgi lazım,

korkuyla insanlara birşey öğretilemez. 
Çocuğumun okulunda topluca yemek yenecekti, dolma yaptım götürdüm, helal midir, haram mıdır diye sor-
dular. Bunu Almanlara da soruyorlar, Almanlar da korkuyor. Erkeklerle tokalaşmayanlar da var. Sen olsan kor-
maz mısın?  Almanlar da Osmanlı’yı tanımıyorlar, onlar hoşgörülü insanlardı. Osmanlı ibadethanelere saldırıyı
yasakladı, Almanlar saldırıyorlar. Sonra, tarihimizi biz de yanlış biliyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa
edemez.

H

Gürsel Güneş/ Musiker
ch weiß nicht, was Salafismus ist, ich habe durch die Medien davon ge-
hört. Sie verteilen wohl Korane. Sie sind in die Medien eingeschlagen wie
ein Blitz, aber woher sie kommen und wer sie geschickt hat, weiß ich
nicht. Da die Deutschen wenig von ihrer eigenen Religion wissen, haben
sie Angst vor dem Islam. Ich kenne mich mit dem Christentum aus und

habe keine Angst davor. Trotz aller Gegenpropagande breitet sich der Islam in
Europa so rasant aus, davor haben sie Angst.  
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Helmut Wolff/Eğitimci 
ie Medien tragen bewusst gerade solche Themen in den Alltag.
Als ich 1970 nach Berlin kam,hatten sich manche Zeitungen ge-
genüber Ausländer mokiert. Die gleichen Zeitungen stellen sich
heute bewusst gegen den Islam. Sie werden von Muslimen und

Nicht-Muslimen gleichermaßen gelesen. Als ich hörte, was der Kopf der Sa-
lafisten in Berlin im Rahmen einer Dokumentation von sich gab, war sogar ich
schockiert. Er sprach davon, dass die Köpfe von Nicht-Salafisten rollen wür-
den. Jeder kann glauben, was er will, solange er mich in Frieden lässt. Ich
weiß nicht was in deren Köpfen vorgeht. Anscheined trachten sie nach Welt-
herrrschaft. Die Deutschen unter denen müssen sehr wirr im Kopf sein . Sie
haben Ölgiganten hinter sich, wodurch sie den Jugendlichen eine Zukunft und
neue Perspektiven anbieten und diese für sich gewinnen. In Bonn haben sie
eine große Moschee gebaut.
Kommen wir zu Islamophobie; das ist eine Sache, die die USA nach dem
11.September der Welt eingeimpft hat. Sie haben die Medeien dazu benutzt,
tun es immer noch. Die Deutschen Medien haben einfach den Amerikanern
nachgeplappert. Die Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht ken-
nen. Weil wir Neuköll ner sind, haben wir keine Angst, wir kennen einander.
Aber die Menschen in den Vorstädten kennen weder die Türken, noch Mus-
lime. Deswegen ist es normal, dass sie Angst haben.

Gürsel Güneş/Sanatçı
elefilik nedir onu bilmiyorum. Medyadan duyduk. Kur’an dağıtıyorlarmış. Birdenbire gündeme
oturdu, kim oturttu, neden oturttu onu da bimiyorum. Almanlar kendi dinlerini bilmedikleri için
İslam”dan korkuyorlar. Ben Hristiyanlığı biliyorum ve ondan korkmuyorum. Sonra İslâm Avrupa’da
hızla yayılıyor, hertürlü olumsuz propagandaya rağmen yayılıyor, bundan da korkuyorlar. 
s

Helmut Wolff/Eğitimci
azı gazeteler özellikle bu tip konuları kaşıyorlar, gündeme getiriyorlar. Ben 70 yılında Berlin’e gel-
dim. O gün bazı gazeteler yabancılara karşı tavır almışlardı. Bugün yine aynı gazeteler kasıtlı
olarak Müslümanlara karşı tavır almış durumdalar. Yabancılar da, müslümanlar da bu gazeteleri
alıp okuyorlar. Selefiler’in Berlin sorumlusunu dün(29 Mayıs 2012) televizyona çıkardılar, bir

belgesel çerçevesinde, söylediklerini duyunca ben bile ürktüm. Selefi olmayanların kafasının kesileceğinden
bahsediyordu. Herkes istediğine inanabilir, beni rahat bıraksınlar, yönlendirmesinler. Ben  bunların dünya
görüşlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bunların amacı bütün dünyaya hakim olmak, öyle anlaşılıyor. Bunla-
rın içindeki Almanlar kafası karışık olan Almanlar olsa gerektir. Mönchengladbach’ta oldukça aktifler. Arka-
sında petrol ağaları var bunların, işsiz gençlere gelecek vaadediyorlar ve böylelikle taraf topluyorlar. Bonn’da
çok büyük bir cami kurdular.    
İslâmofobi’ye gelince: İslâmofobi 11 Eylül olayından sonra Amerika tarafından bütün dünyaya pompalandı.
Medya destekli olarak bunu yaptı. Hâlâ da yapıyor. Alman medyası da Amerikalıların oyununa geldi. Bütün
insanlar tanımadıkları şeyden korkarlar. Biz Neukölln’de yaşadığımız için  korkmuyoruz. Birbirmizi tanıyoruz.
Köylerde yaşayanlar müslümanları, Türkleri tanımıyor. Medyanın tanıttığı kadar tanıyor. Korkmaları normal. 
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Mustafa Kilci/ Makina Yüksek Mühendisi
azı şeylerin arka planı vardır. Selefi olayının da arka planının olduğunu sanıyorum. Kimlerdir
bunlar? Onu bilmiyorum. Türkiye’deki Danıştay baskını, Uğur Mumcu cinayeti gibi. Bu olayla,
çamur at izi kalsın politikası uygulanıyor. Maksat İslâm’ı kötülemektir. 
Almanlar günün birinde azınlıkta kalacaklarından korkuyorlar, nüfusları hızla azalıyor. Önceden

kapitalizmin düşmanı sosyalizmdi. Şimdi soyalizm gitti, onun yerine İslâm’ı düşman olarak koydular. İslâm
dağıtımdaki adaletsizlikten şikayetçidir. Kapitalizm tekelcidir.  Sorun buradadır. %20, %80’i yönetmek isti-
yor. İslâm’dan korkanlar halka İslâm’ı düşman olarak tanıtıyorlar.  Halk da inanıyor. 

B
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Mustafa Kilci/ Diplomingenieur für Ma-
schinenbau
iele Vorgänge haben Hintergründe. Auch bei dem Thema „Sala-
fismus“ gibt es Hintergründe, denke ich. Wer sind Salafisten? Ich
weiß es nicht. Das ist genauso wie die Staatsratsrazzia in der Tür-

kei und der Mord an Ugur Mumcu. Das ist  „werfe mit Schlamm, es wird eine
Spur hinterlassen“-Politik. Hauptsache der Islam steht schlecht da.  Die Deut-
schen haben Angst davor, irgendwann einmal die Minderheit im eigenen Land
zu sein, ihre Bevöllkerungszahl sinkt. Früher war der Sozialismus der große
Feind des Kapitalismus. Der Sozialismus ist verschwunden und jetzt hat der
Islam diese Stelle eingenommen.  Der Islam steht für Gerechtigkeit, distanziert
sich von ungleicher Güterverteilung. Kapitalismus ist dahingegen egoistisch.
Eine glückliche Minderheit möchte über eine Mehrheit herrschen, hier liegt das
Problem. Diejenigen, die  Angst vor dem Islam haben, präsentieren einen ne-
gativen Islam und die Bevöllkerung glaubt es.

V

Mehmet Balikci/ Student
ie Deutschen haben keine Angst vor dem Verteilen von Koranen,
sondern vor den Salafisten. Was die jenigen ,die den Salafismus
auf die Tagesordnung setzen, erreichen wollen, habe ich wirklich
nicht verstanden. Der Mensch ist immer distanziert gegenüber
Unbekanntem. Das ist der Grund, weshalb die Deutschen die Dis-

tanz wahren. Es gibt kein Dialog. Du kannst keinen Dialog aufbauen, wenn du
vor verschleierten Frauen bzw. bärtigen Männern wegrennst. Dann hast du
Angst vor diesen Menschen. Dialoge würden vielleicht viele Probleme lösen.
Die Medien haben ein Bild vorgestellt und die deutsche Bevöllkerung hat die-
sem geglaubt.

D

Mehmet Balıkçı/Üniversite öğrencisi
lmanlar, Selefilerin Kur’an’ı dağıtmasından değil Selefilerden korkuyorlar. Amaçları nedir Sele-
filiği gündeme getirenlerin onu bilmiyorum. İnsanlar tanımadıkları şeye karşı mesafeli durar-
lar. Almanlar’da mesafeli duruyorlar. Diyalog kurulmuyor, kurulması da istenmiyor gibi. Diyalog
kuramayanlar birbirlerine karşı tahammüllü olamazlar. Çarşaflı sakallı diye insanlardan kaçar-
san diyalog kuramazsın. Sonra da o insandan korkarsın. Diyalog kurulsa belki herşer çözüle-

cek. Medya bir resim çizdi. Alman halkı da  bu resme inandı. 
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Hasan Gülkun/Reinigungskraft
ch kenne die Salafisten nicht.Ich weiß nur, dass sie den Koran verteilen.
Wenn es lediglich um Verteilung des Korans geht, ist es nicht schlimm.
Jeder hat das Recht, für seine eigene Religion zu  werben. Ich weiß al-
lerdings nicht, ob hier einzelne Personen verurteilt werden oder wird

versucht, den Islam zu verurteilen, in dem der Salafismus in den Vordergrund
gerückt wird. 
Würden die Deutschen den Islam kennen, wären sie nicht dagegen.  Wir leben
auch nicht nach dem Islam und bekommen dafür die Quittung.
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Hasan Gükun/Temizlik işçisi
elefileri tanımıyorum. Sadece Kur’an dağıttıklarını biliyorum. Mesele Kur’an dağıtmaksa güzel
birşey. Her dinden insanlar kendi dinlerinin tanıtımını yapabilir. Burada şahıslara mı karşı çıkılıyor,
yoksa Selefilik anlayışıyla  İslâm mı yargılanmak isteniyor onu bilemiyorum. Almanlar İslâm’ı
tanımıyorlar, tanısalar karşı çıkmazlar. Bizler de İslâm’ı tam olarak yaşamıyoruz. Bunun da
zararını görüyoruz. S
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Nedim Gür/Esnaf
elefilerin kim olduğunu ve hangi amaca hizmet ettiklerini bilmiyorum. Kur’an’ı niçin dağıttıkla-
rını da bilmiyorum. Her Türk’ün ve her Arab’ın evinde Kur’an vardır. Bunlar Kur’an’ı kime dağı-
tıyorlar ve dağıtmakla ne yapmak istiyorlar belli değil. Herhalde bir hesapları var veya
arkalarında hesabı olan birileri var diye düşünüyorum. Almanlar,  Türklerden korkuyorlar, müs-
lümanlardan değil. 

Araplar müslüman değil mi? Onlardan korkmuyorlar ve onlara Türklere davrandıkları gibi davranmıyor-
lar. Türkler iş yapıyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar. Almanlar büyüyeni sevmez. İslâmofobi bahaneleridir. 
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Nedim Gür/ Handwerker
ch weiß nicht, wer die Salafisten sind und welchem Zweck sie dienen.
Warum sie den Koran verteilen, weiß ich auch nicht. Jeder Türke und
Araber hat einen Koran zu Hause, an wen und weshalb sie Korane ver-
teilen weiß ich nicht. Sie verfolgen bestimmt ein Ziel oder es gibt Hin-
termänner, die ein ziel verfolgen, denke ich. Die Deutschen haben Angst

vor den Türken, nicht vor den Moslems. Sind denn die Araber keine Mos-

lems? Vor ihnen haben sie keine Angst und behandeln sie auch nicht so wie
sie die Türken behandeln. Die Türken entwickeln sich weiter und die Deut-
schen sehen das nicht so gerne. Islamphobie  ist deshalb nur ein Vorwand.

I
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occa: Was wissen Sie über Salafisten?
Warum sind Salafisten ihrer Meinung nach
plötzlich in die Schlagzeilen geraten? Welche
Auswirkungen haben diese Schlagzeilen auf
die Bevölkerung und Integrations-/Dialog Ar-
beiten? Sehen Sie einen Zusammenhang zwi-
schen Salafisten- Schlag- zeilen und „Döner
Morde“?
Döbbeling:Ich mache es mit diesem

Thema genauso, wie ich es  mit jedem Thema mache. Ich stoße
durch die öffentlichen Diskussionen in den Medien darauf und
dann informiere ich mich im Internet. Ich persönlich kenne nie-
manden, der mir dazu Auskunft geben könnte und bin dem Thema
nicht begegnet, bevor es eine öffentliche Diskussion dazu gab. Ich
denke, dass die öffentlichen Büchertische der Salafisten den An-
lass zu dieser Diskussion gegeben haben, wo sie Literatur weiter-
gegeben haben. Und da verstehe ich die öffentliche Diskussion
nicht. Das machen Scientologen genau so, das machen ganz nor-
male Kirchengemeinden bei verschiedenen Anlässen. Da haben
wir natürlich christliche Literatur, die wir den Menschen anbieten.
Egal ob Christ oder nicht. Ansonsten brauche ich kein Buch zu
schreiben, wenn ich mich nur an die Leser wende, die sich sowieso
von vornherein für mein Werk interessieren. Eigentlicher Auslöser
der Schlagzeilen sind meiner Meinung nach eher die Talkrunden,
zu dem Leute eingeladen waren, die sich als Salafisten bekannt
gaben. Ich als Christ möchte einen selbstbewussten Gesprächs-
partner, der von seiner Religion Bescheid weiß. Wenn ich einen
nicht informierten Buddhisten oder Juden vor mir habe dann kann
ich mit dem nicht sprechen, weil er auch nur von hören-sagen
redet. Der normale Bürger kann den Unterschied nicht beurteilen.
Wenn ich meine eigene Religion nicht kenne, dann kann ich mit
anderen über meine Religion nicht reden. Von daher bin ich dafür,
dass alle Moslems arabisch lernen, um ihr Heiliges Buch zu lesen
und wir danach darüber im Dialog diskutieren können, wie ähnlich
sich Koran und Bibel sind. Wenn nicht, dann können wir auch beide
über Geranien sprechen, wovon wir beide keine Ahnung haben.
Weder die Christen noch die Moslems sind eine Freimaurerloge,
die von Geheimnissen leben. Die Religionskunde ist sehr wichtig,
die Fakten müssen auf den Tisch, man muss vergleichen können
sonst kann kein Dialog geführt werden. Die Schlagzeilen in den
Medien haben große Wirkung auf die Bevölkerung und sie machen
die differenzierte Diskussion schwieriger. Wenn ich sehe wie viele
deutschsprachige Menschen die einschlägigen Magazine und Ta-
geszeitungen lesen, wodurch sie nur Schlagzeilenwissen haben,

Mocca hat einige Pfarrer zu
tagesaktuellen Themen „Sa-
lafisten und  İslâmofobi“ be-

fragt und interassante
Antworten erhalten. 

Lassen Sie uns lesen: 

MOCCA, Almanya’da gün-
deme taşınan Selefilik ve İs-

lâmofobi konularında
Papazlar’a sorular sordu ve

ilginç cevaplar aldı.
Okuyalım: 

15/201256

Mocca: Was ist Ihr Status und
seit wann amtieren Sie bei der Ge-
meinde? Welcher Konfession gehört
Ihre Gemeinde/Kirche an? Wie gut
wird Ihre Kirche besucht und welche
Aktivitäten führen Sie mit ihrer Ge-
meinde durch? Üben Sie zusammen
mit ihrer Gemeinde Aktivitäten aus,
bei dem auch Personen und Gruppen
eingeladen  werden, die nicht Ihrer Ge-
meinde angehören und auch nicht dem
christlichen Glauben? 

Döbbeling: Mein Name ist
Ralph Döbbeling und ich bin evange-
lischer Pfarrer. Seit vier Jahren arbeite
ich bei der  Stadtmissionsgemeinde, in
der Lenaustrasse – Neukölln. Das
Stadtviertel auf das wir uns beziehen
ist der Reuterkiez. Die Stadtmission
insgesamt ist größer. Wir haben Stadt-
missionsgemeinden  in ganz Berlin
und gehören zu evangelischer Kirche
in Berlin an. Wir haben an Aktivitäten
die drei wesentlichen Aufgaben, die
eine Evangelische Gemeinde hat. Das
ist zum einen der Gottesdienst und
Mission, Seelsorge und zum dritten die
Katechese (Glaubensunterricht). Ins-
besondere unser lebenspraktischer
Glaubensunterricht wächst sehr. Um
unsere Nachbarn verschiedener Her-
kunft und Konfession kennenzulernen
und dabei Gedanken und Erfahrungen
auszutauschen gestalten wir Regelmä-
ßig Aktivitäten und laden sie herzlichst
ein.

Pastor Ralph Döbbeling
Evangelische Bürgergemeinde Neukölln

M

Focus/Bamteli Focus/Bamteli



15/201257

können überhaupt nicht differenzieren und schauen
von einem Fall auf das Ganze.  Ein Zusammenhang
zwischen den Salafisten- Schlagzeilen und die so ge-
nannten „Döner Morde“ sehe ich nicht. Alles was sich
nach Verschwörung anhört, bin ich kein Freund
davon. Der Redakteur überlegt wie er seine Zeitung
verkaufen kann und überlegt sich was seine Leser
lesen wollen.
Mocca:Was können Sie über die „Islamofobie“

sagen? Wie gut ist die Bevölkerung ihrer Meinung
nach über die „Islam“ informiert? Welche Aktivitäten
können, Ihrer Meinung nach die „Islamofobie“ redu-
zieren undführen Sie in Ihrer Gemeinde solche Akti-
vitäten aus?
Döbbeling:Ich glaube, dass Islamfobie groß ist

und wenige Mitbürgerinnen und Mitbürger über den
Islam informiert sind. Das muss geändert werden
und ich denke das kann seitens der Schulen und Kir-
chen geändert werden, in dem sie darüber informie-
ren. Aber es kann auch durch die Kulturvereine
geändert werden, wenn sie vorrücken und sich zei-
gen und verschiedene Aktivitäten diesbezüglich ma-

chen. Unsere Gemeinde z.B. war offen dafür, so dass
wir bei manch unseren Bibelstunden im Koran gele-
sen, die Fünf Säulen des Islams etc. behandelt
haben. Es müsste halt immer und immer wiederholt
werden, damit es zum aktiven Wissen wird.
Mocca: Was können Sie unseren Lesern die

grundsätzliche Idee hinter dem Begriff der „Kompa-
rativen Theologie“ vorstellen und die Vorteile dieses
Ansatzes?
Döbbeling: Ich kann nur das sagen, was ich dar-

unter verstehe. Wenn ich etwas vergleiche, dann
habe ich einen Standpunkt. Ich glaube dass man für
eine vergleichende Religionskunde immer auch Über-
zeugungstäter braucht, also Leute, die in ihrer Reli-
gion zu Hause sind. Im Gespräch zwischen zwei
Religionen darf auf keinen Fall einer von dem unter
Vorschützung falscher Tatsachen missachtet werden.
Des Weiteren ist bei einer Übermittlung von Religi-
onskunde nicht das Ziel, dass jemand konvertiert
wird. Aber auch dass jeder für sich die geeignete Re-
ligion ohne Zwang annehmen kann.

