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Başyazı

Editorial

D

in adına yapılan yanlışların en önemlilerinden birisi, erkeklerin aynı zamanda
birden fazla kadınla evlenmesidir.
Allah, insan onurunun rencide edilmesini
istemez. O insana yaratılmışlar içinde
özel statü vermiştir. Allah kadına da erkeğe de insan der, ikisi de aynı cevherden yaratılmıştır (Nisa 1). İnsan hakları hem kadına hem de
erkeğe lazımdır. İslâm erkeğe hak olarak verdiğini
kadına da hak olarak vermiştir. Erkek ne kadar hür
ise kadın da o kadar hürdür. Kur’an bir adım daha
atarak erkeklere, kadınları koruma ve kollama görevi de vermiştir. (Nisa 34). Bu adımla, erkekleri yük
altına sokmuştur. “Kadın erkeğin erkek de kadının
velisidir.” ayeti ile de iki cinsin birbirine olan eşitliğini
özellikle vurgulamıştır. Bu eşitlik haklar konusundaki eşitliktir.
Tevbe Suresi’nde şöyle buyrulur: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar iyilikleri teşvik edip kötülükleri
menederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekâtı
verir, Allah’a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte onları

Rüştü KAM
mocca.berlin@gmail.com

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Ardından
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İSLÂM ÇOK EŞLİLİĞE
MÜSAADE ETMEZ
Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü
Allah azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm
ve hikmet sahibidir).” (Tevbe 71)
Tevbe Suresi’nin bu ayetini detaylandıran başka
ayetler de vardır: “İnanan erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler ve iffetlerini korusunlar; temiz ve erdemli kalmaları
bakımından en uygun davranış tarzı budur. (Ve)
Şüphesiz Allah onların (iyi ya da kötü) işledikleri her
şeyden haberdardır.” (Nisa 29)
“İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve kadın hizmetçilerinizden durumu
uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah
onları lütfundan zenginleştirir. Allah Vâsî’dir,
Alîm’dir.” (Nur 32).
“Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerine lütfuyla bu imkânı verinceye kadar iffetli davransınlar. Yasal olarak güvenceniz altında bulunan
kimselerden azatlık sözleşmesi yapmak isteyen
olursa, kendilerinde iyi niyet görüyorsanız bu sözleşmeyi onlar için yazın; ve Allah’ın size bahşettiği
kendi zenginliğinden onlara (paylarını) verin. Ve
eğer evlenerek iffetlerini korumak istiyorlarsa, sakın, dünya hayatının geçici hazları peşine düşerek, (hürriyeti sizin elinizde
bulunan) onları fuhşa zorlamayın; kim onları
buna zorlarsa, bilsin ki, maruz kaldıkları bu zorlanmadan ötürü, Allah (onları) acıyıp esirgeyecek ve
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Der Islam gestattet
keine Mehrehe

U

nter normalen Umständen gibt es im
Islam keine Mehrehe. Denn diese ist
nur in speziellen Fällen der sozialen
Hilfe zugelassen, welche beispielsweise
Waisen zu Gute kommt.
Eines der größten Fehler, die im
Namen der Religion begangen wird, ist
die Ehe eines Mannes mit mehreren Frauen.
Der Wert eines jeden Menschen ist von immenser Bedeutung für den Schöpfer. Denn Dieser hat unter den Geschöpfen einen besonderen
Status inne.
Laut der Sure An-Nisa (Die Frauen),1 sind
Mann und Frau gleicherweise Mensch und stammen vom gleichen Ursprung.
Sowohl Mann als auch Frau wurden die gleichen Rechte und Freiheiten verliehen.
Wie man der Sure An-Nisa (Die Frauen)34,
entnehmen kann, geht der Koran sogar noch
einen Schritt weiter und beauftragt den Mann
seinen Partner zu beschützen. Außerdem geht
hervor, dass Mann und Frau gleichermaßen Vormund füreinander sind.
Dadurch wird die Gleichheit der Geschlechter
nochmals bekräftigt. Somit wird den Rechten
beider Geschlechter gleiche Bedeutung zugemessen.
Aus der Sure At-Tauba (Die Reue)71, geht
hervor: Die gläubigen Männer und Frauen sind

Başyazı
bağışlayacaktır!” (Nur 33) “Yemin olsun ki, size, gerçeği
açık seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş
olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.”(Nisa 34)
Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, iffetini koruyacak olan sadece kadınlar değildir. Erkekler de
iffetlerini korumakla yükümlüdürler. Her iki taraf
da temiz ve erdemli kalmaları konusunda ikaz
edilmişlerdir. Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin velisidirler. Bekârları, dulları evlendirme
görevi de her iki tarafa verilmiştir. Kadınlar da ticaret yapar ve kazancından zekât verir erkekler
de. Erkekler de seçme ve seçilme hakkına sahiptirler kadınlar da. İslâm bu hakları kadına Miladi 631 yılında
vermiştir. Orta Çağ’da.
İslâm çok eşliliğe müsaade etmez. Şiddetle
karşı çıkar.
Kur’an kadın ve erkeğin evlendirilmesini istiyor. Özellikle sağ elin altındakilere dikkat çekerek hürriyetlerine
kavuşturulması konusunda tavsiyeler yapıyor. Sağ elin
altındakiler; güvence altındakiler demektir. Savaş esirleridir, kamu otoritesi tarafından bakıcı aile olarak sorumluluk yüklenen kimselerin güvencesi altındakilerdir.
Yetimlerdir, toplumun koruması altında olanlardır.
Bu insanlar sorumluluk altında bulunan kimseler tarafından evlendirilecek ve hayata katılmaları sağlanacaktır. Evlilik konusundaki düzenleme özellikle bu
insanlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Nisa suresinde geçen iki ayet öncelikle yetimlerin
hakkını koruma amaçlı tavsiyelerde bulunur. Bunlar
yasal güvence altında olan insanlardır. Sağ elin altında
onlardır bunlar. Yediemin denir halk arasında bu insanlara. Kur’an’ın tabiriyle “mâ meleket eymânüküm” denir.
Ayet şöyledir: “Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için uygun olan diğer
kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir
tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip
olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız
için en uygun yoldur.” (Nisa 3)
Ayette denildiğine göre, öncelikle, yasal güvence altında olanlarla evlilik yapılacaktır, onlar bulundukları
şartlardan kurtarılacak ve topluma entegre edilecektir.
Bunlarla değil de başka kadınlarla evlenilecek olunursa
o da mümkündür. O zaman onlarla, ikişer, üçer, dörder
de evlenilebilir. Bu durumda eşler aralarında adaletin
sağlanması şartı getirilmiştir. Getirilmiştir, getirilmesine de, şartı koyan, aynı zamanda bu şartın yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını da üstüne basa
basa beyan etmiştir. “Öbürünün askıda kalmaması” için
bir evlilik esastır.
“Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden
korkarsanız” şart cümlesi bizi bir tespit yapmaya zorluyor: Birden fazla eşle evlenme izne tabidir ve izni
de kamu otoritesi verecektir. Çünkü, o kişinin, adaleti sağlayıp sağlanamayacağının kararını en doğru şekilde yasal kurumlar verir: O kişi, yalancı mıdır,
depresyonda mıdır, psikopat mıdır, şizofren midir, maddi
durumu birden fazla hanımla evlenmeye yetecek miktarda mıdır, zalim midir, kadın taciri midir? vb.

Editorial
einer des anderen Beschützer. Sie gebieten
das Rechte und verbieten das Verwerfliche,
verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und Seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah Sich
erbarmen wird. Gewiss, Allah ist Allmächtig
und Allweise.
Wie aus dem Koran hervorgeht, sind
Männer ebenso dazu verpflichtet wie Frauen,
ihre Unschuld zu wahren und sich an die Regeln zu halten. Somit wurde beiden Geschlechtern auferlegt, aufrichtig und rein zu
bleiben.
Der Islam gab der Frau schon im Jahre
631 einzigartige Rechte. Die Frau darf genauso wie der Mann Handel betreiben und
muss die Almosensteuer zahlen und darf
auch ebenso wie der Mann wählen und gewählt werden.
Der Islam spricht sich gegen die Mehrehe
aus. Im Koran wird die Heirat zwischen Mann
und Frau gefordert. Besonders wichtig ist hierbei die Vermählung derer, die sich unter
dem Schutz und der Obhut der Gesellschaft
befinden (z.B. Waisen).
Denn ihre Sicherheit ist gesetzlich geregelt und ihre Rechte müssen gewahrt werden.
Der Koran teilt uns Folgendes mit: „Und
wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann heiratet,
was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei
oder vier. Wenn ihr aber befürchtet, nicht
gerecht zu handeln, dann (nur) eine oder
was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher
geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid.“
Sure An-Nisa,3 (Die Frauen)
Es geht also hervor, dass bei der Wahl
eines Heiratspartners den auf sozialer Ebene
Benachteiligten (vor Allem Waisen) der Vorrang gestattet werden sollten. Somit soll der
soziale Status aufgewertet und die Person
wieder in die Gesellschaft integriert werden.
Kommt jedoch eine Heirat mit mehreren Frauen, die nicht zu dem oben genannten Kreis
gehören in Frage, so ist die Gleichberechtigung aller Ehefrauen in allen Belangen zu
garantieren.
Außerdem obliegt die Feststellung der
Gleichberechtigung dem Staat. Denn zu allererst muss geprüft werden, ob der Ehemann überhaupt ehetauglich ist. Hierfür
müsste der psychische und finanzielle Zustand festgestellt, sowie der Charakter beurteilt werden, um sicherzustellen, ob das
Wohlergehen der Ehefrauen garantiert werden kann.
Außerdem würde bei nachfolgenden
Problemen und Beschwerden über die Auflösung der Ehe entschieden werden.
Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass
Allah im Vers 129 der gleichen Sure betont,
dass es praktisch unmöglich ist, die Gleichberechtigung aller Ehefrauen zu wahren:
„Und ihr werdet zwischen den Frauen
nicht gerecht handeln können, auch wenn
ihr danach trachtet. Aber neigt nicht gänzlich
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Editorial

Bu tespitler yapıldıktan sonra ortada bir zaruret de varsa
evlilik ruhsatı verilir. Bu ruhsatı verecek olan kurum aynı zamanda o evliliğin takipçisi olacaktır. Adalet sağlanamıyorsa
derhal o evliliğe son verilmek üzere işlemleri başlatacak olan
da o kurumdur.
Çünkü Yüce Yaratıcı aynı surenin 129. ayetinde adaleti sağlamanın imkânsızlığını şu şekilde ifadeye koyuyor: “Bütün
gücünüzle, tutkunluk derecesinde isteseniz de kadınlar
arasında adaleti sağlamaya asla güç yetiremezsiniz. O
halde tam bir eğilimle bir yana yönelip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Barışı esas alıp sakınırsanız,
Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır.”
Yüce Yaratıcı bu kararıyla son noktayı koyuyor: “Çatlarcasına, bütün gücünüzle de uğraşsanız adaleti sağlayamazsınız, öyleyse biriyle yetinin de ikincisi askıda
kalmasın.”
Allah’ın konuşmaya başladığı yerde kula susmak düşer.
Allah, adaleti sağlayamazsınız diye ortaya bir irade koymuşken, Allah’ın bu iradesinin üzerine söz söylemek, haddini bilmezlik olur. Yukarıdaki ayetler doğrultusunda gerekli olan
prosedür işletilmeden, “Ben ikinci bir eş alıyorum” demek, Allah’a kafa tutmak olur. “Sen bilmiyorsun ben biliyorum” demek
olur.

Sonuç:
1-İçimizdeki bekârları evlendirmemiz gerekiyor. Bu buyruk mali
yükümlülük getiren bir buyruktur. Evliliğe adım atan insanların yanında olunacaktır. Maddi durumları gözden geçirilecek ve gereken
destek yapılacaktır. Namaz ibadeti gibi, oruç ibadeti gibi, hac ibadeti
gibi bir ibadettir bu destek.
2-Öncelikle, yasal güvenceyle koruyucu ailelerin yanında devlet
kurumlarının güvencesi altında vb. olanlar evlendirilecektir.
3-İslâm’da tek eşlilik esastır. Çok eşlilik ancak olağanüstü durumlarda; YETİMLERİN HİMAYESİ İÇİN UYGULANAN SOSYAL BİR
KAMPANYADIR. İslâm’a göre çok eşlilik, kamusal kararla topluca uygulanır, kişisel olarak uygulanamaz! Şartların zorlaması, oluşması durumunda kamu otoritesinin tespitleri
sonucunda çok eşliliğe ruhsat verilebilir. Savaş sonrası meydana gelen sıkıntılar, bulaşıcı hastalıklar da vb. bu ruhsatın verilmesine sebep olabilir.
4-Eşler arasında adaletin sağlanması şart koşulmaktadır. Ancak
adaletin sağlanamayacağını Yüce Allah daha işin başında, “Çatlarcasına, bütün gücünüzle de uğraşsanız adaleti sağlayamazsınız” buyruğuyla ifadeye koymuş ve ikinci evliliğe giden yolu
kapatmıştır. Ancak, diğer yasaklarda olduğu gibi burada da şartlar
göz önünde bulundurularak ruhsat kapısı açık tutulmuştur. Bu ruhsatı yasal kurumlar verecektir.