Mocca: Selefiler hakkında ne söyleyeceksiniz?
Sizce Selefiler niçin birdenbire gündemde  ve
manşetlerde en üst yeri işgal etti?
Döbbeling: Medyada kamuoyunun tartışmalarına

rastgeliyorum ve internette konuyla ilgili araştırma
yapıyorum. Şahsen konuyla ilgili ciddi bir bilgiye
rastlamadım. Bu güne kadar da ben böyle bir konuyla
karşılaşmadım. Sanırım Selefilerin kitap masaları bu
tartışmanın fitilini ateşledi. Ama ben bu tartışmayı
anlamıyorum. Scientology tarikatı mensupları da
aynısını yapıyor, sıradan, bildiğiniz  kilise cemaatleri
de değişik vesilelerle aynısını yapıyorlar. Tabii ki biz
de orada insanlara hristiyan literatürü dağıtıyoruz,
ister hristiyan olsun ister olmasın herkese dağıtıyo-
ruz. Yoksa kitap yazmamın mânâsı kalmaz ki!

Kanaat-i acizaneme göre, bu manşetlerin asıl mü-
sebbibi tartışma programlarına katılan ve kendilerine
“Selefi” diyen kişilerdir. Bir hristiyan olarak karşımda
dinini bilen özgüveni tam bir muhatap görmek iste-
rim. Eğer karşımda tam bilgili olmayan bir budist veya
bir yahudi veza bir müslüman varsa o zaman onunla
konuşamam çünkü o kulaktan dolma bilgilerle
konuşur.

Mocca: Gazetelerin manşetlerinin halkın üzerinde
ve bunun yanında diyalog çalışmalarına nasıl bir etki
yaptığını düşünüyorsunuz?
Döbbeling: Sıradan vatandaş aradaki farkı

ayırdedemez. Eğer ben kendi dinimi bilmiyorsam
başkalariyla dinim hakkında oturup konuşamam. Bu
yüzden müslümanların Arapça’yı iyi bilmeleri
gerektiğini düşünüyorum ki kutsal kitaplarını okuyup
anlayabilsinler. Sonra oturup diyalog içinde Kur’an’ın
ve İncil’in ne kadar birbirine benzer olduğunu
tartışırız. Ancak daha sonra bilmediğimiz konularda
konuşuruz. Ne müslümanlar ne de hristiyanlar sa-

klayacak sırları olan mason locaları değil ki! Din dersi
çok mühim. Herşey açıkça ortaya konulmalı ve
kıyaslanabilmeli ki bir diyalog ortamı oluşsun. Medy-
adaki manşetlerin halkın üzerinde büyük etkisi var ve
seviyeli tartışmayı zorlaştırıyorlar. Başka bir gözlemim
de şu; Almanca konuşan insanların birçoğu ilgili ga-
zete ve dergilerin sadece manşetlerini okuyup bilgi
ediniyorlar ve başkaca bir ayrıma gitmiyorlar, bir
olaya bakıp tümü hakkında yorum yapıyorlar. “Selefi”
başlıkları ve sözde “Dönerci” cinayetleri arasında bir
ilişki göremiyorum. ben. Böyle komplo kokan söylen-
tilere de ısınamıyorum. Redaktörler gazetelerin tirajını
artırmak ve okur çekmek için her yola baş vuruyorlar. 

Mocca: İslâmofobi hakkında neler söylersiniz?
Sizce halk İslâm hakkında ne kadar bilgili?
Döbbeling: Sanırım İslâmofobi ve İslâm hakkında

halkın çoğu bilgi sahibi değil. Bunu değiştirmek gere-
kli. Bu değişimi de ancak okullar ve kiliseler bilgilen-
dirme yaparak gerçekleştirebilirler diye düşünüyo-
rum. Ama kültür dernekleri de bu konuda yardımcı
olabilirler. Onlar çalışırlar ve kendilerini gösterirlerse
birşeyler değişebilir. Mesela bizim cemaatimiz böyle
bir çalışmaya sıcak baktı ve biz  İncil okuma saatinde
Kur’an okuduk., İslâm’ın 5 şartını vs. İnceledik. Tabii
ki bunlar sürekli olmalı ki bilgiler kalıcı olsunlar. 

Mocca: Okuyucularımıza „Karşılaştırmalı İla-
hiyat“ kavramı ardında yatan temel fikirle ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
Döbbeling: Tabii ki sadece anladıklarımı anlata-

bilirim. Bir şeyi karşılaştırırken öncelikle kendi
görüşüm olmalı. Kanımca karşılaştırmalı dinbilimi için
hep inanmış insanlara ihtiyaç var. Bununla dinini iyi
bilen samimi dindarları kastediyorum: İki din
arasındaki münasebet asla bazı yanlış olaylar bahane
edilerek hiçe sayılmamalı. Dahası, din dersinin gayesi
sonuçta kişinin dinini değiştirmek olmamalıdır. Din-
dersinin gayesi, herkese dini bilgiyi vermesi ve hür
iradesiyle baskı ve zorlama olmaksızın istediği dini
seçmesi olmalıdır.

Pastor Ralph Döbbeling

Evangelische Bürgergemeinde 

Neukölln
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Mocca:

- Wer sind Sie?
- Welcher Konfession gehört Ihre
Zentrum/Gemeinde/Kirche an?
- Wie gut wird Ihre Kirche besucht
und welche Aktivitäten führen Sie
mit ihrer Gemeinde durch?
- Üben Sie zusammen mit ihrer
Gemeinde Aktivitäten aus, bei
dem auch Personen und Gruppen
eingeladen werden, die nicht Ihrer
Gemeinde angehören und auch
nicht dem christlichen Glauben? 

Basso

ein Name ist Martina
Basso, ich bin Pasto-
rin der Berliner Men-
noniten-Gemeinde
(BMG) und Leiterin
des Mennonitischen
Frie- denszentrums

Berlin (MFB) – und das seit dem
1.1.2005. Die Mennoniten werden
als Historische Friedenskirche und
älteste reformatorische Freikirche
bezeichnet. Die BMG zählt etwa
110 eingetragene Mitglieder (ohne
die Freunde und Freundinnen),
von denen nur etwa die Hälfte im
Berliner Stadtgebiet wohnen. Die
Gemeindeglieder, die derzeit am
weitesten weg wohnen, sind aus
beruflichen Gründen im italieni-
schen Turin gelandet... Unser
wichtigster Tag in der Gemeinde
ist der Sonntag: Jeden Sonntag
um 10.00 Uhr findet der Gottes-
dienst statt, danach sitzen wir bei
Kaffee, Tee und Keksen zusam-
men, um uns anschließend  zu
einem Themenimbiss, der Werk-
statt Gottesdienst oder der Bibel-
stunde zusammenzufinden.

Zusammen mit dem MFB gibt es
1X pro Woche das Café Global, ein
interkulturelles Treffen in Berlin-
Neubritz, das gemeinsam mit dem
Rat Afrikanischer Christen in Ber-
lin-Brandenburg (RACiBB) durch-
geführt wird. Alle 2 Wochen findet
das Café Abraham-Ibrahim statt,
ein interreligiöser Austausch, der
sich im Moment noch auf muslimi-
sche und christliche Teilnehmende
beschränkt – ebenfalls in Neubritz.

Mocca:

- Was wissen Sie über Salafisten?
- Warum sind Salafisten ihrer Mei-
nung nach plötzlich in die Schlag-
zeilen geraten? Welche Auswir-
kungen haben diese Schlagzeilen
auf die Bevölkerung und Integrati-
ons-/Dialog  Arbeiten? Sehen Sie
einen Zusammenhang zwischen
Salafisten-Schlagzeilen und den
„Döner Morden?

Basso:

Ich spare mir jetzt, mein ange-
lesenes Wissen über Salafisten
auszubreiten. Klar ist jedoch, dass
es, wie in allen anderen unter-
schiedlichen Religionen auch, DIE
Salafisten nicht gibt. Die Aktion
der kostenlosen Koranverteilung
war offensichtlich medienwirksam.
Was allerdings an der Verteilung
so bedrohlich sein soll, erschließt
sich mir nicht. Das grundsätzliche
Problem ist, dass religiöse Grup-
pen, vor allem aus dem Islam,
immer sofort und ungeprüft in den
„Fundamentalismusverdacht“ ge-
raten. Die Unfähigkeit, zwischen
Islam und Islamismus zu differen-
zieren, halte ich für bedenklich.
Ich persönlich lehne jeden Funda-
mentalismus (jeglicher Religion!)
ab, der aggressiv versucht, seine
„Wahrheit“ als die einzig zu gel-
tende Wahrheit durchzudrücken.
Egal wie die religiösen Gruppie-
rungen heißen und aus welcher
„religiösen Ecke“ sie stammen –
von allen erwarte ich, dass sie die
Religions- und Meinungsfreiheit
akzeptieren und respektieren. Ei-
nen direkten Zusammenhang zwi-
schen den Berichten über Sala-
fisten in Deutschland und Morden
von Neonazis an Menschen mit Mi-
grationsgeschichte herzustellen ,
halte ich für nicht schlüssig. Den-
noch macht mir seit je her die Ver-
harmlosung rechtsextremistischer
Tendenzen große Sorgen.
Mocca:

- Was können Sie über die „Isla-

mofobie“ sagen? Wie gut ist die
Bevölkerung ihrer Meinung nach
über den „Islam“ informiert?

Basso:

Wer sich wirklich  über „den
Islam“ informieren will, kann dies
tun – allerdings ist dazu Eigenini-
tiative notwendig, da es der
„Durchschnittspresse“ selten um
Informationen zu gehen scheint.
Islamophobische Tendenzen zu
überwinden geht meines Erach-
tens nur über persönliche Kon-
takte und Austausch. Von daher
bietet das MFB erfolgreich das
Café Abraham-Ibrahim an.

Mocca:

Was können Sie unseren Lesern
die grundsätzliche Idee hinter
dem Begriff der „Komparativen
Theologie“ vorstellen und die Vor-
teile dieses Ansatzes?

Basso:

Seit Monaten liegt ein Buch,
das sich mit „komparativer Theo-
logie“ befasst, ungelesen auf mei-
nem Schreibtisch. Vermutlich
steht aber nicht unbedingt viel
Neues für mich drin – meine Ar-
beit dürfte einen durchweg „kom-
parativen Ansatz“ haben: Bereits
in meiner ersten Pfarrstelle in
Duisburg-Bruckhausen (1994 –
1996) ging es immer um Begeg-
nung, Austausch und Diskussion.
Mit Kindergartenkindern, die aus
muslimisch und aus christlich ge-
prägten Familien kamen, habe ich
z.B. über Abraham/Ibrahim ge-
sprochen, Frauen mit unterschied-
lichen Hintergründen tauschten
sich über ihre religiösen Bräuche
aus und aßen und tranken mitei-
nander, die Einladung in die Mo-
scheen zum Fastenbrechen war
ein fester Bestandteil meines Ter-
minkalenders, bei theologischem
Austausch ging es mir stets um
das Herausfinden unserer Ge-
meinsamkeiten. Gemeinsam –
nicht nur in bilateral religiösen Ge-
sprächen – danach zu fragen, wo
unsere Verantwortung für unsere
Gesellschaft liegt, welchen Beitrag
die Religionen zum gesellschaftli-
chen und internationalen Frieden
leisten können, ist meines Erach-
tens eine große und wichtige Auf-
gabe für alle, um deutlich zu
machen, dass Religionen in ihrem
Ursprung weder Kriegstreiber
noch Terroristen unterstützen,
sondern den Menschen zum Leben
gereichen wollen.

Martina Basso/Pasto-

rin der Berliner Menno-

niten-Gemeinde (BMG) 

M
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Martina Basso/ Berlin

Mennoniten- Cemaatinin

(BMG) papazı

smim Martina Basso, Berlin
Mennoniten- Cemaatinin
(BMG) papazı ve Berlin Men-
nonit-Barış merkezinin(MFB)
müdireyesiyim. Mennonitler
tarihi barış kilisesi ve en eski

reformcu hür kilise olarak adlandı-
rılabilir. Her Pazar saat 10:00 da
ibadetimizi yapıyor (dini ayin)
daha sonra kahve, çay içerek, bis-
küvi yiyerek çeşitli konuları görü-
şüyor, istişare ediyoruz.

Her hafta Neubritz`de „Cafe
Global” dediğimiz bir kültürlerarası
buluşmamız oluyor,  buna MFB nin
yanısıra Afrikalı Hristiyanlar Kon-
seyi Berlin-Brandenburg da katılı-
yor. Her iki haftada „Cafe Abraham
- İbrahim“ diye adlandırdığımız
kahvede, dinler arası bilgi alış ve-
rişi yaptığımız bir toplnatımız daha
var. Bu da  Neubritz`de, ve şu
anda sadece müslüman ve hristi-
yan katılımcılardan ibaret.

Selefiler ve medyadaki  man-
şetlere gelince, sadece okuyarak
edindiğim bigiyle Selefiler üzerine
konuşmak istemiyorum. Ama
şunu söyleyebilirim ki hiç bir dinde
gördüğümüz “SELEFİLER” gibi bi-
rileri yok. Bedava Kuran dağıtımı
ses getirdi. Ama Kur’an dağıtı-
mında ne gibi bir tehlike olabilir,

bunu anlamış değilim.
Buradaki temel problem, dini

grupların, bilhasa müslüman
grupların herzaman, araştırılma-
dan fundamentalizm şüphesiyle
üzerlerine gidilmesidir.  Ancak
İslâm ve İslâmizm arasındaki farkı
vurgulayamamak yeteneksizliği,
benim için endişe verici. 

Şahsen ben bütün fundamen-
talist akımları, kendi “tek doğruları
olan“ inançlarını baskı yaparak
başkalarına  kabul ettirmeye çalış-
malarını -hangi din mensubu
olursa olsun- reddediyorum. Neo-
nazilerin yabancı uyruklu insanlara
yönelik katliamlarıyla, Selefilerle
ilgili Alman medyasındaki çıkan
haberlerin bir bağlantısı olabilece-
ğini mantıklı bulmuyorum. Buna
rağmen aşırı sağcı akımların tehi-
kesiz gibi gösterilmesi beni herza-
man endişelendirmiştir.

İslamofobi konusuna gelince; 
Kim ki İslâm üzerine bilgilen-

mek istiyorsa bunu yapabilir,
bunun için gerekli imkanlar her
zaman ve her yerde var. Tabi ki
bunu kişi kendinin özel çalışma-
sıyla yapması gerekir.

Çünkü medyadan doğru dürüst
bilgilenemez, onların derdi bilgi-
lendirmek değil gibi geliyor bana.

Bence, İslamofobi akımlarını
engellemenin tek yolu, sadece ki-
şisel ilişkiden ve karşılıklı bilgilen-
dirmeden geçer. Bunun için MFB, „

Cafe Abraham“ projesini uygula-
maya koydu ve başarıyla sunuyor
ve yürütüyor.

„Komparative Theologie“ dedi-
ğimiz dinlerin karşılaştırılması. Ay-
lardır masamda okuyamadığım,
„Komparative Theologie“ dediği-
miz dinlerin karşılaştırılması ile il-
gili bir kitap duruyor. Muhtemelen
içinde benim için yeni bir şey yok-
tur. Benim yaptığım işin zaten de-
vamlı bir karşılaştırma yönü var.
İlk papazlık yaptığım Duisburg-
Burghausen (1994-1996) da gör-
evimin büyük bir kısmı zaten
Karşılaştırmak, bilgi alış-verişi,
tartışma gibi konulardı.

Ramazan’da camilerden gelen
iftar davetleri benim randevu tak-
vimimin vazgeçilmez unsurların-
dan biriydi.

Zaten dini bilgi alış-verişinin
benim için en önemli tarafı ortak
yanlarımızı keşfetmekti.

Müşterek çalışmalardan,
sadece ikili dini görüşmeleri
kastetmiyorum, topluma karşı
olan sorumluluklarımız neler-
dir, dinler toplumsal ve ulus-
lararası barış için neler yapıla-
bilir? bence bunlarla ilgilen-
mek, uğraş vermek  hepimizin
görevidir. Böylece dinlerin kö-
keninde ne savaş tetikçiliği ne
de terörist destekçiliğinin ol-
madığını, bilakis insanları
mutlu etmenin yattığını göre-
ceklerdir. 

59 15/2012

I

23 62 5
7 57

24 Saat
 hizmetin

izdeyiz

Focus/Bamteli Focus/Bamteli



Mocca:

- Wer sind Sie?
- Welcher Konfession gehört Ihre
Zentrum/Gemeinde/Kirche an?
- Wie gut wird Ihre Kirche besucht
und welche Aktivitäten führen Sie
mit ihrer Gemeinde durch?
- Üben Sie zusammen mit ihrer
Gemeinde Aktivitäten aus, bei
dem auch Personen und Gruppen
eingeladen werden, die nicht Ihrer
Gemeinde angehören und auch
nicht dem christlichen Glauben? 

Patermann

ch bin seit 2007 Gemeinde-
referentin in der katholischen
St. Richard- Gemeinde. 

Als Religionspädagogin
arbeite ich hauptamtlich in

der Seelsorge, hier mit den Sch-
werpunkten Katechese (Weiter-
gabe des Glaubens an Kinder und
Jugendliche), Liturgie(Gottesdien-
stgestaltung), Ökumene und in-
terreligiöser  Dialog.  Bei uns tref-
fen sich sonntags etwa 120 Leute
zur Feier des Gottesdienstes. Bei
uns wird auch Tischtennis gespielt
und gesungen, und da fragt keiner
nach der Konfession. In unsere
Kita gehen auch muslimische Kin-
der.  