(von einer weg zu der anderen), so
dass ihr sie gleichsam in der Schwebe
lasst. Und wenn ihr (es) wiedergutmacht und gottesfürchtig seid, gewiss,
so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.“
Somit fordert er, sich lediglich eine
Frau zur Gattin zu nehmen. Der Muslim hat diese Forderung zu befolgen
und soll von der Mehrehe absehen.
Fazit:
Der Islam sieht vor, dass ledigen
Muslimen bei der Heirat beigestanden
werden soll. Dies umfasst auch Hilfe
im finanziellen Rahmen. Dies ist genauso wie das tägliche Gebet oder das
Fasten eine geforderte Tätigkeit, die
ausgeführt werden soll.
Die Vermählung der auf sozialer
Ebene Benachteiligten steht im Vordergrund und hat Vorrang. Die Sicherheit und das Wohlergehen dieser
Menschen ist gesetzlich geregelt.
Der Islam spricht sich gegen eine
Mehrehe aus. Der individuelle Wert
eines jeden Menschen ist von immenser Bedeutung. Die Mehrehe ist nur in
speziellen Fällen gestattet, sollte sie
den sozial Benachteiligten wie zum Beispiel den Waisen zu Gute kommen.
Der Koran versperrt den Weg zur
Mehrehe, indem Allah urteilt, dass
eine Gleichberechtigung sämtlicher
Gattinnen unmöglich ist.
Eine religiöse Trauung muss mit der
Anerkennung der Trauung durch offizielle staatliche Stellen einhergehen.
Nur so kann eine Gültigkeit dieser gesichert werden.
Der Ausdruck „Oh ihr Menschen“
bezieht sich nicht nur auf die Muslime,
sondern ist an alle Menschen gerichtet. Somit soll nahegelegt werden,
dass die Unterstützung Bedürftiger,
besonders der Waisen sicherzustellen
ist, wobei dies eine universelle Aufgabe, also unabhängig der Religionszugehörigkeit ist.

5-Bu kadar açıklamadan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
İmam nikâhı adı altında, yaşanılan bölgedeki resmi kurumların tanımadığı bir nikâhla evlilik yapılamaz. Bu yapılan nikâh yasaların
tanımadığı bir nikâhtır, itibar edilmez, geçersizdir.
6.Sûrenin başındaki ”Ey insanlar!” şeklindeki hitap sadece Müslümanlara değil, tüm insanlara; yani topluma, kamuya, kamu yönetiminedir. Toplumdaki yetimlere karşı adalet sağlanamamışsa,
yetimler mağdur durumda ise; toplanacaksınız ve yetimlere
bakmakla mükellef olan kadınları ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder nikâhlamak üzere bir kampanya düzenleyeceksiniz. Böylece yetimler, üvey çocuklarınız; yetimlere bakmakla
mükellef kadınlar da eşleriniz olacak. Bu durumda, yetimler ile onlara bakmakla mükellef kadınlar akrabalarınız olacak, siz de onlara
akrabalık hak ve hukukunu uygulayacaksınız.(Tebyin-ül Kur’an)

Nisan/April 2014

6

Übersetzung:

Önder COŞTAN
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Prof.Dr.Üstün DÖKMEN

G
A

eleceğin Suçlusunu Yetiştirmenin Sekiz Basit Kuralı…

cht einfache Regeln,um künftig Schuldige zu erziehen

- Küçükken çocuğa ne isterse vermeye başla!
Ki herkesin onun geçimini sağlamakla mükellef olduğuna inansın…
- Fena sözler söylediğinde gül!
Ki, kendisinin akıllı olduğuna inansın…
- Ona düşünmeyi, beynini kullanmayı sakın
öğretme!
Bırak, on sekizine gelince kendisi karar versin…
- Yerde bıraktığı her şeyi kaldır: kitaplarını,
giysilerini, pabuçlarını… Onun için her şeyi sen
yap!
Ki sorumlulukları hep başkalarına yüklesin…
- Onun önünde sık sık kavga et!
Ki bir gün aile parçalanırsa pek de şaşırmasın…
- Ona istediği kadar harçlık vermekten kaçınma!
Asla kendi parasını kazanmanın
ne demek olduğunu öğrenmesin…
- Yiyecekmiş, içecekmiş, konformuş, tüm arzularını yerine getir!
Ki istediklerini her zaman elde
etmeye şartlansın…
- Komşulara, öğretmenlere, polise vs. karşı hep onun tarafında ol!
Ki hepsine karşı önyargılı davransın…

- Schon von klein auf dem Kind alles zu
geben, was es will!
Damit es ein Leben lang denkt, dass andere
für seinen Lebensunterhalt sorgen müssen...
- Immer lachen, wenn es ein böses Wort gesagt hat!
Damit es glaubt, dass es schlau ist...
- Bring ihm erst gar nicht bei, eigenständig
zu denken!
Lass das Kind erst entscheiden, wenn es
volljährig ist...
- Heb alles auf was es auf dem Boden liegen
gelassen hat: Bücher, Klamotten, Schuhe...
Tue alles für ihn! Damit es die Verantwortung immer auf andere schiebt...
- Streite dich oft vor ihm!
Damit es sich nicht wundert wenn irgendwann die Familie auseinanderreißt...
- Scheu dich nicht ihm soviel Taschengeld zu
geben wie es will!
Damit es nie lernt, was es heißt, sein eigenes Geld zu verdienen...
- Biete ihm alles was es will,
Essen, Trinken, Komfort!
Damit es immer darauf beharrt das zu kriegen was es
will...
- Sei immer auf seiner Seite ,
sei es den Nachbarn, den Lehrern, der Polizei und anderen gegenüber!
Damit es immer Vorurteile
gegenüber anderen hat...

Übersetzung:
Dilruba Hayrunnisa KAM
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İSLÂM VE DİASPORA

Y

ahudiliğin aksine İslâm hiçbir zaman “diaspora“ dini olmamıştır.1 Müslüman toplulukların
azınlık
halinde
yaşaması
(diaspora1), son yüzyılda ortaya çıkan bir
durumdur. Bu yaşam tarzı, Müslümanların
en büyük problemlerinden biridir. Kendilerini içinde bulundukları topluma kabul ettirememelerinin asıl sebebi budur. Yaptıkları tek şey çağın
gerçeklerine eleştiri getirmekten öteye geçememiştir.
Genellikle, kendilerine karşı olanları din düşmanı olarak ilan edip mevcut yapılarını koruma yoluna gitmişlerdir. Sırf tepkiye dayalı bir dini anlayış benimsediklerinden İslâm’ın evrensel mesajını azınlık olarak
bulundukları topluma verememişlerdir.
Diasporada kimliklerini muhafaza etmek düşüncesiyle, cemaatleşme yoluna giden Müslümanlar
maalesef, cemaat liderlerinin dini anlayışlarının ötesine gidememişlerdir. Bu anlayış da çoğu zaman tarikat ya da siyaset kaynaklı olmuştur. Bazı gruplar da
bürokratik yapı içinde kaybolup gitmiştir veya gitmektedir. Halbuki İslâm evrensel değerlere sahip bir
dindir. Mensuplarının modern çağa söyleyecek çok
sözleri vardır. Cemaat taassubundan dolayı ne yazık
ki Müslümanlar bu sözü söyleyememişlerdir, söyleyememektedirler.
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz seni bütün

rini makbuz karşılığında
derneğe teslim ediyorlar.
Kurbanlar Berlin’de kesiliyor
ve eti kavurma yapılıp pilav
Fikri EMANET
ve ayran eşliğinde ücretsiz
olarak Alman, Türk, Arap,
Müslüman, Hristiyan, Ateist, Budist ayırımı yapmadan herkese ikram ediliyor.
Ayrıca 2013 Almanya Genel Seçimleri’nde Müslümanların ve Türklerin sandığa gitmelerini teşvik için,
Berlin’deki bütün camilerde ortak hutbe okunması da
ilklerdendir. Evrensel mesaj taşır bu çalışmalar. Arzu
edilen çalışmalardır bunlar. Bu hayırlı hizmetlere
emeği geçen herkesi kutlamak isterim.
İslâm iyilik dinidir. Paylaşımı, adalet ilkesini, sevgiyi ve kardeşliği esas alır. İslâm öyle sunulmalı ki,
modern denilen insanlar da ondan nasibini, payını
almış olsun. Bu meyanda İslâm’ın getirdiği bazı evrensel değerlerden söz edelim: İslâm, gerek ailede,
gerekse toplumda insanlar arasındaki ilişkilerde,
-doğruluk,4
-adalet,5
-tearuf (insanların, birbirlerini kimlik inkarına ve
aşağılama yoluna gitmeksizin karşılıklı denge içinde
tanışmaları),6
-ma’ruf (örfe dayalı karşılıksız iyilik),7

Hz.Muhammed’in yaptığı ilk çağrı, İslâm’ın ilk çağrısıdır ve bu çağrı Mekke’deki toplumsal yapıyı
değiştirme çağrısıdır. Bu çağrı, bütün türleriyle cehalete karşı gercekleştirilen bir devrimin çağrısı olmuştur.

insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.“2 Bu ayetten de anlaşılacağına göre Müslümanlar, İslâm’ın
evrensel mesajını ırk, dil, renk, dini inanç ve siyasi
görüş ayrımı yapmadan tüm insanlara tebliğ etmekle
görevlidir.3
Hz.Muhammed’in yaptığı ilk çağrı, İslâm’ın ilk
çağrısıdır ve bu çağrı Mekke’deki toplumsal yapıyı
değiştirme çağrısıdır. Bu çağrı, bütün türleriyle cehalete karşı gercekleştirilen bir devrimin çağrısı olmuştur. Kur’an-ı Kerim, genel olarak insanlık tarihinden
sık sık deliller getirir. Yaratılıştan, peygamberlerden,
krallardan, dinlerden ve tarihi olaylarla ilgili meselelerden söz eder. Peygamberlerin sonuncusu eliyle
başlayan ve bütün insanları kapsayan ıslah hareketi
niteliğindeki İslâmi öğretilerden bahseder. Bu nedenle nerede olurlarsa olsunlar, Müslümanların İslâm
düşüncesi evrensel olmalıdır. Yaptıkları programlar da
evrensel nitelikte olmalıdır.
Mesela, Berlin’de İlahiyatçılar Derneği’nin düzenlediği din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkese açık
olarak sokakta gerçekleşen geleneksel kurban şenlikleri evrensel düşünceyi yansıtmaktadır. Organize
ediliş şekliyle ve verilmek istenen mesaj açısından
bakarsak Avrupa’da bir ilktir. İlahiyatçılar Derneği’nin
çağrısına cevap veren Müslümanlar Kurban bedelle-

-sevgi,8
-bağışlama ve merhamet9 gibi evrensel ahlaki ilkeler getirmiştir. Müslümanın bu ilkeleri topluma yansıtmak gerekir.
Unutmamak gerekir ki, 16. yy’ın ortalarına kadar
dünyanın en büyük bilim ve düşünce merkezleri
İslâm topraklarında bulunmaktaydı. Endülüs’te çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen Yahudi ve
Hristiyan aileler Müslüman medreselerini ve araştırma merkezlerini tercih ediyorlardı.10 İbret alınırsa
tarih tekerrür edebilir. 21.yy’da da aynen İslâm’ın
fikri altyapısını kurmak gerekir.
Özetle söylemek gerekirse, yeni bir İslâm medeniyetinin kurulması tarihi bir sorumluluk, dini bir yükümlülük, sosyal ve psikolojik bakımdan bir zorunluluktur. Aksi halde “diaspora“da yalnız kalmaktan, marjinal olmaktan, dışlanmaktan ve İslâmofobiye maruz kalmaktan kurtulamayız.
...................
Diaspora, bir kavim, bir ulus veya inanç mensuplarının anayurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamalarıdır.
2
Sebe 28
3
Al-i İmran 104-110
4
Hud 112
5
Nahl 90
6
Hucurat 13
7
Bakara 228-229
8
Rum 21
9
Al-i İmran 159
10
Prof. Dr. Talip Özdes, İslâm’in Evrenselliği, shf. : 83.

1

Nisan/April 2014

9

Güncel

Türkiye’de
Neler Oluyor?..

Was ist los
in der Türkei?

K

ES

ırılmanın 7 şubat 2012’de, yani MİT
müsteşarı ve başka bazı MİT görevlilerinin bir savcı yardımcısı tarafından, hem
de tam Başbakan’ın ameliyat olmak
üzere hastaneye yatacağı gün ifadeye
çağrılmasıyla mı; yoksa 17 Aralık 2013’te rüşvet,
yolsuzluk, imar usulsüzlükleri iddialarıyla bazı
bakan çocuklarının, bir belediye başkanının ve
bazı iş adamlarının gözaltına alınması ile mi başladığı, ciddi bir tartışma konusu belki. Ancak artık
anlamsız.
MİT yetkililerinin ifadeye çağrılmaları meselesi, birileri tarafından basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılmış olsa da, Başbakan’ın bir
müsteşarının ifadeye çağrılması, pek de basit bir
şey değildi tabii. Savcı yardımcısının doğru yaptığı düşüncesinde olanlar, bildik bir örneği; Fatih
Sultan Mehmed’in, dönemin kadısı Hızır Bey
çağırdığında huzuruna
gitmiş olmasını hatırlatıp durdular hep. Ancak
günümüzün o dönem
ve savcı yardımcısının
da bir Kadı Hızır Bey olmadığını unutmuş gözüküyorlardı. Dahası,
ifadeye davetin sebepleri sadedinde söylenenler, Türkiye’nin 80’
lerden beri başının belası olan terörün bitirilEkrem KIZILTAŞ mesi
ile ilgili olarak yürütülen bazı siyasi faaliyetlerle alakalıydı. Bunlar da, Yargı’dan çok Yürütme’nin ilgi sahasına giren hususlardı.
Görünürde KCK bağlantılı bazı şeyler söyleniyor olsa da, konu belli ki daha derinlikliydi ve anlaşılan birileri, siyasi iradenin terörün bitirilmesi
konusunda attığı ve atacağı adımlardan rahatsızdı. Rahatsızlıkların, terörün yok edilmesi yerine
bitirilmesi niyeti sebebiyle ortaya çıkan hayal kırıklığından mı; yoksa terörü bitirecek bir Türkiye’nin Kuzey Irak Petrolleri ile alakalı girişim
lerinin küresel yansımalarından mı kaynaklandığı,
erbabınca biliniyor.
7 Şubat’ta olup bitenler, bundan sonra yaşanabilecek olanların habercisi olsa da, kamuoyunda açık bir çatışma olmadığı algısı baskındı.
Ancak alttan alta bazı gelişmeler olduğu ve çeşitli
mevkilere gelebilme açısından kesin bir referans
olarak kabul edildiği düşünülen bir mensubiyetin,
o günlerden sonra artık anlamını yitirmeye başladığı, hatta tam aksine neticeler alınabilmesine
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wird ernsthaft darüber gestritten,
ob der Wendepunkt in der türkischen Politik am 7. Februar 2012
stattfand, als der Staatssekretär
des nationalen Sicherheitsdienstes vom Staatsanwalt just an dem Tag vorgeladen
wurde, als sich der Premier für eine medizinische
Operation ins Krankenhaus begeben sollte, oder
doch am 17. Dezember 2013, als Kinder einiger
Minister, ein Bezirksbürgermeister und einige Unternehmer unter dem Vorwand der Korruption
festgenommen wurden. Doch das ist mittlerweile
irrelevant.
Auch wenn dies von einigen verharmlost wird;
die Vorladung der MIT-Verantwortlichen war natürlich alles andere als harmlos. Diejenigen, die
behaupten, der Assistent des Staatsanwalts habe
richtig gehandelt, bemühen das altbekannte Beispiel Sultan Mehmets, des Eroberers, der der Vorladung seines damaligen Kadis Hesir Bej folgte.
Doch Sie scheinen außer Acht zu vergessen, dass
weder der Staatsanwalt, noch sein Assistent der
Kadi Hesir Bej sind.
Außerdem betraf der Gegenstand der Vorladung politische Gespräche, die darauf abzielten,
den seit 1980 wütenden Terror zu beenden. Das
waren Themen, die eher die Exekutive betrafen,
als die Judikative.
Auch wenn vorgeblich über die KCK und ihrer
Verbindungen geredet wurde, die Sache ging tiefer. Offensichtlich weckten die Bemühungen der
Exekutive, den Terror zu beenden, bei einigen
Unmut.
Die informierten Kreise wissen, ob der Unmut
daher rührt, dass der Terror beendet werden soll,
oder ob globale Auswirkungen der Interventionen
einer von den Fesseln des Terrors befreiten Türkei
hinsichtlich des nordirakischen Öls ursächlich sind.
Die Vorgänge des 7. Februar deuteten schon
die Ereignisse an, die ihr folgen sollten. Die Öffentlichkeit bekam dieses Ringen aber nicht mit.
Doch es wurde darüber gemunkelt, dass im Hintergrund einiges in Bewegung war, das die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die für die Besetzung
von Positionen als absolute Referenz galt, ab diesem Zeitpunkt bedeutungslos und sogar hinderlich wurde.
In den oberen Etagen der Bürokratie schien
eine längere Zeit des Unmuts angefangen zu
haben. Und auf einmal sah sich das Land mit den
Gezi-Protesten konfrontiert, über dessen Ursprung und Entstehung verschiedenste Ansichten
bestehen.
Schnell stellte sich heraus, dass es bei den

Güncel
yettiği, konuşulmaya başlanmıştı. Bürokrasinin
Gezi-Protesten nicht um die Rettung von einigen
yüksek kademelerinde uzun sürecek bir rahatsızBäumen ging, sondern darum, die Regierung
lıklar dönemi de başlamış gibiydi. Derken, tam
handlungsunfähig zu machen und damit einen
olarak ne olduğu, neden ve nasıl yaşandığı konuRichtungswechsel in der Türkei zu erzwingen.
sunda halen değişik görüşlerin serdedilebildiği
Denn die Forderungen der sogenannten “SpreGezi Olayları ile karşı karşıya kaldı Türkiye.
cher” der Protestierenden galten vielmehr dem
Gezi Olayları’nda meselenin üç-beş ağaç olmaStopp wichtiger, nationaler Großinvestitionen, wie
dığı, girişimin açıkça hükümeti görev yapamaz
dem Projekt KanalIstanbul, der 3. Brücke über
hale getirmeyi ve böylelikle Türkiye’nin yönünü
den Bosporus oder dem geplanten, neuen Großdeğiştirmeyi amaçladığı, kısa bir sürede kendisini
flughafen, als den Bäumen des Gezi-Parks. Es war
belli etmişti. Çünkü ‘ne istedikleri’ sorulan temsilverwirrend, wie manche Kreise, von denen man
ciler, Taksim ve ağaçlar konusundan çok, Kanal İseine gute Bewertung der Sache erwartete, sich in
tanbul, Üçüncü Köprü ve İstanbul’a yapılacak yeni
das Chor mancher Kreise, die beharrlich von “unhavaalanı gibi, ülke açısından oldukça önemli proschuldigen Jugendlichen, die ihr demokratisches
jelerin durdurulması konusuyla daha çok ilgiliRecht in Anspruch nehmen” redeten, während
lerdi...
sich die Gezi-Proteste von Ende Mai auf das ganze
2013 Mayıs sonunda başlayan Gezi Olayları’nın
Land ausweiteten und zu Krawallen, teilweise
kısa sürede Türkiye sathında yayılması, olayların
sogar zu Plünderungen mutierten, einstimmten.
protestodan çok yakıp-yıkmaya ve bazen de yağDie Büchse der Pandora öffnete sich, als Premalamaya dönüşmesine rağmen, bazı çevrelerin
mierminister Recep Tayyip Erdogan seine auch
ısrarlı bir şekilde ‘masum niyetlerle yola çıkıp, dedavor oft und zu vielen Anlässen geäußerte Meimokratik haklarını kullanan gençlerden’ bahsetnung, die privaten Nachhilfeschulen gehörten gemeleri, anlaşılabilir olsa da; konuyu iyi değerschlossen, dick unterstrichen auf die Tagesordlendirmeleri beklenen bazı çevrelerin de bu koroya
nung setzte.
uzaktan destek vermeleri, zihinleri iyice karıştırAuch wenn es schwer fiel, die privaten Nachmıştı. Başbakan Recep
hilfeschulen zu verteidigen - sie
Tayyip Erdoğan, derswaren eine Realität und wurden
haneler meselesi ile
im Sinne einer langfristigen
alakalı daha önce çeşitli
Übergangsphase geduldet. Als
şekillerde açıklamış olaber klar wurde, das der Preduğu, bunların kapatılmierminister in dieser Sache
ması gerektiği şeklinnicht zurückweichen wollte, bedeki görüşlerini, altı
gann die Gruppe, die unter den
kalın çizgilerle çizilmiş
Namen Gemeinde, Kreis oder
olarak gündeme getirDienst bekannt ist, damit,
Türkiye’de kimlerin gözü var?
diğinde, tabir caizse
seine Haltung in einer Art und
Wer will sich die Türkei zu Nutze machen ?
Pandora’nın
Kutusu
Weise zu verhärten, die die
açıldı.
Frage aufwirft, ob die privaten
İlk anda dershanelerin savunulması zor olsa
Nachhilfeschulen Mittel oder Zweck sind. Die
da, reel bir ihtiyaç olduğu ve uzun vadeli bir geçiş
Gruppe hatte ihre Haltung aus der dunklen Zeit
döneminin hedeflenmesi gerektiği gibisinden,
der postmodernen Militärintervention des 28. Febbiraz alttan alır tavırlar takınıldı. Fakat günler
ruar, als der stellvertretender Generalstab, Cevik
geçip, Başbakan’ın bu konuda geri adım atmaya
Bir sie erwähnte und sie darauf in vorauseilendem
niyeti olmadığı anlaşılınca; Cemaat, Camia, HizGehorsam erwiderten, sie könnten die Schulen an
met gibi isimlerle anılan ve dershaneler konuden Staat abtreten, falls gewünscht, geändert und
sunda çok hassas olan kesim, dershanelerin bir
zu einer Struktur mutiert, die den Premier, der
araç mı yoksa amaç mı olduğu sorusunu sorduraihnen näher stand, in dieser Sache offen zur Zielcak bir biçimde, meselenin üzerine gidişini sertscheibe macht. Und genau in diesen Tagen kam
leştirmeye başladı. 28 Şubat’ın karanlık günledie Frage auf, ob es noch um die Nachhilfeschulen
rinde, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Cemaging oder um etwas ganz Anderes.
at’in okullarından bahsettiğinde, ‘bu okulları isteEs wird behauptet, das bei Gesprächen hinter
nirse devlete devretmeye hazır olduklarını’
geschlossenen Türen, neben der Aufgabe der
söyleyenler gitmiş; görüşlerine çok yakın bir BaşPläne zu den Nachhilfeschulen, zusätzlich Kontinbakan’ın dershaneler konusunda atmayı düşüngente bei den Kommunalwahlen an sicheren Posidüğü adımlar sebebiyle onu açıkça hedef alan bir
tionen,
Landratspositionen
und
ähnliches
yapı ortaya çıkmıştı.
gefordert wurde. Bei Nichterfüllung der Forderunİşte tam da bu günlerde, konunun sadece
gen könnten so manche Aufzeichnungen bekannt
dershanelerden mi ibaret olduğu, yoksa çok daha
werden. Auf die Aufforderung, wird weiter bebaşka şeylerin mi söz konusu olduğu soruları sohauptet, die Dokumente zu übergeben, damit
rulmaya başlandı. Dershaneler konusu gündem
man gegen die betreffenden vorgehen kann - mit
olmaya devam ederken, arka planda gerçekleştiği
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söylenen bazı görüşmelerde; dershaneler konusunda geri adım atılması ve buna ek olarak, yerel
seçimlerde kazanılacağı kesin olan yerlerden belediye başkan adaylıkları, yeni bazı kaymakam
atamaları gibisinden başka birtakım taleplerin dile
getirildiği iddialar arasında. Taleplerin karşılanmaması durumunda bazı dosyaların gündeme gelebileceğinin söylendiği; ‘dosyaları verin, kim
olursa olsun gereğini yapalım’ şeklindeki sözün
ise, önce medya üzerinden servisini düşünüyoruz
şeklinde cevaplandırıldığı, iddiaların devamı.
17 Aralık, POLNET kayıtlarına girilmemiş teknik takip ve dinlemelere istinaden hazırlanmış ve
her nedense UYAP kayıtlarına da uğratılmamış
dosyalar üzerinden alelacele alınmış gözaltı kararlarının tatbik sahasına konulduğu ve Türkiye’nin ciddi şekilde şaşkınlık yaşadığı bir gün
oldu.
17 Aralık sarsıntısı sürerken, 25 Aralık’ta çok
daha vahim bir başka girişim ortaya çıktı. Yine ne
poliste ve ne de yargıda kayıtlara girilmeyen dosyalar söz konusuydu ve muhataplar da Türkiye’nin tanınmış işadamlarından oluşuyordu.
O günlerin İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın dediği gibi; gerek 17 Aralık ve gerekse 25
Aralık dosyaları, birkaç savcıdan başka kimsenin
haberdar olmadığı ve ilgilisinin gerektiğinde çöpe
bile atabileceği dosyalardan oluşuyordu ve bu
kabul edilebilecek bir şey değildi.
Birileri, Emniyet ve Yargı destekli bir operasyona girişmişti anlaşılan. Ve konu sanıldığının aksine, dershanelerle de hiç ama hiç alakalı değildi.
17 Aralık’ta, icracı bakanlıklar ve bu arada Türkiye için önemli işler yapan bir kamu bankası; 25
Aralık’ta da, ülkeyi daha ileriye doğru taşıyacak
büyük projeleri üstlenen şirketler hedef alınmıştı.
İşin ilgi çekici tarafı, projeler ağırlıklı olarak yapişlet-devret projelerdi, yani devlet kasasından
herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildi.
Günler geçtikçe; olaylar, karşılıklı dinlemelerin
kaydedildiği ses kayıtları, açıklamalar, iddialar,
dua ve beddualar... birbirini izledi. Ve gerek 7 Şubat’ın, gerek 17 ve 25 Aralık’ın ve gerekse de
başka bazı gelişmelerin, özellikle Başbakan Erdoğan’ı, iktidarı, AK Parti’yi ama esas olarak
Türkiye’yi hedef alan operasyonlar zincirinin
birer halkası olduğu netleşmeye başladı.
Yolsuzluk, rüşvet, imar planlarında usulsüzlük iddiaları ile devreye sokulan ve sokulmaya
çalışılan
dosyaların,
dava
açabilmek için gerekli dayanaklardan yoksun olduğunun ortaya çıkması ile birlikte de
bu operasyonların arkasındaki yapının intihar mı ettiği yoksa dünyanın 160 ülkesinde
2 binin üzerinde okula sahip olmanın diyetini mi ödediği sorusu galiba en anlamlı soru
haline geldi...