Mocca:

- Was wissen Sie über Salafisten?

- Warum sind Salafisten ihrer Mei-
nung nach plötzlich in die Schlag-
zeilen geraten?
- Welche Auswirkungen haben
diese Schlagzeilen auf die Bevöl-
kerung und Integrations-/Dialog
Arbeiten?
- Sehen Sie einen Zusammen-
hang zwischen Salafisten-Schlag-
zeilen und den „Döner Morden?

Patermann:

Nach meinem Kenntnisstand
sind Salafisten ultakonservative
und z. T. radikalislamistische Mus-
lime, deren Anhängerschaft in
letzter Zeit wächst, besonders un-
ter jungen Leuten. Die Salafisten
werben sehr offensiv für sich, im
Internet und an Ständen in Fuß-
gängerzonen großer Städte –
auch in Berlin.  Die Salafisten sind
länger schon im Visier des Verfas-
sungsschutzes.

Dass wir in letzter Zeit oft Sa-
lafisten-Schlagzeilen hatten, liegt
an ihren Methoden, mit spektaku-
lären Auftritten in die Öffentlich-
keit zu gehen.  Einen Zusammen-
hang zwischen der Berichterstat-
tung über die Aufklärung der Serie
von rechtsextremistisch motivier-
ten Morden und Salafisten-Mel-
dungen sehe ich nicht. 

Menschen, die islamistische
oder gar terroristische Aktionen
mit dem Islam an sich identifizie-
ren, haben ein verzerrtes  Bild
vom Islam. Aber nicht alle möch-
ten sich besser informieren oder
mit Muslimen ins Gespräch kom-
men.

Mehr Kenntnis vom Islam wäre
oft sehr hilfreich. (Allerdings ist
Kenntnis über das Christentum
auch nicht mehr sehr verbreitet.)
Natürlich ist da jeder selbst ge-
fragt. Ich wünsche mir zu solchen
Problemen wie das Netzwerk der
Salafisten auch deutliche Worte
von anders denkenden Muslimen,
die sich als Teil der deutschen Ge-
sellschaft sehen und sich auf das
Grundgesetz stützen. Leider wird
davon meist weniger berichtet.

In meinem direkten Umfeld
kann ich keine Islamofobie aus-
machen. Ich wünschte mir aber
noch mehr Interesse an Begeg-
nungen von Christen und Musli-

men. Wir Christen in Rixdorf tref-
fen uns zweimal jährlich mit den
Muslimen der Gazi Osman Pasa
Moschee zum Austausch zu ver-
schiedenen Themen und zur Be-
gegnung. Gemeindegruppen sind
beim Tag der offenen Moschee ge-
wesen. 

Ich versuche, das Interesse an
der Begegnung der Religionen zu
wecken und wachzuhalten, indem
ich auf die Feiertage der anderen
hinweise und immer wieder ein-
lade zu gemeinsamen Treffen und
zu weiteren Veranstaltungen ber-
linweit. In der Bürgerplattform
WIN engagieren wir uns gemein-
sam: christliche Gemeinden und
muslimische Vereine und Mo-
scheegemeinden. Das gemein-
same Tun ist sicher das, was am
meisten Verständnis schafft, ver-
bindet und Fehl- und Vorurteilen
entgegenwirkt.

Mocca:

- Was können Sie über die „Isla-
mofobie“ sagen?
- Wie gut ist die Bevölkerung ihrer
Meinung nach über den „Islam“
informiert?
Patermann:

Im interreligiösen Dialog ist für
mich wichtig, ein gutes Funda-
ment in der eigenen Religion und
der eigenen Glaubensgemein-
schaft zu haben. Von da aus kann
ich mit Achtung und Respekt auf
andere Religionen und Überliefe-
rungen, andere Denkansätze
schauen. Es ist möglich, dass ge-
rade durch Fragen anderer, die ich
mir so nie gestellt habe, mir etwas
von meinem eigenen Glauben neu
bewusst wird. Und ebenso ist
möglich, dass sich durch vertiefte
Auseinandersetzung mit dem an-
deren in meinem eigenen Denken
etwas ändert.   Komparative Theo-
logie im engeren Sinn ist das noch
nicht.  Ich backe kleinere Brötchen
– und hoffe, viele Mitbackende zu
finden.
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Nurettin KAVAK

I

Monika Patermann

Katholische Kirchenge-
meinde referentin der
Sankt  Richert Kirche
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er Salafismus wird
in letzter Zeit in
Deutschland me-
diativ an den Pran-

ger der Öffentlichkeit gestellt, das
geschieht zu Lasten der Muslime.
Während sich fast alle in Deutsch-
land ansässigen Muslime von die-
ser Gruppierung bewusst oder
unbewusst distanzieren, greifen
Islamophobe auf genau diese Sa-
lafis- ten zurück. Sie beziehen sich
auf Argumente wie die Gefahr der
Unterwanderung Deut- schlands,
der von den sogenannten „Salafis-
ten“ ausgehen soll. Damit legiti-
mieren sie ihre Vorbehalte, um
ihre feindliche Haltung gegenüber
dem Islam zu untermauern. Die
Feindschaft resultiert zudem aus
der unterstellten „Unterwande-
rung“ eines demokratischen Lan-
des. 

Es ist nicht zu verkennen, dass
der Salafismus ein beliebter Be-
griff für die Medien geworden ist,
mit dem man alle Muslime über
einen Kamm scheren kann.

Dass der Begriff Salafismus
etymologisch und terminologisch
die Rückkehr zu den Wurzeln des
Islam, nämlich die Auslegung der
1. 2. Und 3. Generation des Pro-
phetentums bedeutet, interessiert
hier wenig. Doch hier kann man
auf die Keule des „Anachronis-
mus“ zurückgreifen. Back to the

Roots, Originalität oder der
Glaube an veraltete Systeme?

Die Anführer bzw. die medialen
Leader der sogenannten salafisti-
schen Szene beanspruchen den
Begriff nicht für sich und unter-
streichen die Gemeinsamkeit zwi-
schen sich und anderen Gruppie-
rungen. Sie sind der Meinung,
dass die salafistische Auslegung
genauso in den übrigen islami-
schen Gruppierungen vorherr-
schend sei wie bei ihnen.

Auf genau diese Aussage be-
ziehen sich dann die Islamopho-
ben Akteure. Sind es eigentlich
nicht sie, die pauschalisieren? Der
Generalverdacht gilt entsprechend
für alle, die in irgendeiner Form
muslimischen Glaubens sind. 

Und genau deshalb ist zu un-
terscheiden zwischen dem theore-
tischen und dem praktischen
Salafismus.

Vor allem aber auch die nega-
tive Konnotation und die Zuschrei-
bungen für den heutigen Salafis-
mus.

Was machen die sogenannten
Salafisten eigentlich im Deutsch-

land des 21. Jahrhunderts?
Wodurch kennzeichnen sie

sich? 
Zum einen gibt es laut ihrer

Selbstdarstellung einen wichtigen
Bereich, den sie abdecken, näm-
lich die Jugendarbeit. 

Sie sammeln Jugendliche von
der Straße, die keine Perspektiven
haben, nicht wissen was und
wohin sie wollen und geben diesen
den Halt, den sie angeblich su-
chen. 

Dass sich Anführer wie Pierre
Vogel vom Terrorismus öffentlich
distanzieren, interessiert wenige.
Sind sie nicht diejenigen, die äu-
ßerlich einen Osama Bin Laden
abgeben? Diese Gruppierung
schreckt weder davor zurück, ein
Fraß für die Medien zu sein noch
scheinen sie Kenntnisse über Me-
dienpsychologie zu haben. Sie
sind ständig in den Schlagzeilen
und dies kommt ihrem Ego zu-
gute. Durch eine gewisse Promi-
nenz erhoffen sie sich aller
Wahrscheinlichkeit nach mehr Mit-
glieder.

Was machen eigentlich die Is-
lamophoben-Kreise? Sie hetzen
unentwegt ohne jede Spur von
Resignation und „bis zur letzten
Kugel“.

Den Otto-Normal Verbraucher
interessieren weder die Salafisten
noch die Islamophoben Kreise, sie

Salafismus und Islamophobie  

D

Es gibt in Deutschland seit Jahren die politische Debatte rund um die Themen
Integration, Islamophobie, Xenophobie etc., wobei die Akteure immer wieder
die gleichen sind. Politically Incorrect, Sarrazin, Akte Islam, Deutsche Islam-Kon-
ferenz, Sarrazin ist genauso wenig ein Nazi wie Pierre Vogel ein Terrorist ist. 

Zunächst einmal sei gesagt, dass der Begriff Salafismus entgegen seiner ursprünglichen Bedeutung
in der letzen Zeit sehr negativ konnotiert ist.
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kennen sie nicht mal. 

Es gibt in Deutschland seit Jah-

ren die politische Debatte rund um

die Themen Integration, Islamo-

phobie, Xenophobie etc., wobei

die Akteure immer wieder die glei-

chen sind. Politically Incorrect,

Sarrazin, Akte Islam, Deutsche

Islam-Konferenz,... Sarrazin ist

genauso wenig ein Nazi wie Pierre

Vogel ein Terrorist ist. Das, was

sie jedoch verbindet, sind meines

Erachtens die Vorurteile, die beide

jeweils auf ihrer Seite bedienen.

Fanatische Pierre Vogel Anhänger

sind genauso gefährlich wie dieje-

nigen, die die Ereignisse der

Zwickauer Zellen unter den Tep-

pich kehren möchten. Man zähle

nur die Häufigkeit der Schlagwör-

ter Salafismus und Zwickauer

Zelle in den Medien und vergleiche

sie miteinander. Es wird sich he-

rausstellen, welches von den bei-

den den Status des hohen Nach-

richtenwerts länger aufrecht er-

halten konnte. Als die Medien über

die Gräueltaten der Zwickauer

Zelle berichten mussten, brauch-

ten sie scheinbar einen Begriff mit

einem leichten Zugang zum

Thema und entschieden sich für

„Dönermorde“. Beim Salafismus

versteht eh keiner etwas, da

reicht es aus, Männer abzubilden,

die aussehen wie Al-Kaida Anhän-

ger, obwohl sie es nicht sind, aber

das Schlagwort bleibt. Guter Jour-

nalismus zeichnet sich durch eine

korrekte Gegenrecherche aus, bei

der genau überprüft werden

muss, ob alles stimmt. Populisti-

scher Journalismus arbeitet nach

dem Prinzip der provokativen Be-

richterstattung. Die Gesellschaft

muss richtig angeheizt und aufei-

nander gehetzt werden. Folgende

Resultate kann man dann ablei-

ten: Die Türen bleiben dem je-

weils anders denkenden und

lebenden für immer geschlossen.

Die Angst vor dem Fremden wird

größer, aber auch die Angst vor

Ablehnung. Während die Angst

vor dem Fremden eine knappe Be-

schreibung für die deutschstäm-

migen Bürger und ihrer Beziehung

zu Menschen mit Migrationshinter-

grund ist, ist bei Menschen, die

eine andere bzw. eine „nicht-euro-

pakonforme“ Kultur besitzen, ein

Schutzmechanismus zu beobach-

ten. Wenn ich morgens aufstehe

und in der Zeitung lese, was der

Islam schon wieder angestellt hat,

so rechne ich damit, dass ich in

der Schule, auf der Arbeit, an der

Uni alles rechtfertigen muss oder

zumindest mich von dieser Reli-

gion distanzieren muss. Hinzu

kommt, dass dem Menschen mit

Migrationshintergrund aufgrund

der erwarteten ablehnenden Hal-

tung in der Gesellschaft gegen-

über seine Werte und Normen

sowie Kultur und Herkunft, keine

Chance gegeben wird, sich mit der

Idee der Partizipation an der deut-

schen Kultur anzufreunden. 

Mein Rechtschreibprogramm

hat bei der Verfassung dieses Tex-

tes für den Begriff „salafistisch“

eine Korrektur angezeigt, nämlich

„stalinistisch“. Es scheint wie ein

Nachweis, dass die Feindbilder

Kommunismus und Islam (ismus)

die Plätze getauscht haben.

Ende

„Die Kunst der Liebe ist die Kunst

der Nähe, doch die Kunst der

Freundschaft ist die Kunst der Dis-

tanz“ Sigmund Graff

„Ich mag verdammen, was du

sagst, aber ich werde mein Leben

dafür einsetzen, dass du es sagen

darfst.“ Voltaire

Saliha BALKAN

23 62 5
7 57

24  Stu
nden  zu 

erreichen
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Edebiyat

„Helal, Temiz ve Leziz“

Tel: 615 63 41/ 530 88 500
Mobil: 0171 956 9696
e-Mail:aktuerk@misircarsisi.de
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Mobil: 0163 47 38 504 / 0162 8334103

www.adacenaze.com        ada-bestattungen@t-online.de

ADA Islamische Bestattungen
İslam Cenaze Servisi

GÖNÜL

Fidanlar doğrandı gülleri kestim,
Buna bülbüllerin vahı var gönül,
Kışın susgun galıp baharda estin,
Çiceklerin ne günahı var gönül

Ölçün kuran olsun yanlışta durma,
Zalime karşı ol mazluma vurma,
Göz yaşım karıştı fırata sorma,
Kerbelanın bitmez vahı var gönül

Babur bu ömrü insanca yaşa,
Seni sen yapandan girme savaşa,
Yatırır musalla denilen taşa,
Azrailin bu silahı var gönül.

SENİ SEVMİŞEM

Yüreğim içime sığmir bu gece,
Yıldızlara bakıp seni görmüşem,
Sen bende nefessin cansın ay yüz-
lüm,
Suda nefes kadar seni sevmişem

Sabah güneşisin üstüme doğan,
Sevgi bulutusun gönlüme yağan,
Gözüme ışıksan damarıma kan,
Damarda kan gibi seni sevmişem

Sen kır çiçeğimsen ovamda benim,
Huzur meleğimsen yuvamda benim,
kalbimin üstünden kalkmasın elin,
kalpte atış kadar seni sevmişem.

Hasan BABUR



Prof.Dr. Mehmet Said HATİPOĞLU

64 15/2012

Buhari en büyük muhaddis-
tir, burada sıkıntı yoktur.
Ancak, ne kadar büyük
olursa olsun o da insandır,
hata yapabilir. Onu hatasız
görmek yanlıştır. Buhari ve
Müslim'de kabul edilmeye-
cek hadisler vardır, uydurma
hadisler vardır. Buhari İmam-
ı Azam'ı tenkit ediyor. Me-
sela, zorla yapılan nikâh
caizdir der İmam-ı Azam.
Buhari ise caiz değildir diyor.
Hacı Zihni Efendi de Buha-
ri'ye diyor ki, ''Sen kim oluyor-
sun da İmam-ı Azam’ı tenkit
ediyorsun?''
Bende ona dedim ki „Sen
kim oluyorsun da Ebu Hani-
fe'yi tenkit ediyorsun?“
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urayı İslâm’ın nu-
ruyla aydınlatın
„Ben1965’te Münih’e
geldiğimde,istasyo-
nda bir Anadolu gen-

cini temizlik yaparken gördüm.
Yüreğim kan ağladı ve sizlerin
hemen geriye dönmeniz gerekti-
ğini düşündüm. Sonraları bu dü-
şüncem değişti. Madem burada-
sınız burayı İslâm’ın nuruyla ay-
dınlatın.

Peygamberimiz Hudeybiye Ant-
laşması’ndan sonra, civar devlet-
lere elçiler göndererek onları
İslâm’a davet etti. O Elçiler gittik-
leri ülkenin lisanlarına hakim kişi-
lerdi. Sizler de burada aynı şekilde
Peygamber elçisi olabilirsiniz.
Bunun için İslâm’ı, diplomasiyi iyi
bilmek gerekir. Kur’anî fikriyata
sahip olmak gerekir. Almancayı iyi
bilmek gerekir.

Allah, Rasülüne şöyle buyu-
ruyor, „O, Rasülü’nü hak din ile,
bütün dinlere karşı üstün
kılmak için, hizmet etmek için
gönderdi.’’ (Fetih 28)

Bütün dinlere hizmet o dinlerin
mensuplarına İslâm’ın davetini
ulaştırmakla olur.

Kur’an sizden olan Ulu’l- Emre
itaat edin der. Sizin Ulu’l- Emriniz

başkadır. Siz buranın kanunlarına
uymak zorundasınız. İslâm kanun-
lara karşı gelerek tebliğ edilmez.
Burada çatışmaya girerseniz ba-
şarılı olamazsınız. Hicret edebile-
ceğiniz Yesrib’iniz yok. İşiniz zor-
dur. Zor olan işi başarmak büyük
neticeler doğurur.

Bizim dinimizin ansiklopedile-
rini Avrupalılar yazdı. Bizler Avru-
palıların yazdığı ansiklopedileri
tercüme ettik. Biz ansiklopedi yaz-
maya yeni yeni başladık, o da
daha bitmedi.

Hanbeliliği en iyi bilen Henri
Caster’dir. Bu adam bize Hanbeli-
liği öğretiyor. Gazzali’nin politikası
nedir? Biz Gazzali’nin politikasını
da Henry Caster‘dan öğreniyoruz.

Avrupalılar Haçlı Seferleri’nden
itibaren İslâm’ı tetkik etmeye baş-
ladılar. Onların dinini öğrenmeden
onları alt edemeyiz diye düşünü-
yorlardı. Arapça eğitim veren ko-
lejler açtılar. Kur’an’ı yanlış yo-
rumladı bu kurslarda yetişenler.
Peygamberimizi aşağıladılar. Avru-

palılar İslâm’ı bizden değil Avrupa-
lıdan (Müsteşrikten) öğrendi.

Kitab-ı Mukaddes’in Arapça ve
İbranice nüshaları yoktur. Bunu
kendileri de söylüyor. Musa’dan
Muhammed’e diye bir kitap var.
Papaz Terry Junz yazmış bu kitabı.
Bu kitap Vatikan’dan da madalya
almış. Bu kitap Muhammed’e ha-
karetlerle dolu.

Salih amel nedir?
İslâm’da Emr-i bil-maruf nehy-

i ani’l-münker farz-ı ayndır. Bu işi
yapan bir ümmet olmalı. Allah
eleştirel düşünceyi İslâm’ın öğre-
nilmesinde esas alır. Kadına da
erkeğe de farz olan bir ibadettir
bu. Kur’an, „Aklınızı çalıştırmaya-
cak mısınız’’? ‘’Aklınızı çalıştırmaz-
sanız sizi pislik içinde bırakırım!’’
der. Salih amel işleyeceksiniz!’’
der. Müslümanlara der bunu. Salih
amel nedir? İşte ben buraya gel-
dim, arabayla, uçakla. Şimdi de
önümde bir kamera var. Kaydediy-
orsunuz, mikrofon var öbür taraf-
takiler de dinliyor. Bunları yapmak
salih ameldir. Bu salih amellerden
hangileri müslümanlara aittir?