der Zusicherung: ohne Ansehen der Person - gingen sie nicht ein und antworteten statt dessen, sie
würden sie vorher zur Veröffentlichung servieren
wollen.
Der 17. Dezember war ein Tag, an dem die Türkei mit Erstaunen erlebte, wie mit fingierten Beweisen, die sich auf illegale Abhörprotokolle
gründeten, die weder im POLNET, noch im UYAP
eingetragen waren, eilige Festnahmen beschlossen
wurden. Während die Auswirkungen des 17. Dezember noch nachbebten, kam am 25. Dezember
ein noch schlimmeres Unterfangen ans Tageslicht.
Es ging wieder um Akten, die weder der Polizei,
noch der Justiz bekannt waren und bekannte Unternehmer der Türkei betrafen.
Wie der damalige Generalstaatsanwalt von Istanbul, Turan Colakkadi, sagte, bestanden die
Akten vom 17. und 25. Dezember aus Material, von
dem nur einige, wenige Staatsanwälte Kenntnis
hatten. Sie hätten sie nach Belieben auch in die
Tonne hauen können und das war nicht hinnehmbar.
Man hatte offenbar eine Operation eingeleitet,
die von Teilen des Sicherheits- und Justizapparats
flankiert wurde. Und das hatte, entgegen den anderslautenden Annahmen, nichts aber auch gar
nichts mit den Nachhilfeschulen zu tun. Die Operation vom 17. Dezember zielte auf einige, wichtige
Ministerien und eine staatliche Bank ab, die wichtige Projekte abwickelte, die vom 25. Dezember auf
die projektnehmenden Unternehmen der MegaProjekte, die die Türkei nach Vorne bringen sollten.
Interessantes Detail dabei: die Projekte sollten
nach dem Modell Baue, Betreibe und Übergebe verwirklicht werden. D.h. die Staatskasse hätte damit
nicht belastet werden können.
In den darauffolgenden Tagen folgten gegenseitige Gesprächsmitschnitte, Erklärungen, Anschuldigungen, Bittgebete und Verfluchungen. Und es
wurde immer klarer, das sowohl der 7. Februar, als
auch der 17. und der 25. Dezember, wie auch weitere Entwicklungen, die Ringe einer Operationskette waren, die im besonderen Premierminister
Erdogan und seine Partei AKP aber
im Kern die Türkei zum Ziel hatte.
Nachdem sich nun herausgestellt
hat, das die medial inszenierten
Akten zu den Korruptionsvorwürfen
keine Grundlage für eine Anklageerhebung bieten, wird folgende Frage
immer sinnvoller: hat die Struktur
hinter diesen Operationen Selbstmord begangen oder war es der Tribut für ihre mehr als 2000 Schulen in
160 Ländern...

Übersetzung: Hamdi İLHAN
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TARAFTAR OLMAK

İlter GÖZKAYA HOLZHEY
Elli yıllık süreçte bin bir
zorlukla politikaya atılan
milletvekillerimize kolayca
yüklenebiliyoruz. Hâlbuki
amacımız onları desteklemek ve yapıcı eleştirilerle
daha iyi olmalarını sağlamak olmalı.
Avrupa’da demokrasi kültürü içerisinde yaşamış insanların başka sınıfta,
takımda, partide olanlara
düşmanlık beslemelerini
kavramada güçlük çekiyorum.

B

ir şeye taraftar olma, bir
partiyi ya da takımı tutma
demokrasisi gelişmiş toplumlarda daha kolay olur.
Kendini yetiştirmiş ve özgüven sahibi olan insan taraf olmayı sorun olarak görmez.
Birlikten kuvvet doğar. Bunun ilk
adımı beğendiğimiz, doğru bulduğumuz bir insanın etrafında veya
bir düşüncede birleşmektir. Düşüncelerimizi eyleme geçirirken
başkalarının bu konuda ne düşündüklerini de göz önünde bulundurmalıyız.
Özcan Mutlu da böyle yapmış.
Milli Görüş Teşkilatı’ndan uzak
durmak yerine etkinliklerine katılarak ve yakından takip ederek

Nisan/April 2014

14

kendisine yapılan suçlamalara
cevap aramış. B.Z., (Berlin) AxelSpringer-Verlag bir yayınında Özcan Mutlu’nun Milli Görüş Teşkilatı’nın programlarına katılmasını
eleştirerek Türk kökenli milletvekillerinin desteklenmesine sıcak
bakılmaması gerektiğini yazmış.
Oysa Özcan Mutlu’nun yaptığı bu
hareket birlik ve beraberliği sağlama açısından önemli bir adımdır.
Alman medyasının bu hareketi
desteklemesini beklemek hayal
ürünü olur. Çünkü Alman medyası
kusur arama peşindedir. Haberleri
dikkatle dinleyip yanlış ve kasıtlı
ifadeleri eleştirmek için kanala telefon açıyorum. Bazen şikâyetlerimin faydası oluyor ve düzeltiyorlar. Örneğin bir cinayet haberi
aktarılırken eğer kişi Alman ise
“baba, eş, eski eş” ifadeleri kullanılıyor ama eğer bu kişi Türkiye
kökenli ise tek bir ifade kullanılıyor: “Bir Türk, eşini bıçakladı.”
Özcan Mutlu’nun Milli Görüş
Teşkilatı’nın programına katılmasıyla ilgili Türkler tarafından yapılan bazı olumsuz yorumlar da
dikkatimi çekti. Elli yıllık süreçte
bin bir zorlukla politikaya atılan
milletvekillerimize kolayca yüklenebiliyoruz. Hâlbuki amacımız onları desteklemek ve yapıcı eleştirilerle daha iyi olmalarını sağlamak olmalı. Avrupa’da demokrasi
kültürü içerisinde yaşamış insanların başka sınıfta, takımda, partide olanlara düşmanlık beslemelerini kavramada güçlük çekiyorum. Almanya’daki ırkçı terör
saldırıları incelendiğinde cinayetleri işleyenlerin genelde Türkleri
tanımayan, hiç Türk arkadaşı,
dostu, komşusu olmayan Almanlar
olduğu anlaşılır. Tespit böyle yapılırsa Almanlarla olan ilişkilerde
fazla sıkıntı çekilmez. Toplumdaki
ötekileştirme anlayışı azalır. Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Türkiye’deki siyasi liderler
siyaset yapma adına birbirlerine
karşı sert söylemlerine devam

ederlerse gençler arasındaki kutuplaşmalar artacaktır. Çünkü Türkiye’deki olaylar burada yaşayan
insanımızı da bire bir etkilemektedir. Bu da birlik ve beraberliğimize
zarar vermektedir. Türkiye’deki
ana muhalefet lideri Brüksel’de
kendi ülkesinin Başbakan’ını vatandaşa şikâyet ederse ülkesini ve
oradaki yurttaşlarını o toplumun
gözünde gülünç duruma düşürmüş olur.
Bir kişiye, gruba ya da takıma
karşı tutum sergilemek enerji gerektirir. Her iki tarafı da yıpratır ve
çalışamaz hale getirir. Bunun yerine olumlu faaliyetler arttırılarak
içinde bulunulan parti ya da grubun büyümesi için uğraşılmalıdır.
Okuldayken öğretmenlerimden birinin verdiği bir öğüdü hiç unutmuyorum. “Yaşamınızda gruplaşmalara asla yer vermeyin. İçinde
bulunduğunuz grubun kapısı herkese açık olmalı, isteyen gelip görebilmeli. Daha iyisi her gün
grubunuza yeni bir üye kazanmaya bakın.” demişti. Bir insanın
barışçıl ve hoşgörülü olmasının
yolu aklı ve mantığı yardımıyla
kötü yönlerini eğitmesiyle olur.
Yoksa bir babanın kendi ahlâk kurallarına uymadığı için kızını öldürmesine şahit olabiliriz. Ya da
başka bir futbol takımını tutuyor
diye öldürülen Burak örneğindeki
durumlarla karşılaşabiliriz. Erkeklerdeki şiddet eğiliminin kaynağı
olan testosteron hormonunun
erken yaşta barışçıl davranma eğitimiyle baskı altına alınması mümkündür. Bazen çok küçük bir olay
önce nefretin başlamasına sonra
düşmanlığın oluşmasına neden
olur. Bu gibi durumlara dikkat
etmek gerekir. Örneğin, altı yaşında bir öğrenci “Spor dersini seviyorum ama yarış oyunlarını
sevmiyorum.” diyor. Çocuk sınıfın
en küçük ve en kısa boylu öğrencisi. Uzun boylu ve uzun adımlı çocuklarla yarışmak istemiyor. Bunun üzerine annesi öğretmeniyle

Güncel
konuşuyor. Burada çözüm çocuğu yarışlara
katmamak değildir. Çünkü çocuk kaybetmeyi
de öğrenmelidir. Ancak öğretmenin, aynı
boyda olan çocukları ayrı gruplarda yarıştırması gibi yeni bir teknik bulması gerekir. Buna
başka bir örnek yaş günü kutlamaları gibi eğlencelerde düzenlenen yarışmalar olabilir. Burada anne babalar sadece kazanana değil
kaybedenlere de teselli amaçlı küçük birer hediye verebilirler.
Her derneğin kadın kolu olması gerektiği
gibi bir de çocuk kolu olmalıdır. Çocuklara korkuya karşı davranış geliştirecek oyunlar öğretilmelidir. Aynı şekilde ayrılık da bir kültürdür.
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldüren
erkeğe anaokulundan önce anneden ayrılmanın öğretilmemiş olması muhtemeldir. Yuvalarda dahi yapılan sınıf gezilerinin bir amacı da
ayrılığa sabretmeyi öğretmektir. Bunun için
çeşitli kolaylaştırıcı önlemler alınabilir. Örneğin
anne babanın yazdığı mektubun çocuğa verilmesi gibi.
Kişilere siyaset kültürü çocukluklarında kazandırılmalıdır. Bunun için politikacılar çocuklara ve gençlere yönelik siyaseti tanımalarını
sağlayacak programlar üretmelidir. Yazarlar
bu konuda çocukların anlayacağı seviyede kitaplar yazmalıdır. “Testosteron Politika Yapar”
adlı kitapta şiddete başvuran erkeklerin oluşturduğu savaş topluluklarının tarihi bilimsel
olarak ele alınıyor. Romalılar, Vikingler ve Osmanlılardan örneklere yer verilmiş. Mozart’ın
Saraydan Kız Kaçırma oyununu psikolojik olarak ele alıyor. Kitabı eşim erkek olarak bana
tavsiye etti. Henüz tamamını okumadım ama
bütün erkeklerin ve erkek çocuklarını yetiştirirken onlara kaldıramayacakları kadar sorumluluk yükleyen kadınların okumasını
tavsiye ediyorum.
Şöyle bir hikâyeyi herhalde Adnan Binyazar’dan okumuştum. Cehennemdeki çukurların başında günahkârları atmak üzere her
milletten bir cellât bulunurmuş. Sıra Türklere
gelince birisi şaşırarak sormuş, “Neden cellât
yok?” Verilen cevap, “Onlara cellât gerekmez,
birbirlerini ateşe çekerler.” olmuş. Bu hikâyeden çıkaracağımız ders, birbirimizi çekememeyi bırakıp kendimizi yetiştirmek olmalıdır.
Benliğini geliştiren insan başarılı insanları destekler, onların iyi yönlerini bulur ve daha iyi
olmalarını sağlar. Hele bu kişi bir politikacı ise
vereceği pozitif enerjiyle diğer insanlara faydalı olabilir.
Sevgili Özcan Mutlu’ya ve onu örnek alarak
politikaya giren çocuklarımızı candan kutluyorum. Gençlerimizin diğer meslek dallarında
en önde olmalarını, Almanca yayın yapan
medya kuruluşlarında çalışanların, Türkçe
yayın yapan basın organlarında öne çıkarılmasını diliyorum.
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ETİ HARAM KILAN NEDİR?

Kur’an’ı Kerim’in muhtelif
yerlerinde açıkça zikredildiği gibi Allah’tan başkası adına kesilen
hayvanların eti, Müslümanlar için haramdır.
Ancak bu ayet-i kerimelerden hareket ederek
“Sadece Allah’ın adıyla
kesilen hayvanlar helaldir” diyemeyiz.

Der (un)erlaubte Fleischverzehr im Islam

Es wird klar, dass der Muslim
nicht nur auf die Reinheit und
Sorte des Fleisches sondern
auch auf die Intention der
Schlachtung zu achten hat.
Somit ist der Verzehr von
Fleisch, welches ausdrücklich im Namen einer anderen
Gottheit oder Götzen zubereitet wurde, nicht erlaubt.

Bamteli

Focus

A

llah‘ın yarattığı ve haram kılmadığı
bütün nimetler helâldir. Sözlükte
mübah, caiz ve serbest olmak gibi anlamlara gelen helâl kelimesi, “yapılması
dinen serbest olan şeyleri” ifade eder.
(İbn Manzur, Lisanu’l Arab, XI, 163-174)
Bu yüzden “yenilmesi, içilmesi dinen yasaklanmayan şeylere ve dinin yapılmasını serbest bıraktığı fiillere” helâl denir. Allah’ın yarattığı nimetlerin
tamamına yakını temiz ve helâldir. Eğer haram olduğuna dair bir delil yoksa, eşyada asıl olan ibahedir. Çünkü Kur’an, yeryüzünde her şeyin insanın
emrine verildiğini (Bakara 2/29; İbrahim 14/3233) helâl ve mubah olmanın asıl, haramlığın ise
istisna olduğunu bildirir. (Bakara 2 187; Al-i İmran
3/93; Maide 5/44) Bu durum, İslâm’da helâl dairesinin hayli geniş, haram dairesinin ise oldukça
dar tutulduğunu gösterir. Ahlâka uygun olmak
şartıyla isteyen istediği kadar helâl nimetlere
sahip olabilir. Bu nimetler, israfa gidilmedikçe ve
ihtiyaç sahipleri onlardan yararlandıkları sürece
helal niteliğini sürdürür.
Nitekim sığır, deve, koyun, keçi gibi hayvanların etleri de, biz insanlar için helâl olan nimetlerdendir. Kur’an, haram olan bir şeyi helâl, helâl
olan birşeyi de haram kılmama konusunda bizi
şiddetle uyarır ve şöyle der:
“De ki: “Peki, Allah’ın size ihsan ettiği rızıklardan, bir kısmını helâl, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? “De ki: “Allah mı sizin böyle
yapmanıza izin verdi, yoksa siz Allah’a iftira mı
ediyorsunuz?” (Yunus 59)
“Kendi dillerinizin yalan yanlış nitelendirmesiyle uydurduğunuz yalanı Allah’a mal
ederek “bu helâldir, şu haramdır” demeyin.
Çünkü Allah adına yalan söyleyenler asla
iflah olmazlar.”(Nahl 116)
“Allah adına yalan uydurandan veya
O’nun âyetlerini yalan sayandan daha zalim
kim olabilir ki? Şu muhakkak ki o zalimler
felâh bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir.” (En’am 21)
Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah hüküm
koyma, haram ve helâl kılma konusunda yetkinin
tamamen kendisinde olduğunu insanlara, özellikle
de Müslümanlara deklare eder. Hatta Peygamber’ine bile bu konuda gözdağı verir:
“Şimdi o, (kendisine bunu emanet ettiğimiz kişi) (kendi) sözlerinden bir kısmını Bize
isnad etmeye kalkışsaydı, o’nu sağ elinden
yakalardık ve şah damarını kesiverirdik ve
hiç biriniz onu koruyamazdı!” (Hakka 45-47)
Bu ayetlerin ışığında konumuza yaklaşmak gerekir. Konumuz helâl kesimdir. Hemen şunu söyleyebilirim, böyle bir terim
İslâmî değildir. Kesimin helâli-haramı olmaz.
Allah’ın koyduğu kurala uymadan yapılan
kesimden sonra haram olan et olabilir. Burada bakmak lazımdır, ihlal edilen kural
nedir? Söylenildiği gibi besmele çekmeden
kesmek mi, yoksa Allah’tan başkası adına
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edes von Allah erschaffene Tier, welches
als rein eingestuft wird, kann von Muslimen verzehrt werden. Im Islam wird zwischen dem unreinem und dem als
„erlaubt“ eingestuften „halal“ Fleisch unterschieden. Bezüglich dieser Thematik
ist der Koran die primäre Quelle. Denn der Muslim rechtfertigt seinen Verzicht auf bestimmte
Fleischsorten mit folgenden Versen des Koran:
„So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes,
und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn
ihr Ihm allein dient. Verboten hat Er euch
nur (den Genuss von) Verendetem, Blut,
Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage
befindet, ohne zu begehren oder das Maß
zu überschreiten, so ist Allah Allvergebend
und Barmherzig.“ Verse 114-115 der Sure AnNahl (Die Bienen)
Um den Sachverhalt dieser Thematik zu klären muss man auf die vorislamische Zeit zurückblicken. Die Araber als Götzenanbeter opferten
ihre Tiere im Glauben, dadurch vor Unglück bewahrt zu werden. Wie bei vielen Bereichen des
vorislamischen Lebens beendete der Islam auch
diese absurde Praxis der Götzenanbetung:
„Verboten ist euch (der Genuss von) Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein
anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden
ist, und (der Genuss von) Ersticktem, Erschlagenem, zu Tode Gestürztem oder Gestoßenem, und
was von einem wilden Tier gerissen worden ist –
außer dem, was ihr schlachtet – und (verboten
ist euch,) was auf einem Opferstein geschlachtet
worden ist, und mit Pfeilen zu losen. Das ist Frevel. – Heute haben diejenigen, die ungläubig
sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet
Mich! Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet und Meine Gunst an euch vollendet,
und Ich bin mit dem Islam als Religion für euch
zufrieden. – Und wer sich aus Hunger in einer
Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah Allvergebend und Barmherzig.“ Vers 3 der Sure Al-Maida (Der Tisch)
Es wird klar, dass der Muslim nicht nur auf die
Reinheit und Sorte des Fleisches sondern auch
auf die Intention der Schlachtung zu achten hat.
Somit ist der Verzehr von Fleisch, welches ausdrücklich im Namen einer anderen Gottheit oder
Götzen zubereitet wurde, nicht erlaubt.
Doch Fleisch als solches ist „halal“, also erlaubt, da dieses als Gabe Allahs an den Menschen zu werten ist.
Außerdem stellt das versehentliche Essen von
unreinem Fleisch keine Sünde dar. Des Weiteren
ist es einem in Not geratenen Muslim gestattet,
soviel zu verzehren, dass sein Überleben gesichert ist.
Von Juden und Christen zubereitetes
Fleisch
Auch wenn Muslime glauben, dass die Gültigkeit der Schriften des Judentum und Christentum
durch nachträgliche, bewusste Veränderung ver-

Bamteli
kesim yapmak mı? Bu kural ibadet maksadıyla kesilen hayvanlar için midir, yoksa ticaret maksadıyla kesilen hayvanlar için de
geçerli midir? Besmelenin imani boyutu
nedir?
Bahse konu olan mesele nedir? Kur’an
durduğu yerde helal olan bir şeyi niçin haram
kılmıştır? Bu sorulara cevap arayarak konumuzu açıklayalım:
İslâmiyetten önce , Arapların büyük çoğunluğu
puta tapıcıydı ve her kabilenin kendine özgü putu
bulunurdu. Kâbe, Araplarca kutsal sayılırdı. Burada
Arap kabilelerinin putları bulunurdu.
En önemli putları “Hubel, Lat, Menat, Uzza”dır.
Araplar putları ziyaret için Kâbe’ye gelirler ve kurban keserlerdi. Ziyaret zamanlarında kabileler
arası çatışmalar/savaşlar yapılmazdı ve bu sebeple
bu zamana, Haram Ayları denilirdi. Puta tapıcılık
yanında, Mecusîlik, Zerdüştlük, Musevîlik, Hristiyanlık gibi dinler de yaygındı. Ayrıca az sayıda Hz.
İbrahim’in dinine inananlar da vardı. Bunlara
“Hanif “ denilmiştir.
Putun huzurunda yalvarmak, yakarmak, belâ
ve musibetler anında yardım etmesini, sıkıntılarını
gidermesini istemek; Kâbe’deki putları ziyaret
etmek, onların etrafında tavaf etmek, onlara secde
etmek, yakarmak, putlar adına, onlara yakın
olmak için kurbanlar keserlerdi.
Putperest Araplar, yiyecek ve de içeceklerinden, ya da ekin ve hayvanlardan bir miktarını da
putlara ve Yüce Allah’a verirlerdi, Kur’an-ı Kerim,
bunu da dile getirmekte ve yasaklamaktadır:

Focus
loren gegangen ist, glauben sie an deren göttlichen Ursprung. Das von Juden oder Christen aufgetischte Fleisch kann also vom Muslim verzehrt
werden, da auszugehen ist, dass dieses nicht im
Namen einer anderen Gottheit zubereitet worden
ist. Dieser Umstand wird durch folgende Verse
verdeutlicht:
„Heute sind euch die guten Dinge erlaubt.
Und die Speise derjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, ist euch erlaubt, und eure Speise
ist ihnen erlaubt. Und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen und die ehrbaren Frauen von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben
wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt, als ehrbare Ehemänner, nicht als solche, die Hurerei
treiben und sich Liebschaften halten. Wer den
Glauben verleugnet, dessen Werk wird hinfällig,
und im Jenseits gehört er zu den Verlierern.“
Vers 5 der Sure Al-Maida (Der Tisch)
Das Aussprechen der „Basmala“
Wenn der Muslim mit einer Sache beginnt, so
ist es ihm empfohlen folgenden Satz zu rezitieren: „bismi ʾllāhi ʾr-raḥmāni ʾr-raḥīmi“
Übersetzt bedeutet dies: „Ich fange an im
Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers.“
Entgegen vieler Meinungen hängt die Reinheit
des Fleisches nicht mit der „Basmala“ zusammen. Denn es ist nicht notwendig diese während
der Zubereitung aufzusagen.
Außerdem würde dies der Tatsache widersprechen, dass Muslime auch das von Juden und
Christen zubereitete Fleisch essen dürfen.
Im Koran wird die „Basmala“ in Zusam-
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“Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah’a bir hisse ayırdılar
da, kendi batıl iddialarınca: ‘Şu, Allah’ın’ dediler, ‘şu da (ulûhiyette ortak edindikleri)
putlarımızın.’ Ortakları için ayırdıkları, Allah’ın hissesine konulmaz, ama Allah’a ait
olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar!’” (En’am, 136)
Müşrikler, putları için hayvan keserlerken
seslerini yükseltip putlarının adlarını zikrederlerdi. Ve şöyle derlerdi: “Lat, Menat ve
Uzza adına”,
Hatta hayvanı keserken bunu açıktan söylemezlerse o hayvanı ilahlarından başkası
adına kesilmiş kabul ederlerdi ve etini yemezlerdi.
Sırf bu sebepten dolayı, eğer bir kişi, bir
Müslümân herhangi bir hayvanı, müşriklerin
yaptığı gibi, Allah’tan başkasına yaklaşmak
gayesiyle keserse, kesen kişi müşriktir ve
kestiği hayvan da leştir, haramdır, ki Kur’ânı Kerim’de: “Putlara ait sunaklarda kesilen
hayvanların etleri size haram kılındı.”
(Maide, 3) buyurularak, böyle bir davranış şiddetle yasaklanmıştır.