İslâm ve kadın
İslâm kadın ve erkek ayırımı
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Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu Berlin’de iki gün misafirimiz oldu. Sohbetine
hayat hikâyesini anlatarak başladı. Dertliydi. Din adına konuşan söz söyleyen
insanların duyarsızlığından şikâyetçiydi. Gerçek ilim adamlarına sahip çıkmayan
üniversitelerin vefasız yöneticilerinden mustaripti. 80 yaşında hatıralarını
canlandırırken gözyaşı dökecek kadar da vefakâr ve duyarlıydı. 
Müslümanlardan, Müslüman ilim adamlarından Kur’anî zihniyet sahibi
olmalarını, dinlerine sahip çıkmalarını istiyordu. Avrupa’daki Müslümanların her
birinin Hudeybiye Barışı’ndan sonra civar devletlere elçi olarak gönderilen Pey-
gamber elçileri olduğunu söylüyor ve onlara vebal yüklüyordu. Dahası var elbet,
okuyalım:

Burada İslâm’ı güzel yaşayarak
insanlara örnek olun
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yapmadan buyruklarını sunarken,
biz kadınları toplumun dışına ittik.
Hz. Aişe Cemel Vakası kendisine
sorulunca ‘’ Emr-i bil-maruf nehy-
i ani’l-münker olan farzı ayn bir
ibadeti yapmak için gittim oraya.’’
diyor.

Yahudi erkekleri ‘’Yarabbi beni
kadın yaratmadığın için sana
şükürler olsun’’ diye dua ederler.
Hristiyanlar da Yahudilerden farklı
değildir.

Peki İslâm kadına bu kadar,
hak veriyor vermesine de, uygula-
mada müslümanların bunlardan
farkı nedir? Kadın müslümanların
uygulamasında çok mu hürdür?
Kadınlara Allah’ın verdiği hürriyeti
müslümanlar çok görmüyorlar mı?
Kadın müslüman toplumda aşağı-
lanmıyor mu? Önce biz kendi
şeriatımızda kadına sahip çıkmalı-
yız. Ev işiymiş, bulaşık yıkamak-
mış, ütü yapmakmış... Bunlar
kadınların asli görevleri değil.
Görev bölümünde şartlara göre
kadın bu görevleri yapabilir. Ama
asli görevi değildir. Kadınlar Pey-
gamberimiz döneminde cumaya
giderler, cenazeye giderler, erkek-
lere selam verirlerdi. Şimdi gide-
biliyorlar mı?

Tarih bilmeden hadis öğrenil-
mez

Es Siyer’ül Kebir, İmam-ı Mu-
hammed’în eseri. Orada yazıyor.
Peygamberimiz halife seçimi yü-
zünden geç defnedildiği için par-
mağı eğrilmiş ve karnı da şişmişti.
50 derece sıcaklıkta bu durum
normaldir. O zaman morg falan da
yoktu. Bu olayı anlatan Sahabeyi
peygamberi küçülttü diye Mekke
Valisi idama mahkum etti.

Harput’ta İlahiyat fakültesi
Mısır ne ise Türkiye de odur.

Ezher Üniversitesi’ni İgnaz Goldzi-
her’e dizayn ettirdi Kral Fuad. Üni-
versite kuracak özellikte İslâm
Bilgini yoktu. Bir Üniversite kuruy-
orsun, onu da Avrupalıya kurdu-
ruyorsun. Ondan sonra da neden
biz bu hale geldik deniliyor.

Türkiye farklı mıydı derseniz
hayır orası da aynıydı. Bizim Fa-
kültelerimizde de Avrupalı Profe-
sörler ders veriyordu. Müsteşrik
bir hoca İslâm’ı öğreten fakülte-
lerde din hocalığı yaparsa bu din

nasıl öğrenilecek. İşte halimiz or-
tada. Harput’ta İlahiyat fakültesi
açılıyor. Ne işe yarayacak bu fa-
külte. Öğretim üyesi nerede, kü-
tüphanesi nerede, nerede araş-
tırma yapacak o öğrenciler.

Bizim başımıza ne geldiyse o
büyük adamlar yüzünden geldi 

Ömer Nasuhi Bilmen’in İlmiha-
linde orucu bozan şeyler bölü-
münde, unutularak yenilip içilirse
orucun bozulmadığı yazılırken,
uyku halindeyken yenilen içilen
şeyin orucu bozduğundan bahse-
dilir. İmam-ı Muhammed’e göre
unutularak yense bile oruç bozu-
lur. İmam-ı Züfer’e göre uyku ha-
linde yenilen içilen şeyler orucu

bozmaz. Bırakın uykudayken ye-
meyi içmeyi, kerhen duman(si-
gara dumanı, egsoz dumanı)
yutmak orucu bozar diyen mevki
sahibi hocalarımız var bizim. Bu
ne çelişkidir Allah aşkına. Büyük
adam demek her zaman doğruyu
tespit etmiş adam demek değildir.
‘’Allah insanlara gücünün yetme-
yeceği şeyi yüklemez’’.

Bütün büyük hatalarımız büyük
dediğimiz adamlar tarafından
yapılmıştır. Kafamızı Kur’an zih-
niyetiyle doldurmalıyız. Kur’an’ı
ahirette mi okuyacağız, Ahirette
kaç vakit namaz kılacağız, kaç ay
oruç tutacağız, Ameli salihi ahi-
rette mi işleyeceğiz? Namaz dün-
yanın bir işidir. Dünyada yapılan
dünyevi bir iştir, uhrevi bir iş
değildir. İslâm’da din işi gayri din
işi diye bir ayırım olmaz. Din
adamı gayri din adamı diye de bir
ayırım, tespit, tanımlama yoktur,
imam da yoktur müezzin de yok-
tur. Bizim hristiyanlıktan farkımız
buradadır. Müslümanlıkta ruhban
sınıfı yoktur, böyle bir sınıf
oluşturmak yasaktır. Rasihûn; her-
türlü ilmi bilen demektir,
mütehassıs demektir.

Yanlışlar Emevi döneminde
başladı

Bizim kitaplarımız Emevi dev-
rinde yazılmaya başlandı. Yanlışlar
Emevi döneminde yapılmaya
başlandı. Bu dönemde müslüman-
lar Şam’da Bizans’la karşılaştı.
Bizanslılarda papazı gördüler ve
kıyas yaparak ‘’din adamı’’ ismini
kullanmaya başladılar. Allah bize
iki dünya tanıtıyor: Muvakkat
dünya ve daimi dünya. Bizim ahi-
retimiz dünyada inşa edilecektir.
Bu Allah’ın verdiği bir vazifedir.
‘’Terazisi ağır basanın öbür dü-
nyada işi iş, kimin de kefesi az ba-
sarsa onun vay haline.’’

Biz dünyada hasene istiyoruz.
Güzel iş istiyoruz. Bize hayırlı
işlerde yarışmamız emrediliyor
dünyada, salih amel işlememiz is-
teniyor. Hayırlı amel ve salih amel-
lerin Kur’an’da bir listesi mi
vardır? Hayırlı işler artar ve eksi-
lir. Nedir hasene, nedir salih amel?
Bunları birleştirirsen içine herşey
girer. Bunlar itibari mefhumlardır.

Önümdeki mikrofon hayırlı bir
hizmettir. Kur’an’da zikredilmez,
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Ben Mehmet Said Hatipoğlu:

25 Eylül 1933'te Burdur'da doğ-
dum. Lise eğitimimi Antalya'da ta-
mamladım. 1954 yılında kaydoldu-
ğum İlahiyat Fakültesi'nden 1958'
de mezun oldum. 1959 başında
Prof. Dr. Tayyib Okiç'in Hadis Asis-
tanlığına tayin edildim.
1962'de "İslami Tenkid Zihniyeti ve
Hadis Tenkidi'nin Doğuşu" isimli te-
zimle Doktor, 1967'de "Hz. Pey-
gamber'in Vefatından Emeviler'in
Sonuna Kadar Siyasi-İçtimai Hadis-
elerle Hadis Münasebetleri" teziyle
Doçent, 1978 de "İslam'da İlk Siya-
si Kavmiyetçilik: Hilafetin Kureyşli-
liği"  teziyle Profesör oldum.
Din İşleri Kurulu (DİB) Üyeliğinde
bulundum. Ankara İlahiyat Fakülte-
si'nde Hadis Kürsüsü Başkanlığını
yürüttüm.
Hilafetin Kureyşliliği, Müslüman
Kültürü Üzerine, Kur'an ve Tarihsel-
lik Yazıları, Şerefu Ashâbi'l-Hadîs
tahkîki ve çeviriler eserlerimden
bazılarıdır.
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sünnette de yoktur. Ama bunu
gayri müslim yapmıştır. Allah bize
emretti, bu işleri siz yapın dedi.
Mikrofon hayırlı bir hizmet değil
midir? İlk asırdan beri biz ilimleri
ayırdık, dini ilimler ve gayri dini
ilimler diye. İlim, dini ve gayri dini
diye ayrılırmı hiç. Biz bugün Avru-
palıların icatlarını kullanıyoruz.
Oysa Allah bize demedi mi bunları
yapın diye?

Paris Tıp Fakültesi’nde İbn Sina
Avicenne diye yazılmış. Bizim Üni-
versitelerde resmi bile yok İbn
Sina’nın. Eseri bile hâlâ türkçeye
çevrilmemiştir(ElKanun Fi’T-Tıp).
Bizim bazı şeriat alimlerimiz İbn.
Sina’ya küfrederler. Oysa ibn Sina
İslâm bilginidir, hem de önemli bir
bilginimizdir, artı hafızdır. Felsefe
okuduğu için küfürle itham edilir
bu büyük insan.

Hatipi Bağdadi’nin Şerefu As-

hâbi’l-Hadîs isimli eserinde ‘’kim
kelam ilmiyle meşgul olursa zın-
dıktır’’ diye yazar.

Daha ikinci asrın ortalarında bu
ilimlerin müntesipleri birbirlerini
gayri müslim olmakla itham et-
meye başlamışlar. Böyle birşey
olabilir mi?

Eşari ve Maturidi bunlara
göre zındıktır

Eşari ve Maturidi bunlara göre
zındıktır. Biz birbirimizi öldürerek,
ötekileştirerek asırlar geçirdik.
Müslüman müslümanı öldürür
mü? Bu Allah’ın takdiri dediler. İşin
içinden çıkamayınca da aksi fikri
savunanlara Mürcie dediler, Ce-
briye dediler, Mutezile, Kaderiye
dediler. ‘’Kaderiye ve Mürcie bu
ümmetin mecusileridir’’ dediler.
Yapılan bu yanlışlar kabul görsün
diye de hadisler uydurmak zo-
runda kaldılar. Davanız yanlış
olursa hadis uydurmak zorunda
kalırsınız ve ikinci bir yanlışı ya-
parsınız. Hadisin isnadına, hadde-
sena, ahberana, diye başlarsın
olur biter. İşte bu kadar kolaydır
bu iş. Birşeyi Allah rasülü demiş
dedin mi akar sular duruyor. Me-
sela peygamberimiz:

‘’Mü’min kafire mirasçı olamaz,
kafir de mü’mine mirasçı olamaz’’
demiş. Rasülüllah böyle birşey
söylemiş olabilir mi, bu mümkün
müdür? Bu durumda insanların
müslüman olmaları nasıl mümkün

olur? Müslüman olunca zarar ede-
cek olan bir insan, Müslümanlığı
niçin seçsin?

Said İbn. Mansur 228 de vefat
etmiş. Sünen adında bir kitabı var,
3 cild. Öteki ciltleri yok. Ben üçün-
cü cildini okudum. Orada şöyle bir
ibare var. Adamın biri Muaviye’ye
gelmiş ve sormuş. ‘’Benim müslü-
man olmam bana faydalı mı ola-
cak, yoksa zararlı mı olacak?’’ Tabi
ki faydalı olacak demiş Muaviye.
Peki, anam ölse, ben ona mirasçı
olamayacağım için ben zarara
uğramaz mıyım?

Muaviye: „Müslüman kafire
mirasçı olur, kafir müslümana ola-
maz’’ demiş. Fetva bundan sonra
böyle olmuş.

Hadisler zamana göre yo-
rumlanır

Hadis doğru olsa bile, bu hadis
o günkü şartlara göre yorumlanır.
Hadisler zamana göre yorumlanır,
illet değişirse yorum da değişir.
Tarih bilmeden hadis öğrenilmez.

İlk devrin mutasavvıfları kendi
dışındakileri küfürle itham etmiş-
lerdir. Günümüzde hâlâ halifeler
Kureyş’ten olacaktır diye inanan-
lar var.

Birgün Ebubekir Sifil bana geldi
ve ‘’hocam bazı hadisler var ki
bizim en önemli kaynaklarımızda
mevcut, bu durumda nasıl dav-
ranacağız.’’ dedi.

Dedim ki senin kastettiğin ha-
dislerden birisini söyleyeyim: ‘’Dü-
nyada iki kişi bile kalsa, ahirete
kadar halifeler yine kureyş’ten
olacaktır, bu değil mi?’’ dedim.

Evet dedi. Peki dedim:’’ Şimdi
Kureyşli halifemiz var mı? yok
dedi. Bu hadis olacağını söylüyor,
bu durumda peygamberimiz at-
mışta tutturamamış pozisyonuna
düşmüş olmaz mı? ‘’Olur’’ dedi.

‘’Ben peygamberimizin atmışta
tutturamamış pozisyonuna düş-

müş olmasına gönlüm razı olmaz.’’
dedim. Bu hadislerin hadis olama-
yacağını onlar da biliyorlar aslında,
ama büyük alimler yazdığı için,
Kütüb-i Sitte’de yazdığı için onu
reddedemiyorlar.

Hadisenin aslı ilk halifenin
seçimine dayanıyor

Ensar, Beni Sakife’nin gölgeliği
altında Saad ibn Ubade’yi halife
seçmek için toplanmışlar. Peygam-
berimiz daha defnedilmemiş.
Bırakmışlar peygamberin defnini,
doğru oraya koşmuşlar. Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer... Bu siyasi me-
sele, defin meselesinden daha
mühim. Onlar halifeyi seçerlerse
kabul etme zorunluluğu var. Hz.
Ebû Bekir söz alıyor ve “Siz Ensar
kardeşlerimiz bizim kadar İsl’am’a
hizmet ettiniz, ancak bu etraftaki
kabileler sizin halifeliğinizi kabul
etmezler, gelin halifeyi Kureyş’ten
seçin, muhacir Kureyş seçin’’
diyor. Ebû bekir böyle birşey söy-
ler mi? Ancak iktidar hırsıyla hare-
ket eden insanlar böyle şeyler
söyleyebilirler. İktidarı ele geçiren
muhteris insanlar, din adına da
konuşmaya başlarlar.

Ben bu konuda yazılan ilk
asırdaki bütün eserleri taradım.
Bunların hiçbirinde böyle bir ha-
dise raslamadım. Hz. Ebu Bekir’in
bu mealde yaptığı bir konuşmaya
da rastlamadım. Bu yazılanların
hepsi yanlıştır. Uydurmadır. Daha
sonra iktidarı ele geçirenler bu
konuları böyle izah ettiler.

İktidar hırsı
Kenan Evren de iktidarı elege-

çirdiği zaman baş örtüsüyle ilgili
fetva vermişti, „Kadınlar o zaman-
lar yemeklerin içine saçları dökül-
mesin diye başlarını örterlermiş?’’
Adam asker ama din adına
konuşuyor. İşte o günlerde de bu
işler böyle olmuş.

1924’te ‘’İslâm’ın muamelat
kısmı ve ahkâmı Büyük Millet Me-
clisi’ne, Ahlâkla ilgili işleri Diyanet
İşleri’ne bırakılmıştır’’ diye kanun
çıkardılar. İktidar işte böyle
birşeydir.

Sayın Demirel Cumhurbaşkanı,
ben Diyanet’te vazifeliydim,
„Kur’an’ın hükümleri Medeni Kan-
unumuzla çatışır mı?’’ diye bir
soru göndermiş Diyanet İşleri
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Başkanlığı’na. Soruyu Reis cavap-
lanması için Kurul’a Kurul da bana
verdi.

Ben de cevap verdim:’’Süt
kardeşle evlenmek Kur’an’da
yasaktır, Medeni Kanun’da evlene-
bilir, hırsızlık yapanın Kur’an’da eli
kesilir, Medeni Kanun’da hapsedi-
lir, miras Kur’an’da kadına 1
erkeğe 2 verilir, Medeni Kanun’da
eşit dağıtılır, dolayısıyla Kur’anla
Medeni Kanun çatışır. Şartların
değişmesiyle bu meselelerin yo-
rumu da değişir. Eğer bu mesele-
leri izah edecek bir çalışma
yaparsanız bu konulardaki çatışma
ortadan kaldırılabilir, ancak bunu
yapacak kültür daha bizde yok,
İslam ülkelerinde de yok’’ dedim.

Daha sonra Mesut Yılmaz
Başbakan oldu Ecevit yardımcı-
sıydı. Bu konuları görüşmek üzere
tekrar toplandık, toplantıda bu ko-
nulara değinilmedi bile, ben ko-
nuyu açmak istedim, gündemi
hatırlattım kendisine „Hocam bu
dediğiniz şeyler bizim meselemiz
değil, bunlar tarihi bilgiler’’ dedi.
Siyasilerin derdi bile değil bu me-
seleler.

Bugün insanların elini kessen
bile doktorunu alır gelir, diktirir.
Mirasın Kur’an’daki şekliyle dağıtıl-
masını bugün kimse istemez. Öy-
leyse mesele nedir, nasıl halle-
dilecektir? Bugün emrinde binlerce
erkek çalıştıran kadın var, holding
sahibi kadın var, başbakan olan
kadın var. Meseleler sosyolojik açı-
dan bakılarak çözülmeye çalışıl-
malıdır. Ayet değişmez elbet,
ancak fiili durum göz önünde bu-
lundurularak ayetin ruhuna uygun
yorumlar yapılır. Bu yorumlar aye-
tin değişmesi anlamına gelmez.