menhang mit Fleisch wie folgt erwähnt: „So
ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs
hoch ehrt, so ist es (ein Ausdruck, der) von der
Gottesfurcht der Herzen (herrührt).
An ihnen habt ihr (allerlei) Nutzen auf eine
festgesetzte Frist, hierauf liegt ihr Zielort beim
alt(ehrwürdig)en Haus.
Und für jede Gemeinschaft haben Wir einen
Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs
über den aussprechen, womit Er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. Euer Gott
ist ein Einziger Gott, so seid Ihm ergeben. Und
verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich
demütigen, denjenigen, deren Herzen sich vor
Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, die
das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet
verrichten und von dem, womit Wir sie versorgt
haben, ausgeben.
Und die Opferkamele haben Wir euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr
(etwas) Gutes. So sprecht den Namen Allahs
über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen
dastehen. Wenn sie nun auf die Seite umgefallen
sind, dann eßt davon und gebt dem bescheidenen und dem fordernden (Armen) zu essen. So
haben Wir sie euch dienstbar gemacht, auf daß
ihr dankbar sein möget.“ Verse 32-36 der Sure
Al-Hagg (Die Pilgerfahrt)

Bir hayvanı besmeleyle kesmemiz, haram olan bir şeyi helâl duruma getirmek için değildir.
Daha açık bir ifadeyle hayvan kesilmeden önce
bizler için helâldir. Bu hayvanı besmeleyle kesmemiz, haram olan bir şeyi helâl duruma getirmek
için değildir. Kurban edilecek olan hayvanın Allah’tan başkası adına kurban edilmediğini ilan
etmek içindir.
Ben burada, etin nasıl helâl olacağı üzerinde değil, nasıl haram olduğu üzerinde duracağım. Çünkü kesilen hayvanların etlerini
haram durumuna getiren fiilleri/ davranışları
bilir ve bu fiillerden/ davranışlardan sakınırsak, haram hududlarına girmeyen et zaten
helâllik vasfını kaybetmeyecektir.
Kur’an’ı Kerim’in muhtelif yerlerinde açıkça zikredildiği gibi Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların eti, Müslümanlar için haramdır. Ancak bu
ayet-i kerimelerden hareket ederek “Sadece Allah’ın adıyla kesilen hayvanlar helâldir” diyemeyiz.
Çünkü burada, ayet-i kerimelerde kesilen hayvanların helâl olmasıyla ilgili fiil değil, haram olmasıyla
ilgili fiil beyan edilmektedir. Allah’tan başkası adına
kesilen hayvanlar Kur’an’da belirtildiği gibi elbette
Müslümanlar için haramdır ve Müslümanlar bu haramdan şiddetle sakınmalıdırlar.
Mekke döneminde nazil olan “…üzerine Allah
ismi anılanlardan yiyin (En’am 118) ve “… Üzerine
Allah’ın ismi anılmadığı şeyi yemeyin…” (En’am
121) mealindeki ayet-i kerimeler Müslümanların
içinde bulunduğu konuma göre değerlendirilmesi
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Wie hervorgeht, betrifft dies jedoch lediglich
die Opfergabe, welche jeder Muslim entrichten
sollte. Denn entgegen der Zubereitung unter
normalen Umständen, handelt es sich hierbei um
einen Gottesdienst.
Ein stark diskutierter Vers unter den Gelehrten besagt: „Und eßt nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen
worden ist. Das ist wahrlich Frevel. Die Satane
geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch
zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr
fürwahr Götzendiener.“ Vers 121 der Sure AlAnam (Das Vieh)
Während die Einen diesen Vers als Beleg
dafür sehen, dass Fleisch, bei dessen Zubereitung keine „Basmala“ ausgesprochen wurde, als
unrein zu gelten hat, finden andere, dass hierbei
lediglich davor gewarnt wird, Fleisch zu verzehren, bei der einer anderen Gottheit gedacht
wurde.
Außerdem bestehen mehrere Überlieferungen, wonach der Prophet Muhammad den Verzehr von Fleisch gestattet hat, bei dessen
Zubereitung keine „Basmala“ ausgesprochen
wurde.
Fazit:
1-Im Koran werden die Grenzen des Fleischverzehrs auf deutliche Weise gesetzt (Schwein,
Verendetes, Blut). So ist vor diesem Hintergrund
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gereken ayet-i kerimelerdir. Çünkü bu ayetler Mekkî’dir ve
Müslümanların söz konusu haramdan nasıl sakınabileceklerini beyan etmektedir. Konu ile ilgili Medine’de inen ayetler ise bir nebze ruhsatlarla yumuşatılmıştır, Ehl-i Kitap
kavramıyla yumuşatılmıştır. Çünkü, putlar az da olsa fonksiyonlarını yitirmiştir Medine’de.
Meseleyi örneklendirecek olursak çoğunluğu Müslüman
olan bir ülkede yaşayan bir Müslüman, kasaptan et alırken
ve lokantada et yemeği yerken, bu etin nasıl ve ne şekilde
kesildiğini araştırmakla mükellef değildir. Çünkü o ülke Müslümanların ülkesidir. Buradaki genel mükellefiyet devlete ait
olup, devlet konuyla ilgili tebliğini ve tahkikatını Müslümanlar adına zaten yapacaktır.
Çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülkede yaşayan Müslümanlar, bulundukları toplumun genel yapısını ve konuya
olan yaklaşımlarını dikkate almalıdırlar. Şayet bulundukları
toplumda kesilen hayvanlar, Müslümanların yaşadığı Mekke
toplumunda olduğu gibi, genel olarak Allah’tan başkası
adına kesiliyorsa, bu toplumun kasaplarındaki veya lokantalarındaki etler Müslümanlara haramdır, değilse helâldir.
Burada bakmak lazımdır, ihlal edilen kural nedir?
Söylenildiği gibi besmele çekmeden kesmek mi,
yoksa Allah’tan başkası adına kesim yapmak mı? Bu
kural ibadet maksadıyla kesilen hayvanlar için midir,
yoksa ticaret maksadıyla kesilen hayvanlar için de
geçerli midir? Besmelenin imanî boyutu nedir?
Kur’an durduk yerde helâl olan bir şeyi niçin haram
kılmıştır? Soruların cevabını vermeye devam ediyoruz. Konumuz Ehl-i Kitap’ın kestiği yenir mi, yenmez
mi? Bu durumda Ehl-i Kitab’ı tanımlayarak konuyu
anlamaya çalışmak gerekecek:
Ehl-i Kitap
“Kitap ehli, kitaplı, kitaba bağlı olanlar” demektir. Dinî
bir terim olarak Ehl-i Kitap’ın mânâsı ile ilgili İslâm müçtehitleri farklı görüşlere sahiptirler. Hanefîlere göre, sonradan
bozulmuş, değiştirilmiş bile olsa aslı itibarıyla ilâhî olan,
vahye dayanan bir kitaba iman eden kimseler Ehl-i Kitap’tır.
Buna göre Yahudîler ve Hristiyanlar Ehl-i Kitap oldukları
gibi, Hz. İbrahim’e, Hz. Dâvûd’a gönderilen kitaplara iman
edenler de Ehl-i Kitap içinde yer almaktadırlar. Diğer müçtehitlerin çoğuna göre Ehl-i Kitap’tan maksat, yalnızca Yahudîler ve Hristiyanlardır. (Fetâvâyı Hindiyye, c. I, s. 281)
Kur’ân-ı Kerîm, nüzulü sırasında mevcut Ehl-i Ki-
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tap’ın özelliklerinden, inanç,
âdet ve ibadetlerinden bahsetmektedir. Bunlar arasında onların tevhidden saptıkları,
kitaplarını değiştir- dikleri,
helâl-haram çizgisine riâyet
etmedikleri zikredilmektedir.
Bu vasıfta olan kimselere
Kur’ân-ı Kerîm Ehl-i Kitap dediğine göre, aynı çizgiyi devam
ettiren Yahudi ve Hristiyanlara
bugün de Ehl-i Kitap demek,
onları Ehl-i Kitap olarak kabul
etmek gerekecektir.
Hz. Peygamber (s) Medîne’ye
hicret ettiklerinde burada Yahudiler, Yemen vb. uzak çevrede de
Hristiyanlar vardı. İlk İslâm devleti
olan Medîne devleti anayasasında
Yahudilere değer verilmiş, onlar
tebanın bir parçası olarak kabul
edilmiş, devletin himayesi altına
alınmış ve kendilerine adlî muhtariyet ve din hürriyeti bahşedilmiştir. Hususi, hukuk ve sosyal
ilişkiler sahasında da Rasûlullah’ın
(s) ve ashâbının sonrası için örnek
teşkil eden davranış ve tasarrufları
vardır. Ehl-i Kitap ile evlenilmiş, iş
ortaklığı kurulmuş, kendilerinden
kredi alınmış, verilmiş, komşuluk
haklarına riâyet edilmiştir.
Bu vesile ile Hz. Peygamber’in
(s), Necrân Hristiyanlarının şahsında bütün kitaplı gayrimüslimlere hitaben yazdırdığı antlaşma
metnini vermekte fayda görüyorum. Bu metin, gayrimüslimlere
verilen düşünce ve vicdan hürriyetinin muhteva ve sınırlarına ışık
tutmaktadır:
“...Hiçbir din adamının görevi,
rahibin ruhbanlığı değiştirilmeyecek, kimse seyahatten menedilmeyecek, mabetleri yıkılmayacak,
binaları İslâm mescidlerine veya
Müslümanların binalarına katılmayacaktır. Kim bunları yaparsa Allah’ın ahdini bozmuş, Rasûlüne (s)
karşı durmuş ve Allah’ın verdiği
emandan yüz çevirmiş olacaktır...
Papazlardan, din adamlarından,
kendilerini ibadete vermiş kişilerden, keşişlerden, tenha yerlerde
ve dağ başlarında ibâdetle meşgul
olanlardan cizye ve haraç (vergi)
alınmayacaktır... Hristiyan dînini
benimsemiş bulunan hiçbir kimse
Müslüman olması için zorlanmayacaktır; ‘...ehl-i kitap ile ancak
güzellik yoluyla mücadele edi-
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lecektir.’ Onlar nerede olurlarsa olsunlar kendilerine merhamet kanatları gerilecek,
kimsenin onları incitmesine
izin verilmeyecektir... Bir Hristiyan kadın kendi isteği ile bir Müslüman erkeğin yanında bulunursa,
Müslüman koca onun Hristiyanlığına razı olacak, kendi büyüklerine
uyma ve dini görevlerini yerine
getirme konusundaki arzularına
uyacak ve onu bunlardan men etmeyecektir. Kim buna uymaz ve
kadını dîni konusunda sıkıştırır,
baskı altında tutarsa Allah’ın ahdine, Rasûlü’nün (s) antlaşmasına
karşı çıkmış olur ve o kişi Allah
nezdinde ‘yalancılardan’ biridir.
Eğer onlar (Hristiyanlar) kilise
ve manastırlarını tamir, yahut
başka bir din ve dünya işinde Müslümanların yardımına muhtaç olurlarsa, Müslümanlar onlara yardımda bulunacak ve bu onları borç
altına sokmayacaktır, yardım, dinî
bir ihtiyaçlarından dolayı onları
destekleme, Allah Rasul’ünün (s)
ahdine vefa, onlara bağış ve Allah’ın bir lütfu olarak yapılacaktır.”
(M.Hamidullah, el-Vesâık, s.124126)
Bu antlaşma Rasûlullah’ın (s)
halifeleri tarafından teyid edilmiş,
yalnızca İslâm ülkesinin istiklâl ve
bütünlüğünü, İslâm toplumunun
izzet ve düzenini koruyacak bazı
ekler getirilmiştir. (M. Hamidullah,
age. s. 128, 133 vd.)
Bu antlaşmada, müşriklere,
dinsizler ve materyalistlere nispetle Ehl-i Kitap’a bazı ayrıcalıklar
tanındığı görülmektedir. Bir önceki
maddede verilen vesika bu ayrıcalıklara ışık tutar mahiyettedir. Bunlara ek olarak, diğer kâfirlerin
yiyecekleri Müslümanlara helâl olmadığı halde, Ehl-i Kitap’ın yiyecekleri -domuz, şarap gibi
özellikle Müslümanlara haram
kılınanlar dışında kalanlarhelâl kılınmış, Müslümanların bunlardan yiyebilecekleri bildirilmiştir.
(Mâide 5)
İşte Ehl-i Kitap budur. Bu Ehl-i
Kitap’ın kestiklerinden ve yediklerinden yenilebileceği Kur’an’ı Kerim’de ve Efendimiz (s)’in sünnetinde beyan edilmiştir.
Burada dikkate alınması gereken husus “Ehl-i Kitap’ın
kestiği hayvanların etleri yeni-

lebilir” denilirken, bu kitlenin
şirkine herhangi bir katılım ve
destek verilmeyecektir.
Kesim işlerinde gerçekten bir
şirk varsa, bu durumda da, kestikleri hayvanların etleri tabii ki haramdır, yenilmeyecektir. Fakat
Allah’a ve ahirete inanan ve kendilerini semavi Kitab’a nisbet eden
bu kimseler, kesim işinde Allah’a
eş koşmuyorlar ve Allah’tan başkası adına kesmiyorlarsa, bu
şekilde kestikleri hayvanların etleri
Müslümanlara helâl olmaktadır.

Sadece Ehl-i Kitap’ın
değil, Müslüman kabul ettiğimiz bir kimse dahi, keseceği
hayvanı Allah’tan gayrisi
adına boğazlıyorsa bu hayvanın eti kesinlikle haramdır,
yenilmez. Tekkelerde, türbelerde, anıtlarda ve daha birçok yerlerde bu şekilde
kesilen hayvanlar, ister azılı
bir kafir adına, ister salih bir
mü’min adına kesilsin, o et
murdardır, durum değişmez.
Allah’ın bu hükmünde istisna yoktur. Hatta ve hatta
Resulullah (s) adına kesilen
kurbanlar da, aynı şekilde
haram hükmüne girer.
Elektroşok yöntemi ile ilgili
fetva
Beynine çekiçle vurulan veya
Elektroşok yöntemi ile kesilen
hayvanlara gelince: O hayvanlar
daha canları çıkmadan kesiliyorsa
helâldir, özellikle ve kasten öldükten sonra kesiliyorlarsa bu hayvanların eti de leş hükmündedir ve
haramdır.
28 Haziran-3 Temmuz 1997′de
Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde
toplanan Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî
bazı şartlar altında hayvanların
bayıltılarak kesilebileceği yönünde
bir karara varmıştır. Buna göre kesimden önce hayvanlara şu şartlar
altında elektroşok uygulanabilir
denilmiştir:
a. Elektroşok aletinin kutupları
hayvanların ya şakaklarına ya da
alın bölgelerine uygulanmalıdır.

Nisan/April 2014

23

Bamteli

Focus

b. Uygulanacak voltaj 100- 400
volt arasında olmalıdır.
c. Elektrik akımı şiddeti koyun
cinsinde 0,75- 1 amper, sığır cinsinde ise 2- 2,5 amper olmalıdır.
d. Elektrik akımı 3-7 saniye
süresince verilmelidir. (Mecmau’l-Fıkhi’l-İslami, Karar Rakam:
101 (3/D 10) “Bi Şe’ni’z-Zebâih”,
Mecelletu Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmi,
Cidde, Yıl:1997, Sayı:10, C:I, s:
653-654.)
Bu kadar açıklamadan sonra, gelelim işin can alıcı noktasına. Hayvanı besmele ile
kesmek şart mıdır?
Etin helâl olması için hayvanın
besmele ile kesilme şartı getirilmemiştir. İnsanların istifadesine
sunulan her şey zaten helâldir. Bu
ilahî bir kuraldır. Et de bu helâllerdendir. Hayvanı besmele ile keserek eti helâlleştirmeye çalışmanın
mantığı yoktur. Ancak bazı şeyler
Yaratıcı tarafından özellikle haram
kılınmıştır. Bu konuda sıkıntı çekilmesin diye Yüce Yaratıcı yine kullarını düşünerek En’am suresinin
145’inci ve Maide Suresi’nin 3’üncü ayetlerinde haramları tekrarlamış ve bu tekrarlanan haramların dışında herhangi bir şeyin
haram olarak bildirilmediğini Peygamber’ini muhatap alarak yüksek
sesle ilan etmiştir:
Delil 1:
“De ki: Bana vahyolunanlar
içinde, bu haram dediklerinizin,
yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş,
yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan
domuz eti, veya Allah yolundan çıkarak Allah’tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka, bunlar
haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa
başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak
üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü
Rabb’in gafûrdur, rahîmdir, affı ve
merhameti boldur.”
“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan
başkası adına kurban edilenler,
boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp ölmüş, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından
yenilmiş olanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz hariç- ve dikili
taşlar adına kesilen hayvanlar ve
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fal oklarıyla kısmet aramanız size
haram kılınmıştır. Bunlar fâsıklıktır.
Bugün kâfirler, sizin dininizden
ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan
korkmayın, benden korkun. Bugün
sizin dininizi kemale erdirdim,
üzerinizdeki nimetimi tamamladım
ve sizin için din olarak İslam’dan
razı oldum. Kim, açlık dolayısıyla
zorda kalırsa, günaha düşmeye
meyilli olmadan bu hayvanlardan
yiyebilir. Allah, bağışlayandır, merhametlidir.”
Açıklama 1:
Bu ayetlerde besmele çekmeden kesilen hayvanın eti yenmez
diye bir hüküm konulmamıştır. Sadece, Allah’tan başkası adına kesilenlerin eti yenmez diye bir
hüküm konmuştur. Yani konu itikadîdir. İnançla ilgilidir. İnançsızlığından dolayı, Allah’ı tanımamaKdan dolayı, sırf Allah’a muhalefet
etmek için yapılan kesimdir konu.
Haram olan et bu ettir.
Şoklanarak kesilen hayvanların İslâmî usullere göre kesilen hayvan olduğunu Maide
3’üncü ayetten anlıyoruz. “-ölmeden yetişip kestikleriniz
hariç-” deniyor bu ayette. Ben
bizzat bu işle uğraşan meslek
erbabına sordum ve onlardan
şu cevabı aldım: “Şoklanan
hayvanları bırakırsanız üç dakika sonra ayağa kalkarlar.”
Yani hayvanlar ölmüyorlar, sadece bayılıyorlar. Bu durumda
şoklanan hayvan leş değildir.
Dolayısıyla haram değildir.
Haram kılınan leştir.

Bazı Müslümanlar Yahudilerin kestiği İslâmî kesimdir
diyorlar. Onların kesimine İslâmîdir demek yanlıştır. İslâmı bilmemektir. Onların
kesimi Müslümanlara emsal
olamaz. İslâm en son inen
dindir, kesim konusundaki
hükmü bellidir ve çok açıktır.
Haramlar konusundaki hükümleri de tartışmaya açık
değildir, hüküm koyucu Allah’tır. (Nahl 116)

Delil 2:
Yine sıkıntı çekilmesin, çıkar
çevreleri tarafından istismar edilmesin diye Maide Suresi’nde bir
hatırlatma daha yapılmıştır: “Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl
kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi, Hristiyan vb.nin)
yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir.” (Maide 5)
Açıklama 2:
Eğer, hayvan kesilmeden önce
besmele çekme şartı olsaydı, Ehli Kitap’ın kestiği hayvanın etinin
helal olmaması gerekirdi, yenilmemesi gerekirdi. Çünkü ayette, besmele çekmeleri şartıyla diye bir
açıklama konulmamıştır. Onlar da
zaten besmele çekerek kesmeyeceklerdir.
Bu ayette Ehl-i Kitap müşriklerden istisna edilmiştir. Allah Müslümanların Ehl-i Kitap’la kavgalı
olmalarını istemiyor. Onlarla uzlaşma sağlanmasını istiyor. Bilhassa Avrupa ülkelerinde yaşayan
Müslümanlar Ehl-i Kitap’la olan
münasebetlerini benzer ayetlerden istifade ederek konumlarını
yeniden gözden geçirmelidirler.
İslâm, kestiğinin yenilmesi konusunda Ehl-i Kitap’ı yani Hristiyan ve Yahudileri müşrik ve
münkirlerden ayrı tutmuştur, onları istisna etmiştir. Çünkü Ehl-i
Kitap temelde vahye, peygamberliğe ve genel anlamda dinin aslına
inandıkları için müminlere daha
yakındır. “Ehl-i Kitap’ın yemeği”
ifadesi, onların her türlü yemeğini
kapsamına alır. Kestikleri hayvanlar da buna dahildir. Ancak leş,
akan kan ve domuz eti gibi bizzat
haram olanlar bundan müstesnadır. Bunlar haram kılınmıştır. Diğer
yandan kestikleri hayvan üzerine
Mesîh, Üzeyir, haç ve benzeri, Allah’tan başkasının ismini zikretmemeleri de gerekir. (el-Kâsânî,
Bedâyîu’s-Sanayî, V, 45; İbn Rüşd,
Bidâyetü’l-Müctehid, cz.1, 365 vd;
el-Cezîrî, Kitabü’l-Fıkh alel-Mezâhibi’l-Erbaa, 11, 22 vd.; el-Kardâvî, İslâm’da Helal ve Haram,
terc. Ramazan Nazlı, İstanbul
1967, s. 64 vd.)
İbni Kesir Maide Suresi 5’inci
ayetin tefsirini yaparken şunları
zikreder: “... Ehl-i Kitap’ın kestikleri Müslümanlara helâldir.
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Çünkü onlar, Allah’tan başkası
adına kesmenin haram olduğunu kabul ederler. Ve kestikleri hayvanların üzerine Allah’ın adını anarlar. Her ne
kadar onlar Allah Teâla hakkında -ki Allah Teâla onların
söylediklerinden yüce ve münezzehtir- yanlış inançlara sahip iseler de, kestikleri hayvanlar üzerine Allah’tan başkasının adını anmazlar. “ (İbni
Kesir: 5.c.2135.s)
İmam Taberi hayvanı besmele
ile kesme konusunda şöyle der:
“Kitap ehlinin kestiğinin helâl
olabilmesi için Allah’ın ismini
zikretmeleri
şart
değildir.
Çünkü onlar Allah’ın ismini söyleseler bile, gerçek mâbud olan Allah’ı kastetmezler. Mesih’in babası
veya Üzeyr’in babası olduğuna
inandıkları Allah’ı kastederler. Ger-

Focus
etmek veya şirk koşmak anlamında bir kasıttır aranan. Böyle
bir kasıt yoksa o hayvanın eti helâldir. İster Müslüman kessin, ister
Ehl-i Kitap kessin, ister başka bir
dinin mensubu kessin, isterse ateist kessin arada fark yoktur.
Delil 4:
Benzer bir uygulama Hayber’in
fethinden sonra gerçekleşmiştir:
Hayber fethedilmiş, Peygamberimiz ashabıyla birlikte istirahate
çekilmişti. Savaşla Rasûl-i Ekrem’i
mağlup edemeyen Yahudiler, bu
sefer haince bir tertibin içine girdiler: Onu zehirlemeye karar verdiler! Bu vazifeyi, meşhur Yahudi
Sellam b. Mişkem’in karısı Zeyneb
üzerine aldı. Plan gereği, Zeyneb,
bir keçi kızarttı ve her tarafını tesirli bir zehirle zehirledi; ayrıca,
Peygamber Efendimiz’in, davarın

Peygamberimiz’in Hayber’li kadına
“Bu et besmele çekilerek mi
kesildi yoksa çekilmeden mi?”
diye sorması gerekiyordu.
Delil 5:
Peygamberimiz, sadece fiili
olarak değil, sözlü olarak da besmele çekilmeden kesilen hayvanın
eti helâldir demiştir: “Kesim sırasında Allah’ın adını zikretse de
zikretmese de Müslümanın
kestiği helâldir.” (Ebu Davud,
Mürsel Hadis)
Açıklama 5:
Hayvan keserken besmele çekmek farz olsaydı, bizzat Müslümana farz olması gerekirdi. Oysa
“Müslüman besmele çekmese
de kestiği yenir” demiştir Peygamberimiz. Hanefi mezhebinin
görüşü de bu yöndedir. (Prof. Dr.

“Kitap ehlinin kestiğinin helâl olabilmesi için Allah’ın ismini zikretmeleri şart değildir.