İslâm dünyasının en büyük
problemi

İslâm dünyasının en büyük
problemi, İslâm Hukuku’nun oluş-
turulmamasıdır. Kur’an mealle-
rinde bu hususlar izah edilmez.
Kur’an’la medeni kanun çatışabilir.
Bu mümkündür. Bu durumda ada-
let ilkesi göz önünde bulundurula-
rak, şartlar göz önünde bulundu-
rularak, Kur’an’ın ruhuna, mantı-
ğına uygun olarak izah gerekir.

Ben Fazlurrahman’a sordum:
„Miras meselesini nasıl hallede-
ceğiz’’ dedim. Cevaben dedi ki;

Kur’andaki taksimat o devrin
şartlarına göre mantıkidir, o
zaman fiili durum başkaydı.
Hüküm adaletin tesisi içindir.
Bugün yine fiili durum göz önünde
bulundurularak adalet sağlanma-

lıdır. Bu durumda bazı yerlerde er-
kekler kadınlara verileni de
alabilirler. Bugün erkekleri idare
eden binlerce kadın var.

Fahrattin Razî Tefsir-i Kebir’ini
6. Asırda yazmış, Türkçe’ye
çevrildi. Maide Suresi’nin 5. Aye-
tinde ‘’tayyipler size helal kılındı’’
deniyor. Temiz nedir? Temizin lis-
tesi Kur’an’da verilmemiştir. Bu
durumda işin uzmanının kararı te-
mizin tespitinde esas alınır.

Ayet şöyledir: ‘’Bugün size iyi
ve temiz şeyler helal kılındı. Ken-
dilerine kitap verilenlerin yiyecek-
leri size helal olduğu gibi, sizin
yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve
müminlerden iffetli hür kadınlar ve
sizden önce kendilerine kitap veri-
lenlerden namuslu hür kadınlar,

zina etmeksizin, gizli dost
tutmaksızın, namuslu bir şekilde
mehirlerini ödediğiniz takdirde,
size helâldir. Her kim imanı inkâr
ederse, ameli boşa gitmiş olur ve
o, ahirette zarara uğrayanlar-
dandır.’’ Fahrettm Razî, Ehli Kitap
hanımlarıyla evlilik konusunda da
İmam Ata’dan bir nakil yapıyor.

İmam Ata:
Ebu Hanife, İbni Abbas’ın il-

mini, Mekke fakihi Ata bin Ebi Re-

bah’tan öğrendi. İşte bu zat,
İmam-ı Azam’ın hocası olan bu
zat, Kitap Ehlinden bir kızla evlen-
meyi, müslüman kadın sayısının
azlığıyla açıklamış. ‘’Bugün müslü-
man kadınlar fazladır, dolayısıyla
Kitap Ehlinden biriyle evlenmek
yasaktır’’ demiş, ‘’İhtiyaç zail oldu-
ğu için, ruhsat da zail olmuştur’’
demiş. Oysa ayette ruhsat ibaresi
yoktur. Burada illeti tespit etmiş
Ata, kadın sayısının azlığı. Kimse
de ona münafıksın falan dememiş,
zındıksın dememiş.

Bazı ayetler o günün, peygam-
ber devrinin şartları göz önünde
bulundurularak açıklanmalıdır.
Bazı ayetler Rasül’ün dönemiyle il-
gilidir. Benzer meseleler olursa uy-
gulamaya konur elbet. Mesela,
Tevbe Suresi’nin başında Müşrik-
lere dört ay müddet verilmiştir,
dört ayın sonunda hepsi müslü-
man olmuştur. Şimdi bu ayetin
başka yerde tatbiki var mıdır?
Yoktur elbet. Ancak benzer bir
durum olursa başka.

Mesela, şimdi kutuplar var. Bu-
ralarda kaç saat oruç tutulacaktır
tartışılıyor. Ben olsam, kutuplarda
Peygamber’in tuttuğu oruçların
ortalamasını alırdım. Orucumu
öyle tutardım. Bu şekildeki bir
fetva hakkaniyete daha uygun
olurdu.

Usul kitaplarında yazanlarla,
hadis değerlendirilmez. Fiili durum
farklıdır. Mesela Osmanlı Şeyhül-
islamları son dönemlerde, %12’ ye
kadar faiz alınabilir demişlerdir. Ne
diyeceğiz şimdi Osmanlı’ya?

Halil Cin Hocamız, Sabahattin
Zaim ve ben birgün yemek yiyor-
duk, Halil Cin Sabahattin Zaim’e
‘’Hocam dedi; bu Faiz meselesini
nasıl halledeceğiz’’:

S.Zaim, ’’Hocam ben Batı
iktisadını bilirim, İslam İktisadını
bilmem, ne zaman Batı iktisadını
bilen alimlerle, İslam iktisadını
bilen alimleri yetiştirir de onları bir
araya getirebilirsek bu meseleyi o
zaman hallederiz.’’ dedi. Koskoca
Sabahattin Zaim böyle bir itirafta
bulunabiliyor.

Hadislerle nasıl amel edilecek
Buhari en büyük muhaddistir,

burada sıkıntı yoktur. Ancak, ne
kadar büyük olursa olsun o da
insandır, hata yapabilir. Onu
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hatasız görmek yanlıştır. Buhari ve
Müslim’de kabul edilmeyecek ha-
disler vardır, uydurma hadisler
vardır. Buhari İmam-ı Azam’ı ten-
kit ediyor. Mesela zorla yapılan
nikah caizdir der İmam-ı Azam.
Buhari ise caiz değildir diyor.

Hacı Zihni Efendi de Buhari’ye
diyor ki, ‘’Sen kim oluyorsun da
İmam-ı Azam’ı tenkid ediyorsun?’’

Bende ona dedim ki ‘’Sen kim
oluyorsun da Ebu Hanife’yi tenkid
ediyorsun?’’

En büyük alimler bile hata
yapabilir. Onlar bile der ki, ‘’Her
alimin yazdığında hata vardır, sa-
dece Kur’an da hata olmaz.’’ Ha-
disler değerlendirilirken, Kur’an
esas alınmalıdır. Kur’an metni
değişmez. Diğerleri yönetmeliktir,
şartlara göre değişir. O’nun pren-
sipleri doğrultusunda yeni yönet-
melikler hazırlama zorunluluğu
vardır. Bir kaide vardır: ‘’Mevrid-i
nâsda içtihada mesağ yoktur.’’ Nâs
olan yerde ictihad yapılmaz.

Size bir hatıramı anlatayım:
Birgün Kara Kuvvetleri komu-
tanına gittik, hoş beşten sonra,
konu hristiyanlar üzerine geldi.
Dedim ki, paşam onlar Allah baba
derler... Paşa da dedi ki, ‘’Hocam
biz de Allah ana diyoruz.’’

Paşam, nerede diyoruz ki?
dedim. ‘’Mevlid okurken diyorlar
ya’’ dedi.

‘’Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ
Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ider Allah anâ’’

Buradaki anâ nın ‘’ona’’ demek
olduğunu izah ettim paşaya. Paşa,
‘’Hocam senden Allah razı olsun
biz bunu hep ana olarak anlıyor ve
öyle inanıyorduk’’ dedi.

Şimdi ben koskoca paşa yalan
mı söyleyecek diye söyleneni esas
alarak yazsam ne olurdu. Dilden
dile, kitaptan kitapa aktarılır gi-
derdi. Bu işler hep böyle oluyor.

Bizde adamlar kitabı tahrif ede-
biliyorlar. Gazali diyor ki ‘’Lisanlar
eşittir, Arap lisanı da Türk lisanı gi-
bidir’’. Ahmet Davutoğlu tercüme-
sinde ‘’Türk lisanı’’ ibaresini
kaldırmış. İşte durum bu.

İlk Hadis tenkidi Kitabı Abdul-
lah bin Adiy isimli bir Hadis âlimi-
nindir. Hadis râvilerinin zayıfları
isimli kitabı var. İlk baskısını Hü-

seyin Atay bana Bağdat’tan getir-
miş. İlk cildinde sahabelerin bir-
birlerini tenkitleri var. Birisi
öbürüne ‘’Yalancı’’ diyor, o da ‘’en
büyük yalancı sensin’’ diyor. Ten-
kit anlayışı var.

Daha sonraları teşekkül eden
fikirde bu tenkidler yasaklandı, sa-
habeyi tenkid edemezsiniz denildi.
Bu adam o ibarenin yerine
‘’kitapın burası rutubetten okun-
muyor’’ diye yazmış. Kitabın aslı
bende var. Yalan yazıyor, nasıl
güveneceğim ben o adama.

İmam Suyuti hakkında der-
ler ki, O, „Eserlerine kaydedeceği
Hadis-i Şerifleri mana aleminde
Peygamber Efendimizin tasdikine
sunduktan sonra yazdı.’’

O nun hakkında; „...keşif ehli-
nin tasdikiyle, yetmiş defa Resûl-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın
görünüp, uyku ile uyanıklık arası
onun sohbetiyle müşerref olan Ce-
lâleddin Süyutî gibi allâmeler ve
muhakkikler, sahih hadislerin
elmaslarını, diğer sözlerden ve
mevzuattan ayrıştırdılar“ gibi ifa-
deler kullanılmaktadır. Kılıfını da
buluyorlar hemen, „İşte, bahse-
deceğimiz hadiseler, mucizeler,
böyle elden ele -kuvvetli, emin,
müteaddit ve çok, belki hadsiz el-
lerden- sağlam olarak bize
gelmiş.“ (Mektubat, s. 114)

Bir örnek daha, „İşte şu
sırdandır ki, en büyük velîler sa-
habe derecesine çıkamıyorlar.
Hattâ, Celâleddin-i Süyûti gibi
uyanık iken, çok defa Peygamber
sohbetine mazhar olan velîler,
Resûl-i Ekrem ile uyku ile uyanık.
lık arası görüşseler ve şu âlemde
sohbetine müşerref olsalar, yine
Sahabeye yetişemiyorlar. (Sözler,
s. 451)

İmam-ı Süyuti diyor ki:
„Şunu bilesiniz ki, usül ilminde
maruf olan şartları taşıyan -kavlî
olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir.

Resulullahın (sallallahü aleyhi ve
sellem) bu hadislerini inkar eden
kimse küfre girer ve İslam daire-
sinden çıkar, yahudilerle, hıristi-
yanlarla veya Allahü teâlânın
murad ettiği diğer kâfir fırkalarla
beraber haşrolunur.“ (Miftahu’l-
cenne, s.18)

Akabinde de bu iş nasıl oluyor
diyoruz, işte böyle oluyor. Tekrar
ediyorum, başımıza ne heldiyse
işte bu büyük adamlar yüzünden
geldi.

Nezaket Timsali Örnek Bir
Bilim Adamı: Prof.Dr. Mehmed
Said Hatipoğlu

Hayatını İslâm’ın doğru anla-
şılıp yaşanmasına adayan, öm-
ründe hiçbir idari göreve talib
olmayan bir ilim adamı Hatipoğlu
hocamız, sadece kitaba ve oku-
maya düşkünlüğü, tenkitçi yakla-
şımı, daha mükemmeli ve daha az
eksik olanı araması gibi ilim adamı
özelliklerinin yanında kibarlığı,
inceliği, nezaketi ve sevecenliği
gibi şahsiyet özellikleriyle de
örnek alınması gereken bir insan.

Umarız, hatırâtını da daha ek-
siksiz olsun diye yazıp yayınla.
maktan imtina etmez. Hocamıza
hayırlı ve uzun ömürler diliyor, o
hassas ve derinlikli çalışmalarının
bir an önce kitap olarak biz okuyu-
culara ulaşmasını temenni ediyo-
ruz.

K a y n a k l a r :
1. İmam-ı Süyuti, Miftahu’l-cenne fi’l-ihti-
cac bi’s-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri),
Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr.
Enbiya Yıldırım)
2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört
Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitapı), Berekat
Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).
İslâm’a hizmet nasıl yapılır onu
öğretmemişler. el-Mu’cem el-Mufehres li
Elfaz el-Kur’an el-Kerîm. Bunu Avrupalılar
(müsteşrikler)y a z m ı ş l a r.
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müsst die Schönheit
des Islam vorleben
“Als ich 1965 nach
München kam, sah ich
am Bahnhof einen ana-
tolischen Jungen Reini-
gungsarbeiten machen.

Das hat mich damals im innersten getroffen
und ich dachte bei mir, dass ihr am besten
so schnell wie möglich zurückkehren müsst.
Später jedoch hat sich meine Ansicht geän-
dert. Wenn ihr also schon hier seid, so
müsst ihr hier die Schönheit des Islam vor-
leben. 

Nach dem das Hudaibiya-Abkommen un-
terzeichnet worden ist, hat der Prophet
Botschafter in die Nachbarstaaten gesandt
und sie zum Islam eingeladen. Diese Botsc-
hafter beherrschten die Sprache der Länder,
in die sie gesandt worden sind. Ihr könnt
hier genauso die Botschafter eurer Religion
sein. Dafür muss man aber den Islam gut
kennen. Man muss die Ideen des Koran ve-
rinnerlichen. Man muss deutsch sprechen
können.

Der Koran fordert von den Muslimen ge-
horsam gegenüber dem Staat. Ihr müsst
euch den Gesetzen des Staates fügen, in
dem ihr lebt. Der Islam verkündet seine
Botschaft nicht, indem er sich dem Gesetz
entgegenstellt. Das führt zu unfruchtbarem
Zwist. Aber wir haben viel Arbeit vor uns.
Die Europäer waren es, die islamische
Enzyklopädien geschrieben haben. Wir
haben lediglich ihre Arbeit übersetzt. Ge-
rade erst jetzt fangen wir an unsere eige-
nen Enzyklopädien zu schreiben und die
Arbeit ist bei weitem nicht abgeschlossen.
Wir wissen nichts über uns selbst. Wer sind
die Hanbaliten und was ist die Politik Gha-
zalis? Der Mann, der diese Fragen am bes-
ten beantworten kann, heißt Henry Caster. 

Was ist tugendhaftes Handeln?
Das Gute zu gebieten und vom Schlech-

ten abzuhalten ist das ethische Prinzip des
Islam. Aber das muss von einem Volk in die
Tat umgesetzt werden, ohne Unterschied

HATİPOĞLU BEEHRT BERLIN 

Bukhari ist der größte Überlieferer von Hadithen (Aussprüche und Erlebnisse des
Propheten Muhammad), daran ist kein Zweifel. Aber wie groß er auch sein
mag, auch er ist nur Mensch. Auch er macht Fehler. Es wäre falsch ihn zu mysti-
fizieren. Bukhari und Muslim haben auch Hadithe überliefert, die abzulehnen
sind, die erfunden sind. 

Prof.dr.Mehmet Said HATİPOĞLU
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von Mann und Frau. Der Koran
droht damit, dass er diejenigen in
ihrem eigenen Schmutz belässt,
die nicht Gebrauch von ihrem ei-
genen Verstand machen. Und
zwar unter dem genannten ethisc-
hen Prinzip. Was aber ist tugend-
haftes Handeln? Ich stehe hier vor
euch. Ich kam mit dem Flugzeug
und mit Autos. Ich spreche hier zu
euch und ihr nehmt es mit euren
Kameras auf. Habt ihr das alles
geleistet? Hattet ihr einen Anteil
an diesen Entwicklungen? Das
sind tugendhafte Handlungen, die
dem Menschen dienlich sind.

Die Frau und der Islam
Nicht der Islam war es, der die

Frau in eine Abseitsposition inner-
halb der Gesellschaft gestellt hat.
Das waren wir. Orthodoxe Juden
beten in Dankbarkeit, dass Gott
sie nicht als Frauen erschaffen
hat. Ähnliches hatten wir auch im
Christentum. Der Islam respekti-
ert die Frau zwar, ist alles schön
und gut, aber wie sieht es in der
Praxis aus? Respektieren die Mus-
lime die Freiheiten, die der Koran
der Frau zuspricht, im praktischen
Leben? Wird die Frau in einer
muslimischen Gesellschaft nicht
von oben herab behandelt? Bevor
wir über die koranische Scharia
sprechen, müssen wir zuerst un-
sere eigene Scharia frauenfreun-
dlicher gestalten. Den Haushalt zu
erledigen ist nicht die prinzipielle
Pflicht einer Frau; und schon gar
nicht eine religiöse. Sie kann diese
Aufgaben aber nach gemeinsamer
Aufgabenteilung übernehmen. Zur
Zeit des Propheten haben die Fra-
uen an dem Freitagsgebet teilge-
nommen. Sie waren anwesend bei
Beerdigungen und konnten die
Männer ungezwungen grüßen. Sie
waren ein integraler Teil des ge-
sellschaftlichen Lebens. Ist es
heute auch so unproblematisch? 

Wir haben unsere Misere
unseren großen Köpfen zu ver-
danken

Ömer Nasuhi Bilmen sagt in
seinem Katechismus, dass es
keine Übertretung im Fasten ist,
wenn man unbewusst (d.h. in Ver-
gessenheit seines Fastens) etwas
zu sich nimmt, jedoch sei das Fas-
ten ungültig, wenn man im Schlaf
etwas zu sich nimmt. Es gibt dann
Positionen, die sagen, dass das
Fasten auch dann nicht gültig sei,
wenn man unbewusst gegessen
hat. Aber es geht sogar noch so-

weit, dass einige Gelehrte sogar
behauptet, dass das Fasten ungül-

tig sei, allein, wenn man schon
Rauch (Zigarette, Abgase etc.) in-
haliert. Das ist doch ein klarer Wi-
derspruch. Das jemand ein großer
Gelehrte ist, bedeutet nicht, dass
er auch immer das Richtige get-
roffen hat. “Gott bietet den
Menschen nichts an, was ihre
Kräft übersteigt.” 

Alle unsere großen Fehler ver-
danken wir den Menschen, die wir
als unsere großen Gelehrten ve-
rehren. Wir müssen das kora-
nische Denken neu erlernen. Oder
wollen wir den Koran im Jenseits
lesen? Wollen wir im Jenseits
beten und fasten und denken?
Wollen wir alle unsere guten Taten
aufs Jenseits verlegen? Das Beten
ist eine irdische Pflicht. Das, was
man auf der Erde tut, ist irdisch,
ist weltlich, nicht Jenseitig. 

Es gibt im Islam keine Untersc-
heidung zwischen einer religiösen
und einer areligiösen Tat. Es gibt
deshalb auch kein religiöses oder
areligiöses Amt. Es gibt keinen
Imam oder Muezzin als Institu-
tion. Das wird keine klerikalen

Strukturen haben, ist unser Un-
terschied zum Christentum. Es ist
verboten die Religion zu Institu-
tionalisieren. Der Koran spricht
von den “Unterwanderten” nicht
im Sinne eines Amtes oder eines
Würdenträgers, sondern im Sinne
von Gelehrsamkeit, dass sich
jeder aneignen kann. 

Die Anfänge unserer Fehler
liegen in der Umayyadenzeit

Die Anfänge unserer Fehler lie-
gen in der Umayyadenzeit. Das
war die Zeit, wo die erste Gelehr-
samkeit aufblühte und unsere ers-
ten Bücher geschrieben wurden.
Zu dieser Zeit trafen sie in Da-
maskus auf die Byzantiner. Bei
ihnen sahen sie den Papst als
einen religiösen Würdenträger
und fingen selber an zwischen
Würdenträgern und normalen
Menschen zu unterscheiden. Der
Koran stellt zwei Welten vor: die
Vergängliche und die Unvergän-
gliche. An diese Vorstellung knüpft
sich die Pflicht seine unvergän-
gliche Welt in der vergänglichen
zu suchen.  

Das wir heute hinterher hin-
ken, hängt damit zusammen, dass
wir vielzu sehr damit beschäftigt
sind uns gegenseitig der Häresie
zu beschuldigen, als uns um wich-
tigere Dinge zu kümmern. In Paris
gibt es eine Statue von Ibn Sina,
alias “Avicenna”, vor der medizi-
nischen Fakultät. Nicht nur das wir
sein medizinisches Hauptwerk
noch nicht einmal ins türkische
übersetzt haben, nein viele unse-
rer Gelehrten bezichtigten ihn
sogar der Häresie. 

Wir haben uns selbst ausgeg-
renzt

Wir haben viel Zeit damit ver-
loren uns gegenseitig zu töten und
auszugrenzen. Muslime haben an-
gefangen sich gegenseitig zu
töten. Zur Rechtfertigung sagten
sie, dass es Gottes Wille sei. Als
das nichts mehr half begannen sie
sich gegenseitig Namen anzudich-
ten. Sekten haben sich gebildet,
die sich gegenseitig beschimpft
haben. Um ihre Fehler zu legiti-
mieren haben sie angefangen Ha-
dithe zu erfinden, die ihre Position
stärken. Wenn du im Unrecht bist,
bist du gezwungen Lügen zu dich-
ten und begehst weiteres Unrecht.
Ist aber sehr einfach getan. Du er-
findest einfach eine Überlieferer-
kette und dann hat sich die Sache.
Wenn du deine Position mit dem
Propheten stützen kannst, dann
hast du alle Karten in deiner Hand.

Hadithe müssen in ihrem
Kontext interpretiert werden

Auch wenn es sich um ein aut-
hentisches Hadith handelt, muss
es in seinem eigenen historischen
Kontext gelesen und interpretiert
werden. Wenn sich die Prämisse
einer Aussage in dem Text ändert,
so muss sich die Interpretation
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auch daran richten. Ohne ein Be-
wusstsein für die Geschichte kann
man Hadithe nicht deuten.

Es gibt heute immer noch
Leute, die glauben, dass die Re-
gierung ein Naturrecht der Kura-
ischiten1 sei. Eines Tages kam
Ebubekir Sifil zu mir und fragte
mich, wie wir mit Hadithen umge-
hen sollen, die in unseren wich-
tigsten Quellen anzutreffen sind.
Ich sagte, meinst du etwa ein Ha-
dith wie dieses: “Die Kuraischiten
werden bis ans Ende der Zeit die
Regierung innehaben, auch wenn
es nur zwei Menschen auf der
Erde gibt”? Er bejahte. Ich ant-
wortete: “Haben wir heute einen
kuraischitischen Herrscher? Nein.
Aber laut dieser Überlieferung
müsste es doch einen geben. Da
es aber nicht der Fall ist, würde es
dann nicht bedeuten, dass der
Prophet nur geschwafelt hat?” Er
sagte: “Ja.” Ich kann es nicht mit
dem Propheten des Islam verein-
baren, dass er einfach viel dum-
mes daher redet, wenn der Tag
lang ist. Auch die früheren Gelehr-
ten wussten, dass solche Überlie-
ferungen nicht authentisch sein
können. Aber da sie nun in unse-
ren grossen Quellen geschrieben
stehen, haben sie sich nicht get-
raut sie anzuzweifeln. 

Diese Überlieferung ist his-
torisch zu erklären

Noch während der Prophet im
sterben lag, hatte sich die Medi-
nenser versammelt um Sa’d bin
Ubada – einen Medinenser – zum
Kalifen zu ernennen. Als die Prop-
hetengenossen ‘Umar bin Khattab
und Abu Bakr davon hörten, eilten
sie vom Sterbelager des Prophe-
ten zum Ort des Geschehens.
Wenn der Kalif erst einmal er-
nannt worden wäre, so hätte man
sich dem fügen müssen. Abu Bakr
sprach zu der Versammlung: “Ihr
Medinenser habt dem Islam viele
Dienste erwiesen. Aber die ande-
ren Stämme werden eure Re-
gentschaft nicht anerkennen. So
lasst uns einen Kalifen von den
Kuraischiten wählen.” Würde Abu
Bakr so etwas sagen? So etwas
sagt nur, wer die Macht begehrt.
Habgierige Machthaber weichen
dann auch nicht davor zurück die
Religion für ihre Zwecke zu miss-
brauchen. 

Ich habe alle Quellen der ers-
ten Jahrhunderte zu diesem Ere-
ignis durchforstet. Ich fand diese
Erzählung in keinem von diesen

Büchern. Das alles wurde viel spä-
ter erdichtet. Es ist erfunden. Die
späteren Machthaber haben ihre
Regentschaft durch diese Erzäh-
lung legitimiert.

Die Machthaber und die Re-
ligion

Als ich noch im Präsidium für
Re l i g i o n s a n g e l e g e n h e i t e n
(Diyanet) beschäftigt war, richtete
der damalige Präsident Süleyman
Demirel folgende Frage an uns:
“Gibt es koranische Gesetzgebun-
gen, die mit unserem zivilen
Gesetz unvereinbar sind?” Die
Frage wurde an mich weiter
geleitet. Ich gab folgende Antwort
:”Der Heirat mit Milchgeschwis-
tern ist im Koran untersagt, im
zivilen Recht jedoch erlaubt. Die

Strafe für Diebstahl im Koran ist
das abhacken der Hand, im zivie-
len Recht wird man dafür einges-
perrt. Die Frau erbt laut Koran die
Hälfte vom Mann, im zivil Recht
erben beide die gleichen Anteile.
Das heißt: Ja, der Koran liegt im
Zwist mit dem Zivilrecht. Aber je
nach Umstand und Kontext er-
lauben es diese Verse eine andere
Interpretation. Wenn Sie ein
entsprechendes Projekt angehen,
könnte ein Kompromiss erreicht
werden. Aber eine solche Inter-
pretationskultur haben derzeit
weder wir, noch andere islamische
Staaten.”   

Als später Mesut Yilmaz an die
Macht kam, habe ich das Thema
erneut zur Sprache gebracht, aber
es abgelegt als historische Ideen.
Die Politik nimmt sich der Sache
nicht an. Auch wenn man heute
die Hand abhacken würde, kön-
nten Mediziner sie wieder zusam-
menflicken. Das koranische
Erbrecht wird heute niemand be-
fürworten. Was ist also die Lösung
des Problems? Es gibt heute
Frauen, die ihre Männer ernähren,
Frauen die Länder regieren.
Dieses Problem muss Soziologisch
angegangen werden. Natürlich

kann der Vers nicht geändert wer-
den. Aber man kann den Vers den
eigenen Kontexten gemäß inter-
pretieren, ohne dabei die originale
Struktur des Verses zu beschädi-
gen. Eine neue interpretation be-
deutet nicht, dass man den Vers
ändert. 

Das größte Problem der is-
lamischen Welt

Das größte Problem der isla-
mischen Welt ist, dass wir keine
islamische Jurisprudenz etabliert
haben. Übersetungen allein helfen
uns hier nicht weiter. Wo das ko-
ranische Recht mit dem herrsc-
henden Gesetz in Konfrontation
gerät, kann man durchaus einen
Kompromis durch Interpretation
finden, ohne dabei den koranisc-
hen Geist, seine Prinzipien und
seinen Appell in Mitleidenschaft zu
ziehen, Fazlurrahman sagte ein-
mal zu mir in Bezug auf das Erb-
recht, dass der Vers die soziale
Struktur seiner ursprünglichen
Ansprechpartner berücksichtigt.
Damals war aber die Situation
eine andere. Der Urteil muss Ge-
rechtigkeit gewährleisten. In die-
sem Fall müssen wir unseren Be-
dingungen gemäß einen gerech-
ten Urteil aus dem Vers ableiten. 

Prof. Dr. Mehmed Said Hati-
poğlu: Ein charmanter Gelehr-
ter

Prof. Dr. Mehmed Said Hati-
poğlu erobert die Herzen seiner
Zuhörer mit seiner charmanten
Art und überzeugt durch fundierte
Argumente. Wenn man seine
Geschichte kennt und weiß, dass
er sein Leben vollkommen den
Wissenschaften gewidmet und
jedes politische Amt abgeschlagen
hat, dass man ihm vortrug, so ge-
winnen seine Worte noch einmal
an Gewicht. Er ist ein Vorbildcha-
rakter, die wir so nötig haben und
die so rar sind. Wir freuen uns auf
seine Autobiographie, die bald
erscheinen soll. 

1 Die mekkanische Elite in der islamis-
chen Frühzeit.
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eine sehr geehrten
Damen und Herren
aus Politik, Staat,
Gesellschaft und
Medien,

ich möchte mich bei Ihnen im
Namen der Türkischen Gemeinde
in Deutschland sehr herzlich für
Ihr Kommen bedanken. Heute zei-
gen wir alle gemeinsam Rassis-
mus die Rote Karte.

Die Morde und Anschläge der
Nazi-Terrorgruppe haben uns alle
erschüttert. Es ist wirklich unfass-
bar, dass diese Terror-Gruppe
mehr als 10 Jahre unbehelligt Ge-
walttaten ausüben konnte. Und
dies trotz Beobachtung der Neo-
nazi-Szene durch den Verfas-
sungsschutz und andere staatliche
Organe. 

Diese Morde sind für uns keine
singulären Ereignisse. Nach Re-
cherchen des Tagesspiegels und
anderer zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen wurden seit 1990 in
Deutschland 148 bis 182 Men-
schen Opfer rassistischer Gewalt.
In den offiziellen Statistiken tau-
chen sie nicht auf. Eine ausrei-
chende Erklärung dafür haben wir
nicht gehört. Ich fordere den Bun-
desinnenminister auf, zu erklären,
wieso viele der Morde nicht in die
offizielle Statistik aufgenommen
worden sind.

Die politische Aufarbeitung der
Vorgänge und Strukturen, die zum
Versagen staatlicher Organe beim
Schutz vor rassistischen Gewaltta-
ten geführt haben, kommt für
mich zu kurz. Es findet eher eine
sog. Pannenstrategie statt; d.h. es
werden die Pannen gesucht. Die
politischen Hintergründe werden
nicht hinterfragt.

Bis heute habe ich nicht ge-
hört, dass ein Politiker zurückge-
treten ist, dass ein Sicherheits-
beamter oder Polizist vom Dienst

suspendiert worden ist, dass je-
mand versetzt worden ist. Es sind
10 Menschen brutal ermordet
worden. Wo sind die verantwortli-
chen Politiker und Politikerinnen?

Der Alt-Bundespräsident Wulff
musste für unwesentliche Missge-
schicke zurücktreten. Für Morde
aber ist bis heute kein Politiker zu-
rückgetreten. Es ist höchste Zeit!

Es ist eine gesellschaftliche
und politische Auseinanderset-
zung mit rassistischen Einstellun-
gen in der Bevölkerung erforder-
lich. 

„Doch Intoleranz und Rassis-

mus äußern sich keineswegs erst

in Gewalt. Gefährlich sind nicht

nur Extremisten. Gefährlich sind

auch diejenigen, die Vorurteile

schüren, die ein Klima der Verach-

tung erzeugen. (Merkel, Angela
Bundeskanzlerin auf der Trauer-
veranstal- tung am 23.02.2012)

Wie wichtig sind daher Sensibi-

lität und ein waches Bewusstsein

dafür, wann Ausgrenzung, wann

Abwertung beginnt. Gleichgültig-

keit und Unachtsamkeit stehen oft

am Anfang eines Prozesses der

schleichenden Verrohung des

Geistes. Aus Worten können Taten

werden“

Einige Politiker dieser Bundes-
regierung sollten diese Rede
immer bei sich tragen und immer
wieder laut lesen.

Rassismus beginnt mit Populis-
mus. Wir müssen in unserem Land
den Populismus zurückdrängen.
Es muss ein Ächtungsprozess in
Deutschland hochgehen, wenn
diskriminierende und rassistische
Äußerungen von Teilen der Gesell-
schaft kommen. Die Zivilgesell-
schaft muss hier viel aktiver
werden. 

Wenn wir gemeinsam Rassis-
mus nachhaltig bekämpfen wol-
len, dann dürfen wir in unseren
Aktivitäten und Maßnahmen nicht
an den sichtbaren Ereignissen ste-
hen bleiben. Wir müssen den in-
stitutionellen Rassismus in den
Blick rücken. Ohne eine Veranke-
rung antirassistischer Prinzipien in
den gesellschaftlichen und politi-
schen Handlungsfeldern ist eine
nachhaltige Überwindung von
Rassismus kaum möglich. 

Ich glaube, hier hat unser
neuer Bundespräsident einen sehr
wichtigen Aspekt angesprochen.

„In „unserem Land“ sollen

auch alle zu Hause sein können,

Wir alle wollen eine Gesellschaft, in der 
Rassismus geächtet wird 
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die hier leben. Wir leben inzwi-

schen in einem Staat, in dem

neben die ganz selbstverständli-

che deutschsprachige und christli-

che Tradition Religionen wie der

Islam getreten sind, auch andere

Sprachen, andere Traditionen und

Kulturen, in einem Staat, der sich

immer weniger durch natio-

nale Zugehörigkeit seiner Bür-

ger definieren lässt, sondern

durch ihre Zugehörigkeit zu

einer politischen und ethi-

schen Wertegemeinschaft, in

dem nicht ausschließlich die über

lange Zeit entstandene Schick-

salsgemeinschaft das Gemeinwe-

sen bestimmt, sondern zuneh-

mend das Streben der Unter-

schiedlichen nach dem Gemeinsa-

men: diesem unseren Staat in

Europa.“(Bundespräsident Gauck)

Ich möchte an diesem Zitat he-
rausstellen, dass der Bundesprä-
sident hier eine –ich sage mal-
sensationelle Ankündigung getä-
tigt hat, und zwar hat er gesagt,
dass die Bundesrepublik Deutsch-
land nicht mehr ein ethnisch ho-
mogener Staat ist, sondern ein
kulturell vielfältiger Staat. Ich er-
warte von ihm weitere diesbezüg-
liche Ausführungen, denn gerade
dies ist eine sehr ernstzuneh-
mende Aussage, die Menschen mit
oder ohne Migrationshinter- oder
vordergrund zusammenschweißen
könnte. D.h. nicht das Deutsch-
sein steht im Vordergrund son-
dern wie er gesagt hat, die
Zugehörigkeit zu einer politischen
und ethischen Wertegemein-

schaft. Dieser Ansatz ist ein neuer
Ansatz in der Debatte über die
Partizipation von Menschen mit
einer Migrationsgeschichte.

Wir alle wollen eine Gesell-
schaft, in der Rassismus geächtet
wird. 

Aus diesem Grund ist eine stär-
kere Förderung des Opferschutzes

und der Opferberatung zwingend
notwendig.

Aus diesem Grund ist eine Un-
terstützung von Nichtregierungs-
organisationen, die sich die
Analyse rechtsextremer Organisa-
tionen und Gruppen zum Ziel ge-
setzt haben, unabdingbar.

Aus diesem Grund ist die Ein-
richtung und Förderung einer un-
abhängigen Stelle zur Beobach-
tung von Rassismus geboten.

Aus diesem Grund ist eine Wei-
terentwicklung und Ausweitung
der Menschenrechtsbildung, als
Baustein antirassistischer Bil-

dungsarbeit unerlässlich.
Aus diesem Grund ist die Ent-

wicklung von Instrumenten zur
Förderung demokratischer Struk-
turen der Zivilgesellschaft unent-
behrlich.

Aus diesem Grund ist die Er-
richtung einer Gedenkstätte für
die Opfer rassistischer Gewalt ein
wichtiges Zeichen.

Aus diesem Grund ist die inter-
kulturelle Ausbildung des Perso-
nals der Sicherheitsorgane not-
wendig

Aus diesem Grund ist die Etab-
lierung eines Diversity-Prozesses
in allen Einrichtungen des Bundes,
der Länder und der Kommunen
erforderlich.

Aus diesem Grund ist der Er-
lass eines Partizipationsgesetzes
zur Erreichung gleicher Rechte
zeitgemäß.

Aus diesem Grund ist die Um-
strukturierung des Integrations-
gipfels in einen Gipfel gegen
Rassismus folgerichtig.

Ich rufe alle Menschen in
Deutschland auf, sich an diesem
Prozess zu beteiligen und für eine
offene Gesellschaft zu kämpfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.
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İlkin Özışık   SPD  Berlin E.Milletvekili

Ülker Radziwill  SPD  Berlin E.Milletvekili

Dilek Kolat   SPD Berlin E.Milletvekili

Erol Özkaraca  SPD  Berlin E.Milletvekili

eçim Yasası

„Yerel Seçimler
Bundestag ve Landtag (eyalet parlamentosu) se-
çimlerinin dışında belediye olan yerlerde belediye

meclisi üyelikleri için yerel seçimler yapılır. Bu organlar genel
olarak yerel parlamento olarak anılırlar. Federal ve eyalet yasa-
ları çerçevesinde yerel yönetim kurumları bağımsız olarak çalı-
şırlar. Genelde bu sisteme ‘özerk yerel yönetim sistemi’ denilir.
Belediye olan yerlerin en yüksek temsil organı belediye başkanı
(Bürgermeister) veya kaymakamdır (Landrat). 

Yabancılara Seçim Hakkı ve Yabancılar Danışma Kurulu
Genel seçim hakkı Alman vatandaşlarına verilmiştir. Alman

vatandaşlığına sahip olmadan da belli şartlarda seçime katılma
olanağı vardır. 

Örneğin AB vatandaşları 1994 yılından beri yerel seçimlere
aktif ve pasif olarak katılabilme hakkına sahiptir. Bu hakka sahip
olabilmek için en az üç aydır aynı beldede oturma şartı aranır. 

Pasif ve aktif seçim hakkı sadece seçme hakkını değil seçilme
hakkını da içerir. AB ülkeleri vatandaşları Avrupa Parlamentosu
seçimlerine, eğer kendi ülkelerinde seçime katılmak istemiyor-
larsa, Almanya’da katılabilirler. Eğer AB ülkeleri vatandaşları Al-
manya’da ilk kez seçime katılıyorlarsa, bulundukları yörenin
seçmen listesine yazılmaları gereklidir. 

Belediyelerin seçim büroları bu konuda bilgi verirler. Üçüncü
ülke vatandaşları (Almanya ve AB ülkeleri dışındaki ülkeler)
Bundestag, eyalet, yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine
katılma hakkına sahip değillerdir. Üçüncü ülke vatandaşlarının
yerel politikaya etkide bulunabilmeleri için bir danışma kurulu
olarak çalışan Ausländerbeirat’lar (yabancılar danışma kurulu)
katılım için tek olanaktır. Bu kurullar bir dizi Alman kentinde
yerel politika bazında çalışmaktadır. Bu kurul üyesi yabancıların
bazıları oturdukları yörede yapılan ve sadece yabancıların katıl-
dığı seçimle danışma kuruluna seçilirler.“ 

MOCCA Dergisi sokağa çıktı, vatandaşa ve Dernek Başkanları’na sordu: „Berlin
Yeşiller Partisi, yabancıların yerel sçimlerde oy kullanması konusunda Berlin Eya-
let Parlementosu’na teklif verdi. Bu teklife SPD ve CDU red oyu verdiler. Yeşiller,
Korsanlar ve Sol parti milletvekilleri evet oyu verdiler. SPD’nin Türk kökenli millet-
vekilleri de red oyu verdiler. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? „ 

-Geniş bilgi için: Abgeornetenhaus von Berlin 17.Wahlperiode/ www.parlament-berlin.de-

SEÇME VE
SEÇİLME 
HAKKINA
SPD’DEN 
RED OYU
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Adnan Gündoğdu
DTZ Dernek Başkanı

yıldır bizler (Türk Toplumu) Al-
manya’da yaşıyoruz. 1. 2. 3.
hatta 4. kuşak yetişmeye baş-
ladı. Ürettiğimiz artı değer-
lerle, ödediğimiz vergilerle, iş
hacmimizle, artık biz bu toplu-
mun ayrılmaz bir parçası

olduk. Bu toplumda askerlerimiz, polisimiz, sosyal
alanda, iş ve idari alanda birçok insanımız çalışmak-
tadır. Almanya’nın bütçesine katkımız milyarlarca Eu-
ro’dur.  Saymakla bitmez katkılarımız. 

Seçilmelerine sevindiğimiz ve desteklediğimiz Se-
natörlerimiz, Milletvekillerimiz var.

Ne yazık ki, yaşadığımız bu ülkeye, 50 yıldır
emeği geçen ve yıllarını bu ülkeye adamış insanların
ve özellikle bu Göçmen Toplumunun sorunlarının par-
lamentolarda inadına göz ardı ve seçimlerde sürekli
istismar edilmekte olduğunu bir kez daha görmüş
olduk. Yıllardır uydurulan uyum politikalarının, ege-
men kültürün en önemli aktörleri tarafından ne denli
sahte olduğunu açık seçik kendileri ortaya koydular.

Berlin Eyalet Parlamentosu‘nda Yeşillerin Göç-
men Toplumun Mahalli Seçimlerde OY Kullan-
ması konusunda sunduğu önerge SPD ve CDU
milletvekillerinin ortak kararıyla reddedildi. Özellikle
göçmenlere yönelik SPD‘nin seçim progra-
mında yer alan,  mahalli seçimlerde göçmen
toplumunun oy kullanım hakkı SPD parti grubu
kararıyla oylamada reddedildi.  Bu karara karşı SPD’li
bir tane göçmen kökenli milletvekilinin evet oyu kul-
lanmadıklarını kullanamadıklarını görmüş olduk…  Ki-
mileri de vakti olmadıkları gerekçesiyle oylamaya
katılmadılar(?) Vitrin maketleri.

Efendim “Söz konusu tabii ki koalisyon pro-
tokolü.”  İyi ki göçmen toplumu olarak bizler
varız. Partilere seçim malzemesini veriyoruz.
İktidar oluyorlar, koalisyonları ayakta tutuyo-
ruz. Yoksa bir olmasak yıkılacaklar…

Yasaları Parlamento yapar. Yasalar değişmez de-
ğillerdir.  Dini Ayette değildirler. Toplumun ihtiyaçla-
rına göre yasalar değiştirilir. Veya toplum yararına en
uygun olan yasa yapılır. Çünkü yasalar toplum içindir.
Vatandaşlar, toplumu temsil etsin diye vekilleri de-
mokratik kurallarla seçerek parlamentoya gönderir-
ler.  Kabul ediyoruz, Seçme ve Seçilme Hakkı önemli
bir husustur. Ancak, en azından -burada dört kuşak
yaşamış bir toplumun bireyleri olarak- yabancı pa-
saportu olanlara yerel, mahalli seçimlerde oy kul-
lanma seçilme değil -seçme hakkı- verilebilirdi.
Veya bir şart olarak denilebilir ki 10 yıl Almanya’da
yaşayan bir göçmenin mahalli seçimlerde seçme
hakkı olsun. 50 yıl geçti beyler, ağalar, vekiller, ey
millet! Ayrıca Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştı-
rılmalıdır ki sorunlar genelde çözüm bulsun, asgariye
insin.

Bekir Yılmaz 
Türk cemaatı Başkanı

aalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi son
örnekte de göründüğü gibi SPD Göç-
menleri özellikle de Türkleri ilgilendiren
yerel seçimlerde oy kullanma hakkı

veya çifte vatandaşlık hakkı mevzuunu koalisyon an-
laşmasına feda etmiştir. Bu çerçevede sözde Türk
asıllı milletvekillerinin tavrı bizleri şaşıtmamış aksine
her daim dile getirdiğimiz gibi kendilerinin Türk Top-
lumu’nun büyük bir çoğunluğuyla ilgi ve alakaları
yoktur, dolayısıyla onların hassasiyetleri konusunda
olumlu tavır almaları düşünülemez. Öyle ümit ediyo-
rum ki 50 sene sonra gelinen noktada vatandaşları-
mız  seçim öncesi veya sonrası hamaset ve slogan
söylemlere kanmayacaktır. 
Toplumun yapması gereken en önemli çalışmalardan
biri kendisini anlayan, değerlerini paylaşan insanları
geliştirip desteklemektir. Diğer yandan STK’ların yap-
tığı çalışmalara destek vermek eskisinden daha
elzem bir hal almıştır. Kendi sorun ve hakklarımıza
kendimiz sahip çıkmak zorundayız. Berlin Türk Ce-
maati’nin yürüttüğü çifte vatandaşlık için imza kam-
panyası burda önem arz ediyor. İstek ve
beklentilerimizi dile getirmek için bizler daha faal
olmak zorundayız. Herkesi kendi meselelerine sahip
çıkmaya davet ederken, uyanık olmalarını diliyoruz. 
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Veli Karakaya/MÜSİAD
Başkanı

abancı kökenli
vatandaşların yerel
seçim hakkı ile ilgili
Yeşiller Partisi’nin
verdiği teklifi tabii
ki desteklememek

mümkün değil. Bildiğiniz gibi ben-
zer teklifler daha önce de yapılmış
ancak başarılı olmamıştır. Şimdiye
kadar bu perspektifi destekleyen
SPD nin böyle bir teklifi red etmesi
ilk etapta şaşırtıcı görünse de koa-
lisyon ortağı olarak red oyu kul-
lanmasının ardında siyasi manev-
ralar da olabilir. Bunu kendilerin-
den öğrenmek gerekir. Bildiğiniz
üzere SPD başkanı Siegmar Gab-
riel 2010’da Almanya’da uzun se-
nelerdir yaşayan yabancıların hem
genel hem de yerel seçimlerde oy
kullanmasını desteklediklerini
açıklamıştı. 

Demokratik ülkelerde seçme
ve seçilme hakkı anayasal dü-
zeyde koruma altına alınmıştır,
çünkü vatandaşların siyasi olarak
temsil edilmesi demokrasinin en
temel prensiplerinden biridir. Al-
manya’da bu hak sadece Alman
vatandaşlarına tanınmaktadır.

Hem genel hem de yerel seçim-
lerde yabancı uyruklu vatandaşlar
seçme hakkına sahip değildirler.
Bunu değiştirmek için öncelikle
anayasal bir düzenleme yapılması
gerekiyor. Ancak Almanya’da bu
değişikliği gerçekleştirecek bir si-
yasi irade henüz görünmüyor. Si-
yasilerin önce bu alanda düşünce
dünyalarını genişletmesi gerekir.
Ayrımcılığa yol açacak milliyetçi-
likten ziyade birlik ve beraberlik
mesajları vermeleri gerekir. Bu ül-
kede yaşayan herkes bu yaklaşım-
dan kârlı çıkacaktır.

İş alanında1972’de sendika-
larda yabancı işçilere aynı Alman-
lar gibi seçme ve seçilme hakkı
verilmiştir. O tarihten bu yana çok
sayıda yabancı ve Türk kökenli va-
tandaşımız bütün çalışanlar adına
önemli görevler üstlenmiştir. Al-
manya maalesef bu başarılı temsil
örneğini siyasi alanda henüz ha-
yata geçirememiştir. Yerel seçim-
lerde Avrupa Birliği üye devletle-
rinden gelen göçmenler üç ay gibi
kısa bir süre sonra seçme hakkına
sahip olurken burada on yıllardır
üçüncü ve hatta dördüncü nesil
olarak yaşayan yabancılara bu
hakkın verilmemesi onlara karşı
uygulanan çifte standart anlamına
gelmektedir. 

Amerika veya İsveç gibi ülkele-
rin bu alanda uyguladığı başarılı
politikalar örnek alınabilir. Bu dev-
letler ülkelerinde senelerdir yaşa-
yan yabancıların yerel seçim
hakkını güçlü bir şekilde destekle-
yerek vatandaşlık teşvikleri ile
kombine etmektedir. Burada ma-
hallelerinde, okullarda, dernek-
lerde,vakıflarda ve birçok farklı
alanda aktif olarak görev alan ve
angaje olan insanların asgari ola-
rak yerel düzeyde siyasi temsilci-
lerini seçme hakkına sahip olması

gerekir. Sürekli birlik ve beraber-
lik kelimesini dile getiren yetkililer
bu paradoksu görmelidirler. Bu-
rada bir ayrımcılık olduğunu fark
etmelidirler. Bizler Müsiad Berlin
olarak bu konuda ciddi bir sami-
miyet eksikliği görüyoruz. Kasıtlı
olmasa da bilgi eksikliğinden kay-
naklanan bu haksızlığın anayasal
zeminde halledilebilir olduğuna
inanıyoruz. Yeter ki Anayasa’nın
öngördüğü adalet sistemi uygu-
lansın ve herkes tarafından kabul
görsün. Sonuçta karşınızdakini
saymazsanız siz de sayılmazsınız.
Hem beraberlikten bahsedip hem
de paylaşmayı reddederek yapıcı
ve faydalı olunmaz. Tam tersine
ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kö-
rüklemiş olursunuz.

Netice olarak burada senelerdir
yaşayan, vergi ödeyen ve hayatı-
nın merkezini Almanya olarak be-
lirleyen insanların toplumun her
alanında hak ettiği konumu alması
için asgari olarak yerel düzeyde
seçme ve seçilme hakkına kavuş-
turulması gerekmektedir. Bu in-
sanların Alman vatandaşlığına
geçmeleri de Almanlar gibi her
hakka kavuşmaları için uygun bir
opsiyon olabilir. Ancak bu tabii ki
şahsi tercihleridir ve kararlarına
saygı gösterilmelidir. 

Sonuç olarak Almanya’da bu
konuda gittikçe artan bir demok-
rasi zaafiyeti olduğu açıktır ve
bunu önlemek adına gerekli adım-
ların atılması gerekir. Parti veya
milletvekilleri hakkında yorum
yapmaktan ziyade konunun öne-
mine vur- gu yapmak daha faydalı
olacaktır. Bu ülkede yaşayan her-
kes bundan kârlı çıkacaktır. Bu
bağlamda Mocca dergisinin gay-
retleri ve katkıları için şahsım ve
Müsiad Berlin adına teşekkürlerimi
sunarım.

Politika

Y

77 15/2012

PD tek başına iktidara gelmedi. CDU ile birlikte hükümet kurdu.
Ortaklığın zorlukları var.  Koolisyon protokoluna  bu konu yazılmadı.
Dolayısıyla bu durumda bizlerin  protokolun dışına çıkmamız
düşünülemezdi. Ancak SPD bu vaadinden vazgeçmiş değildir. Türk ve
yabancı kökenli milletvekilleri olarak yapacağımız çok şey var. 

Yeşillerin bu konuyu gündeme getirmeleri  politiktir. SPD’yi köşeye sıkışmayı
arzulamaktadırlar. Bildiğiniz gibi, SPD  koolisyon görüşmelerine Yeşillerle başladı.
Uzun süren tartışmalar yapıldı. CDU ile koolisyon görüşmelerine,  Yeşillerden sonuç
alınamayınca başlandı. 
Ben  SPD ile Yabancılara yönelik çalışmaların daha güzel olacağına inanıyorum.
Yabancıların meselesi sadece  seçme ve seçilme hakkından ibaret değildir. Ama
birgün o da olacaktır.

„Göçmenlere yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmelidir“ önergesine hayır oyu veren SPD  
Berlin Eyalet Milletvekillerine de sorduk: „Niçin red oyu verdiniz“ diye. Sadece İlkin Özışık’tan cevap geldi. 
Cevabı aynen yayınlıyoruz ve kendisine cevap verme nezaketinde bulunduğu için teşekkür ediyoruz.
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Ali Aksoy/Dernek Başkanı(Hikmet Kütüphanesi)
2000 yılında SPD çifte vatandaşlık konusunda bizlere öl-
dürücü bir darbe indirdi. CDU bile bu kötülüğü yapmadı
bize. İşte SPD böyle bir parti. Bizimkiler de demekki men-
faatlarını düşünüyorlar. Seçim meydanlarında seçme ve
seçilme hakkı konusunda bizlere vaadlerde bulundular,
iddialı konuştular, bizim derneğimize geldiler SPD’liler.

Orada yaptılar bu vaatleri. Biz de inandık ve verdik oylarımızı. Daha
ilk oturumda verdikleri o sözleri. unuttular. Söyleyecek birşey bu-
lamıyorum. Bir hikaye vardır: Babası oğluna, “Oğlum sen adam ola-
mazsın” dermiş. Oğlu okumuş ve vali olmuş. İlk işi babasını ayağına
getirtmek olmuş. Oğlu babasına, “Baba sen bana adam olamazsın
derdin, bak ben vali oldum” demiş. Baba cevabı yapıştırmış “Oğlum
ben sana vali olamazsın demedim ki, adam olamazsın dedim.”

Celal Aktürk/İşadamı
PD Sosyal Demokrat Partidir. İsmi üstünde Sosyal Demokrat.
Adı böyle, söylemleriyle kandırıyorlar insanları. Uygulamaları-
nın CDU’dan hiçbir farkı yok. Bizimkiler de bizi temsil etmedik-
lerini bu uygulamalarıyla ortaya koydular. Mesele yabancıların
oyunu almakmış, yabancıların haklarını savunmak değilmiş.

Tarkan Yırtıcı/İşçi
iz SPD’nin ne olduğunu Sarrazin ve Otto Schiliy’nin yabancı-
larla ilgili açıklamalarından tanıyoruz. Benim sözüm SPD’ye
değil, Türk kökenli SPD milletvekillerinedir.  Onların anneleri
ve babaları da burada işçilik yapmıştır. Onlar, onların karşılaş-
tıkları zorlukları biliyorlardır. 
Bizde bir atasözü vardır,”Körle yatan şaşı kalkar” diye. Bunlar

da Almanlarla yata kalka şaşı olmuşlar. Onlar bilmelidirler ki, Almanların
gözüne girmek için kendi insanlarının haklarından vazgeçmek onları iyi bir
politikacı yapmaz. Onlar bu seçimde evet oyu verselerdi de partiden atıl-
saydılar, biz o zaman onları başımızın üzerinde taşırdık. 

Sedat Şener/İlahiyatçı
ıllarını burada geçirmiş olan yabancılara seçme ve seçilme
haklarını vermek demokratik sistemlerde en tabii haktır. SPD
seçimlerde bu hakkı vereceğini halka deklare etti ve bizleri
de sevindirdi. Ancak daha ilk oturumda önlerine konan kanun
teklifini reddettiler. Ayıp ettiler. Ama asıl ayıbı bizim SPD’li
milletvekillerimiz yaptılar. Kendileri adına üzüldük. Yıllarını

Almanya’nın imarı için harcamış bu insanların, insan olmaktan kaynaklanan
haklarını istemek ve o hakları savunmaktan daha onurlu ne olabilirdi de
önlerine konan bu imkanı reddettiler, anlamak mümkün değil.

Zülküf Ayık/Dernek Başkanı(Entegra e.V)
, 40 yıldır burada yaşayan insanlara seçme ve seçilme hakkı
verilmesi, elbette bir haktır. Bu insanlar vatandaşlık için ge-
rekli olan bütün vazifeleri eksiksiz yerine getirdiler, getir-
meye de devam ediyorlar. SPD her zaman olduğu gibi yine
bu seçimlerde de siyaset yapmış. İcraata gelince de yine her

zaman olduğu gibi yan çizmiş. Biz zaten SPD’nin politikalarına şüpheyle
yaklaşıyoruz. SPD’deki Türk kökenli milletvekillerinin tutumu düşündürücü.
Kraldan fazla kralcı olmuşlar. Gelecek seçimlerde hangi yüzle tekrar oy is-
teyecekler merak ediyorum. Vatandaş bu yapılanın adını koyacak ve onları
affetmeyecektir.
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Dipl Kfm. Bekir Durak/Dipl
Verwaltungswirt

eçtiğimiz
yıl yapı-
lan Berlin
seçimle-
rinde so-

rumluluk aldık,dik
durduk ancak seçile-
medik. Seçmenine
söz verip de yerine
getirmeyenler ka-
zandı. Hayırlı olsun.
Seçimlerde, özellikle

CDU ve SPD den adaylığını koyan yabancı kö-
kenli Milletvekili adaylarının sadece vitrin süsü
olduklarını söylemiştik. Yanılmamışız. Azınlıkla-
rın rutin partilerde asimile olacakları matema-
tik kuralı gibi sosyolojik bir sonuçtur.

Geleneksel Almanya Partilerinde öneriler,
insan hakkı ve doğru olduğu için değil, çoğun-
luğa göre ve herhalukarda ırki yaklaşımlara
göre onaylanıyor.

Yeşillerin ve Sol Parti’nin evet oyu, gerçek-
ten hak olduğunu kabul ettikleri için değil,
biraz muhalefet ve geleceğe yatırım için görü-
nüyor. Yani yapmacık gibi görünüyor! Hak için
olsaydı, bu konuyu halâ aktüel tutarlar ve ko-
nunun yerel ve federal meclislerde; hatta Av-
rupa Parlamentosu’nda tartışılmasını sağlarlar
ve gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne
kadar konuyu götürebilirdi.

Siyaseti, toplumun tüm bireylerinde barışın,
saygı ve sevginin karşılıklı ve Hakkın yansıma-
sına bir araç olarak yapmak istiyorsak, insan
hakları prensiplerini baz alan yeni oluşumlar
gerekli..

Yabancı kökenli vatandaşlar bulundukları il-
çelerde ırkçı ve dinci birliklerde ve benzeri der-
neklerde değil, tüm yabancı kökenli ve yerli
vatandaşları içinde toplayan Avrupa Birliği gibi
bölgesel sivil toplum kuruluşlarını oluşturmalı-
dırlar. Bu tür oluşumlar, ben merkezli değil,
ortak aklın kabulünü öngörür.

Celal Altun/
Türk Topluluğu Başkanı

lman Anaya-
sası’nın § 20.
maddesi değiş-
mediği sürece
bu sorun çözül-

mez. Bu konunun öneri veya
tasarı olarak yerel meclise su-
nulması veya tartışılması an-
lamsızdır, seçmenin gözünü
boyamaktan ileri gitmez.

Hristiyan demokratlar kaza-
nılmadığı müddetçe, Anayasa
değişmediği müddetçe yapılan her öneri, her inisiyatif
ve her oylama sadece gözboyamadır. „Ben istedim ama
olmadı.“ Olmayacak bir şeyi niye istiyorsunuz, şirin gö-
zükmek için mi? Bak ben senin için elimden gelen her-
şeyi yapıyorum ama işte o „kötü adamlar“ yok mu,
onlar engelliyor.Bir de parti içi gerçekleri görmemiz
gerek. Fraksiyonun ortak kararına bağlı kalma mecbu-
riyeti var. Bir de Berlin hükümetinin bir koalisyon an-
laşması var. Koalisyonlarda hükümet oartakları  kendi
çizgilerinde değil ortak çizgiler üzerinde anlaşmaya va-
rırlar.Gelelim partilerdeki Türk kökenli milletvekilerine.
Onlar bizim temsilcimiz değildir. Onlar Alman vatan-
daşları tarafından seçilmiş vekillerdir ve Alman partile-
rinin programları nezdinde hareket ederler. Onlar
ancak bizlerin fikirlerini ve hislerini oraya taşıyabilirler.

Bu anlamda teklifi sunan partilerin (bu teklifin

bir netice vereceğine dair)samimiyetine inanma-

dığım kadar, oylamada oy veren, vermeyen veya

katılmayan milletvekillerini kınamayı veya alkış-

lamayı da yersiz buluyorum. 

Değişik partilerde olan arkadaşlarımız karşı karşıya
gelip duello edeceklerine ortak paydalarda birarada
olup gerekli olan değişimin çalış-
masını yapsalar daha da hoş olur.
“Ağlamayan çocuğa meme veril-
mez” denir bir atasözümüzde. Ge-
lişmelere hislerimizle değil
mantığımızla bakıp çalışma yürü-
türsek, gelişmeler karşısında
sükut-u hayallere uğramayız.

Süleyman ASLAN
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occa: Ednan Yılar
kimdir, doppel-
pack ne zaman
kuruldu, bu du-
ruma gelirken
hangi evrelerden

geçtiniz, şimdi neredesiniz, hedef-
leriniz var mı?

Ednan Yılar: 1969’da Erzu-
rum’a bağlı /Köprüköyü’nde dün-
yaya gelmişim. 2 yaşımda Alman-
ya’ya geldim. Temel eğitimimi Al-
manya’da tamamladım. Freser
üzerine meslek yaptım. Mesleğim
1987 de bitti. Önce küçük atölye-
lerde çalıştım, sonra Borsig’de,
derken Wagon Union’a geçtim.
Atölyelerde çalışmak beni sıktı,
serbest işlerde çalışmam gerekti-
ğini düşünmeye başladım, gezme-
liydim, gezerken de para kazan-
malıydım. Ben öyle düşünüyor-
dum.

Sonunda, mesleğim üzerine
çalışmayı bıraktım ve geçtim in-
şaat sektörüne. Batılı bir firmada
çalışıyordum, duvarlar açılınca du-
varın öbür tarafındakiler Berlin’e
geldiler, çok ucuza çalışıyorlardı.
Çalıştığım firma bizlere siz pahalı-
sınız diye çıkışlarımızı verdi. Bir
sene işsiz kaldım. Bu arada tica-
rete atılmayı düşünmeye başla-
dım. Başladım başlamasına da
sermayem yoktu, sermayesiz nasıl
ticaret yapılacaktı. Arayış içindey-
dim. Yaşım 22. 

Dayıoğlu (Abim) birgün dedi ki;
“İmbislere, restoranlara tüpgaz
dağıtabilirsin, fazla sermaye de is-
temez.” En azından denemeye
değer dedim ve besmeleyi çektim.
Tanıdıklardan başladım, beni kır-
madılar, cesaretlendirdiler. Yeni ta-
nıştığım iş yerleri, gençliğimden
dolayı bizi yolda bırakır da tüpsüz
kalırız diye başlangıçta bana sıcak
bakmadılar. Onlar haklıydı, birgün
tüpün gelmemesi veya aksaması
demek onların o gün iş yapma-

ması demekti, onun için köklü fir-
malarla çalışmak istiyorlardı. Has-
sas bir meslektir tüpçülük. Güven
vermek lazım müşterilere.

Ben bu arada birşey daha
farkettim

Gayretli çalışmalarım, verdiğim
sözlerin arkasında durmam ve
güler yüzüm sayesinde kısa sü-
rede müşteri potansiyelim arttı.
Servis ağım genişledi, işlerim

açıldı. Ben bu arada birşey daha
farkettim: “Madem bu tüp işini ya-
pıyorum, neden gaz borularını da
döşemeyeyim.” dedim ve onun da
mesleğini yaptım, sertifika verme
yetkisi de aldım. Piyasada aynı işi
yapanlara fark atmaya başladım.
Hem gerekli olduğu zaman gaz
borularını iş yerine kadar döşüyo-
rum ve hem de kullanma iznini ve-
riyorum. Bana güveni artıran bir
meslekti bu.

İş işi kovalarmış derlerya
Gastronomi piyasası beni kabul

etti. Hem de olmazsa olmaz biri
olarak kabul etti, güvendi insanlar
bana. Birgün  müşterimin biri
şöyle bir teklif yaptı; “Ednan,
bizim tüpün dışında başka ihtiyaç-
larımız da var, buraya kadar zaten
geliyorsun o ihtiyaçlarımızı da kar-
şıla da muhatap olarak sadece

seni bilelim dedi. Bizim elimiz aya-
ğımız ol dedi.” 

Nedir o ihtiyaçlar?
“Çatal, bıçak, tabak, peçete

gibi malzemeler işte.” Olur.” dedim
ve küçükten işe başladım, hem
tüp dağıtımı ve hem de malzeme
dağıtımı. Bu konuyla ilgilendiğimi
duyan diğer müşterielerim de ta-
leplerde bulunmaya başladı. 

Müşteri yelpazem genişledi
1995 yılında  araba sayısını ar-

tırdım ve Spandau’da bir depo tut-
tum. İş büyümeye başlayınca,
Spandau’dan Prenzlauer Berg’e
taşındım, 300 metrekare bir depo
tuttum. “Bana bu kadar büyük-
lükte bir depo yeter.” diye düşün-
düm. Müşterilerimin çoğunluğu
merkezde idi. Bir süre sonra bu
depo  yetmedi.  Bu sefer Pankow’a
taşındım daha büyük bir depo tut-
tum ve  “Doppelpack” şirketini
kurdum ve Abdullah Genç ile be-
raber yolumuza yürümeye başla-
dık Pankow’u şirketimizin merkezi
olarak kullandık. Şirketimiz büyü-
yordu ama, büyürken de korkmu-
yor değildim. O yüzden adımlarımı
dikkatli atıyordum. 

Baktım ki, hem tüpçülük
hem de bu iş ikisi beraber yü-
rümüyor

Birinden birini bırakmam gele-
ceğim için daha iyi olacaktı. Uzun
uzun düşündüm, gerekli istişare-
lerimi yaptım ve tercihimi ambalaj
ve paketleme malzemelerinin sa-
tışı yönünde koydum. Tüpçülüğü
devrettim. Yıl 1998. Aynı zamanda
gıda işine de girdik. Hedef kitlenin
ihtiyaçlarının tamamını karşıla-
maktı amacımız. Bu konuda pa-
zarlama sıkıntısı çekmedik,
Abdullah müşterilerle ilgileni-
yordu, ben de iç organizasyonla ve
ürünlerimizi tedarik etmekle ilgile-
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niyordum. Müşteri yelpazemizi ge-
nişlettik. Otelleri, Cateringleri ve
Unlu mamul üreticilerini de müş-
teri portföyümüze dahil etmeye
başladık. Hem malzeme hem de
müşteri yelpazesi genişleyince
Pankow yetmemeye başladı. 2003
yılının ocak ayında Moabit’e ilk şu-
bemizi açtık. İş işi kovaladı ve biz
de işi kovaladık derken 2007 yılına
gelivermişiz. Bu arada  bir şube de
Hambug’a açtık. 

Şirket merkezini Neukölln’e

taşıdık

2007 yılında şirketin merkezini
Pankow’dan Neukölln’e taşıdık.
Pankow şube olarak kaldı. Bugün
İspanya’ya, İsviçre’ye, Polonya’ya,
İtalya’ya, Hırvatistan’a, Hol-
landa’ya, Avusturya’ya Çek Cum-
huriyeti’ne mal vermeye başladık
Elhamdülillah.

Mocca: Malları nerelerden
temin ediyorsunuz, imalatı düşü-
nüyor musunuz?

Ednan Yılar: Dünyanın her
yerinden mal alıyor ve  Avrupa’ya
satıyoruz. İmalat sıkıntılı iş. Ayrı
bir sektör,. biz pazarlamada kal-
mak istiyoruz.

Mocca: Daha da büyümeyi

düşünüyor musun?

Ebnan Yılar: Şimdilik yeter,
sorunları aza indirmem lazım,
ayaklarımın üstünde sorunsuz ola-
rak durmam lazım. İşi büyütmek
kolay, işi takip edebilmek zor. İş
takip sistemimi çağın sunduğu
yeni yöntemlerle yapmam lazım.
Bu işler kolay olmuyor. İşinizi takip
etmezseniz kıyıdan köşeden tırtık-
lamaya başlıyorlar. 

Mocca: Kaç kişiyi istihdam

ediyorsun?

Ednan Yılar: Şu anda 40 kişiyi
istihdam vediyorum. İşçi çalıştır-
mak, iş yapmak kadar zor bir iş.
Herkes işini düzgün yaptığı sürece
sorun olmuyor. Bazı işçilerimiz var
mesela, emekli olmuşlar veya bu-
radan ayrılmışlar, başka yerlerde
çalışmaya başlamışlar. Bunların
içinde tekrar dönüp gelenler var. 

Mocca: Meslek yaptırabili-

yor musunuz?

Ednan Yılar: Ben yeni bir sis-
teme geçince önce kendi eleman-

larımı o konuda eğitime tabi tutu-
yorum. Sıkıntı olsun istemiyorum,
intibak kolay olmuyor. İşçi alırken
kökenine bakmıyorum, benim için
ehliyet ve verimlilik önemli. 

1998 yılından beri meslek eği-
timi yapmaya başladık, kendi ela-
manımızı kendimiz yetiştirmek
istiyoruz. Büro elamanı, depocu ve
tüccar yetiştirmektir amacımız. Bu
şekildeki bir çalışmayla problem-
leri azaltmak ve verimliliği artır-
mak mümkün. Tecrübelerimiz o
yönde. 

Mocca: Sosyal aktiviteler

sizin için önemli mi?

Ednan Yılar: Ben boksör
olmak istedim. 13 yaşıma kadar
da boks yaptım. Ailem daha ileri-
sine müsade etmedi. Antreman-
lara devam ediyorum. Menejerlik
yapıyorum, turnuvalar Müsabaka-
lar düzenliyorum, spordan kopma-
dım. İş adamları derneği olarak
çalışan Müsiad’a üyeyim. Gayem
Müsiad’dan bir şey almak değil,
Müsiad aracılığıyla gençlere bir-
şeyler vermektir. Beni bu duruma
getiren bu toplumdur. Topluma
rağmen iş yapmanın anlamı yok-
tur. Kazanmak güzeldir, kazancını
paylaşmak daha da güzeldir. Biri-
kimlerimi genç girişimcilerle pay-
laşmak için oradayım. Benim
çektiğim sıkıntıları gençler çekme-
sin istiyorum. 

Mocca: Tavsiyeleriniz neler

olacak?

Ednan Yılar: Ticarette dürüst-
lük esastır. Doğruluk esastır. Söz-
ler, vaadler yerine getirilmelidir.
Mal satmak için yalan söyleme-
mek lazım, fazla kazanacağım
diye aşırı fiyatlama yapmamak
lazım.  Vergi konusunda duyarlı
olmak lazım. Ticaret yapma im-
kanı veren bu devlete karşı gör-
evimiz olduğunun bilincinde olmak
lazım. Hukuk kurallarına uyan tüc-
carlar hem çok kazanırlar, hem de
başları ağrımaz. Tamahkarlık her
zaman ayak bağı olur insana. Yatı-
rımı teşvik eden bir sistemin içinde
ticaret yapıyoruz. Akıllı bir tüccar
ömrünün uzun olmasını ister. 

Okumuş vasıflı insanlara ihtiya-
cımız var. Gençler ya meslek yap-
malı ya da üniversiteyi okumalılar.
Allah insanları değişik kabiliyet-

lerde yaratmıştır, kimi tüccar olur
para kazanır, kimi işçi olur verim-
nliliği artırır, kimisi de okur ve oku-
tur kaliteyi artırır. Ancak bu
gruplar yardımlaşma içinde olma-
lıdır. Bu konularda bencillik olma-
malıdır. 

Anneler babalar çocuklarını is-
tekleri doğrultusunda yönlendir-
sinler. Zorlamayla olmaz. Gençler
ne olacaklarsa onu olsunlar. 25
yaşına geldiği halde bir baltaya
sap olamayan insanlar topluma
yük olurlar, devlete yük olurlar.

Hafta sonlarında ailemle bir-
likte olmayı severim ve devamlı
yapmaya çalışırım. Sevgi ve saygı
kaybolmamalı. Aile içinde sevgi ve
saygı esastır. İyi olan, güzel olan
gelenekler bozulmamalıdır, korun-
malıdır. 

Anadil muhafaza edilmelidir.
Ben çocuklarımla evde Türkçe ko-
nuşurum. Almanca’yı okulda cad-
dede yeteri kadar konuşuyorlar,
anne ve babaklar bu konularda
dikkatli olmalıdırlar. Neden evde
Türkçe konuşmamız gerektiğini de
anlatıyorm çocuklarıma, ikna olu-
yorlar. 

Mocca: Uyuma karşı bir

tavır değil mi bu ?

Ednan Yılar: Hayır. Sadece dil
öğrenmekle insan entegre olmaz.
Dil konusunda ısrar etmek, insan-
lara “Siz buralı değilsiniz!” demek-
tir, bu tür davranışlar yabancılık
konusunu devamlı gündemde tut-
mak olur,  o zaman insanlar aidi-
yet duygusuyla hareket etmezler.
Dışlandıklarını farkederler. Enteg-
rasyon, birlikte yaşamanın yolla-
rını, birlikte aramakla gerçekleşir.
Bunun temelinde de saygı yatar,
sevgi yatar. 

Gençler mutlaka sivil toplum
örgütlerine girip hizmet etmeliler-
dir. Bu tür merkezlerde tecrübe
elde edilir, eğitilir insan, yoksa
egoist olurlar, sorumsuz olurlar.
Sorumluluk bilinciyle hareket
etmek lazımdır. Hakların elde edil-
mesi mücadele ile olur. Mücadele-
nin merkezi de sivil toplum
örgütleridir. 

Mocca: Teşekkür ederim.
Ednan Yılar: Asıl ben teşekkür

ederim. Mocca dergisine ve çalı-
şanlarına başarılar dilerim.

Portre
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Werden Sie zur/zum Staatlich 

anerkannten erzieherin/erzieher 

mit unserer  

einjährigen / zweijährigen  Prüfungsvorbereitung 

mit dem Schwerpunkt „Interkulturelle Kompetenz“

Daten der einjährigen Prüfungsvorbereitung

Dauer R 12 Monate inkl. Praktikum

Maßnahmenummer R 922/3125/12

Theorie R 1400 Unterrichtsstunden

Vertiefungspraktikum R 400 Stunden

Mo–Fr 830–1530 Uhr

   Daten der zweijährigen Prüfungsvorbereitung

   Dauer R 24 Monate inkl. Praktikum

   Maßnahmenummer R 922/3231/12

   Theorie R 1598 Unterrichtsstunden

   Vertiefungspraktikum R 2002 Stunden

   Mo–Fr 830–1530 Uhr

Wir h
aben 

noch fre
ie Plätze!

Förderung R Kostenlos für Bezieher von ALG I oder ALG II (Hartz IV) mit Bildungsgutschein.

R Info & Anmeldung:

dtz-bildung & qualifizierung 

gemeinnützige GmbH

Karl-Marx-Str. 84 • 12043 Berlin

» Gegenüber vom Rathaus Neukölln «  

                    

Tel.: 030. 600 34 63 -15/-16

Fax: 030. 68 23 16 54

E-Mail: dtz@dtz-bildung.eu

Web: www.dtz-bildung.eu