çek mâbudun ismini kastederek
söyleseler bile, Ehl-i Kitap kafirlerin besmele çekmesi şart değildir.”
(Kurtubi Ahkamu’l-Kur’an 6/52)
Delil 3:
Besmele çekmenin zorunlu olmadığı, Peygamber uygulamasıyla
da Müslümanlara fiilen açıklanmıştır. Hz. Ayşe’den gelen şöyle bir rivayet vardır: “Rasulullah (s)’a bir
grup Müslüman geldi ve dediler ki:
“Yeni Müslüman olmuş bir kavim
bize et getiriyor. Keserken Allah’ın
ismini zikredip zikretmediklerini
bilmiyoruz. Ne yapalım?”
Bunun üzerine Rasulullah (s),
“Siz Allah’ın adını zikrederek
yiyin” buyurdu. (Buhari, Ebu
Davud, Nesei, İbni Mace, Malik)
Açıklama 3:
Şayet Allah’ın adını zikretmek
şart olsaydı, kesim sırasında üzerine Allah’ın adı zikredilip zikredilmediği şüpheli olan etlerin yenmesine izin verilmez, araştırılması
emredilirdi. Bu rivayetlerden de
anlaşılacağı gibi kesim işleminde kasıt aranmaktadır. Allah’ı devre dışı bırakmak, inkâr

kol ve kürek etini daha çok sevdiğini de sorup öğrendiği için, keçinin oralarına daha da çok zehir
serpti.
Yahudi kadını Zeyneb, kızartılmış, zehirli keçi etini alıp getirdi
ve, “Ey Ebû’l-Kasım!.. Bunu sana
hediye ediyorum!” diyerek Peygamber Efendimizin önüne koydu.
Kadın uzaklaşırken, Peygamber
Efendimiz ve orada bulunan sahabîler de ortaya konulan etten yemeye başladılar. Rasûl-i Ekrem,
etin sevdiği kürek kısmından bir
lokma aldı; fakat yutmadan, sahabîlere, “Ellerinizi çekiniz! Şu kürek,
etin zehirlenmiş olduğunu bana
haber veriyor!” ( İbn-i Hişam, c. 3,
s. 352; Ebû Davud, Sünen, c. 4, s.
175.) diye buyurdu.
Herkes elini çekti. Sadece Bişr
b. Bera Hazretleri, ağzına aldığı
lokmayı yutmuştu. Et öylesine
kuvvetli zehirliydi ki Hz. Bişr, oturduğu yerde birden morardı ve
anında şehid oldu. (Halebî, İnsanû’l-Uyûn, c. 2, s. 767.)
Açıklama 4:
Eğer besmele çekilmeden kesilen hayvanın eti haram olsaydı

Seyyit kutup, Fi Zılâl-il Kur’an c.4,
s. 161)
Delil 6:
Şâfiî alimlere göre, hayvan kesilirken üzerine besmele çekmek
sünnettir: Çünkü, Allah ayette,
haram kılınan şeyleri saymıştır
(En’âm, 145, Maide 3). Ancak, kesilirken üzerine besmele çekilmeyen hayvanın eti haramlar arasında zikredilmemiştir. Kesilen bir
hayvanın haram olması, üzerine Allah’tan başkasının adının anılması yüzündendir. (elKâsanî, Bedâyîu’s-Sanayî, V, 46, )
İmam Ata: “Üzerine Allah’ın
ismi zikredilmeyenleri yemeyin!
“(En’am 121) ayetinin manası
hakkında şöyle dedi, “Allah bu
ayette, Kureyş’in putları için
kestiği ve Mecusilerin kestiği
hayvanların etlerinden yemeyi
yasaklamaktadır.” (Taberi, İbni
Kesir)
Açıklama 6:
Eğer Allah hayvan keserken
besmeleyi farz kılsaydı. Bu kesin
emir olurdu. Kesin emirler mezheplere göre değişmez.
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Bamteli
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Ehl-i Sünnet âlimleri, dört
hak mezhep vardır diyorsa ve
o 4 mezhepten birisi hayvan
keserken besmele çekmek
“sünnet” diyorsa, bu görüş,
besmelenin farz olmadığının
delilidir.
Kaldı ki, Hanefi mezhebi de
Müslümanlar için besmele çekmenin şart olmadığı görüşündedir.
Delil 7:
Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin. Bu, fasıklıktır.
Şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Onlara
uyarsanız, siz de müşriklerden
olursunuz. (Enam 121)
Açıklama 7:
Allah bu ayette şöyle buyuruyor: Ey mü’minler! Allah’ın adı dışında, putların, nebilerin, salih
kimselerin veya başka varlıkların
ismi zikredilerek kesilen hayvanlardan sakın yemeyin! Çünkü bu
şekilde kesilmiş hayvanların etlerinden yemek bir fısktır. Yani
Allah’ın dosdoğru yolundan, emirlerinden ayrılmak, şerre sapmaktır. Her kim, Allah’ın ismi dışında
herhangi bir varlığın ismini zikrederek hayvan keser veya böyle bir
kesime rıza gösterir ya da bu yolla
kesilmiş hayvanın etinden yemeği
kendisine helâl görürse dinden
çıkar, müşrik ve kâfir olur.
Bu kadar açıklamadan sonra, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’a sözü bırakarak yazımızı
sonlandıralım. Bayındır konuya iki soru sorarak başlıyor:
Soru 1:
Peki bazı mezhepler bu ayete
dayanarak (Enam 121) “Besmelesiz kesilen hayvanın eti haramdır” hükmüne nasıl varıyorlar?
Cevap 1:
Ayetin şeklini bozarak varıyorlar. Bunu Arapça bilenler için kısaca anlatalım: Ayetin “ve innehu
fıskun” bölümüne “liennehu fıskun” manası veriyorlar. Vav harfini
kaldırıp bir illet lam’ı ekliyorlar ve
“çünkü o fısktır” anlamı veriyorlar.
Vav harfi kaldırılınca cümle-i ibtidaiye yapılmış oluyor. Halbuki o
cümle Arapça’da ancak hal cüm-
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lesi olabilir. Çünkü birincisi inşa
cümlesidir. İkincisi ihbar cümlesidir. Birbirleri üzerine atfedilemezler. Dolayısıyla cümle ancak hal
cümlesi olur. İmam Şafi bunu esas
alarak demiş ki: “Hayvanı keserken besmele çekmek farz değildir. İster unutarak ister kasten besmele çekmese o hayvanın eti yenir. Besmele çekmek
sünnettir.”
Şimdi de Arapça bilmeyenler için anlatayım. Arapça bilmeyen kişi de meseleyi çok
net bir şekilde anlayabilir.
Ayeti bir kez daha okuyalım:
“Fısk olduğu kesin olduğu
halde üzerine Allah’ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele
etsinler diye fısıldarlar. Eğer onlara
itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.” (6. En’am 121)
Burada ayetin başıyla sonunu
koparmamak çok önemli. Ayetin
başında “fısk olarak hayvan kesmekten” bahsediliyor, sonunda da
şirkten bahsediliyor. Demek ki bu
fısk olarak kesmenin şirkle bir
bağlantısı var. Şimdi aynı surenin
145. ayetine bakalım:
“De ki: Bana vahyolunanlar
içinde yiyen bir kimsenin yemesinin haram olduğu bir şey
bulamıyorum. Ancak ölü hayvan, akan kan, domuz etiçünkü domuz eti pisliktir ya da
fısk olarak Allah’tan başkası
adına kesilen hayvan hariçtir.”
Demek ki Allah’tan başkası adına hayvan kesmek fıskmış. Zaten
bu da şirktir. Şimdi En’am Suresi
121. ayeti tekrar dikkatle okuyalım: “Fısk olduğu kesin olduğu
halde üzerine Allah’ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin. Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele
etsinler diye fısıldarlar. Eğer onlara
itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.” (6. En’am 121)
Yani buradaki husus besmele çekilip çekilmemesi değil, Allah’tan başkasının adının
anılıp anılmaması konusudur.
Allah’tan başkası adına hayvan
kesmeyi kabul edenler müşrik
olur. Yani bir müşrik fısk olduğu
kesin olduğu halde putuna hayvan
kesecek ve sen bunu normal karşılayıp itaat edeceksin. İşte o
zaman sen de müşrik olursun, Al-

lah’ın kesin olarak yasakladığın bir
şeyi hoş karşılayan, normal gören
kişi müşrik olur. İşte şeytanlar, fısk
olan bu işi inananlara da hoş göstersinler diye müşriklere telkinlerde bulunurlar. Zaten bu uygulamalar müşriklerin ibadet olarak
yaptıkları uygulamalardır. Onların
ibadetine iştirak inançlarına da iştiraki beraberinde getirir. Ayette
anlatılan ve yasaklanan budur.
Soru 2:
Peki besmelesiz kesilen hayvanın etini yiyen müşrik olur mu?
Cevap 2:
Asla olmaz. Hatta zorda kalan
bir kişi, ölmeyecek kadar put
adına kesilen etten yese gene
müşrik olmaz. Bilmeden yese
gene müşrik olmaz. Ayet “fısk olduğu kesinse yemeyin” diyor.
Yani Allah’tan başkası adına kesildiği kesinse yemeyin diyor. Sahabeler, Medine çevresinden gelen
ve hangi amaçla kesildiği belli olmayan etler hakkında Peygamberimiz’e soru soruyorlar. Peygamberimiz de “Siz Bismillah deyin ve
yiyin” buyuruyor. Yani besmelesiz
kesilen hayvanın eti yenmez
hükmü aynen müşriğin kestiği
hayvanın eti yenmez hükmü gibi
hiçbir bilgiye ve delile dayanmayan bir görüştür. Bu görüş sahipleri ayetler arası ilişkiyi kuramadıkları gibi ayetin kendi içindeki
bütünlüğünü bile koruyamamışlar,
ayeti bölmüşlerdir. Dil kurallarına
aykırı anlam vermeleri de yanlışın
ayrı bir boyutudur.
Fakat imam Şafii çok isabetli
bir şekilde; “Bu ayetten, ‘besmele çekmeden kesilen hayvanın eti yenmez’ şeklinde bir
hüküm çıkarılamaz.” demiştir.
Çünkü ayette kesenle ilgili hiçbir
şey yoktur. Fakat bu doğru hükmü
veren imam Şafii nedense “müşriklerin kestiği yenmez” demektedir. Tamam müşriklerin putu adına
kestikleri yenmez ama, onlar her
hayvanı keserken putları adına
kesmiyorlar ki? Yani müşriğin
putu adına kestiği yenmez
demek doğrudur, ama bunu
genelleyerek “müşriklerin her
kestiği yenmez” demek doğru
değildir.

Bamteli
Sonuç:
1. Hayvanı besmele ile kesmek
farz değildir. Çünkü, hayvan keserken besmele çekmek farz değil,
sünnettir. Yani ister unutarak ister
bilerek besmele çekmeyen kişinin
kestiği hayvan yenir.
2. Hayvanı Allah’tan başkası
adına kesmemek farzdır. Allah’tan
başkası adına kesilen hayvanın eti
haramdır. (En’am 121,145)
3. Ehl-i Kitap olan bir ülkede
kesilen hayvanların eti helâldir. O
ülkede kesilen hayvanlar Allah’tan
başkası adına kesiliyorsa, böyle bir
adet varsa haramdır. Allah Ehl-i
Kitap’ı müşriklerden istisna etmiştir. (Maide 5) Oysa, Müşriklerin Al-

Focus
örten, gizleyen Müslümanlara
da İslâm literatüründe kâfir
denir. Bunlar Müslüman kâfirlerdir. Dikkatli olmak lazımdır.
8. Bilhassa Avrupa ülkelerinde
Müslümanlara hizmet yaptıklarını
söyleyen cemaatler, kendilerine
yakın kasapların etlerini helâl,
diğer cemaatlerin etlerini haram
ilan etmemelidirler. Hele hele Ehli Kitap’ın kestiği etleri zinhar
haram etmemelidirler. Bunlar Ehli Kitap değildir diyerek Allah’ın “istisna” ettiği bu insanları müşrik
olarak nitelemek hüküm koyuculuk olur. Yanlıştır, Allah’a rağmen
hüküm koymak olur. Fevkalade
tehlikeli bir yaklaşımdır.

med için de şöyle buyuruyor: “ İri
gövdeli hayvanları da (koyun,
keçi, sığır ve develeri) sizin için Allah’a ibadetin simgelerinden kıldık.
Sizin için onlarda hayır vardır. Sıra
sıra dizildikleri zaman (kurban
bayramında) üzerlerine Allah’ın
adını anın.” (Hac 36)

İlahiyatçılar Derneği

Ehl-i Sünnet âlimleri, dört hak mezhep vardır diyorsa ve o 4 mezhepten birisi hayvan
keserken besmele çekmek “sünnet” diyorsa, bu görüş, besmelenin farz olmadığının delilidir.
lah’tan başkası adına kestikleri,
taptıkları varlıklar için kestikleri
yenmez. Müşriklerin normal olarak
kestikleri hayvanların eti yenir.
4. Şoklanarak kesilen hayvan
İslâmi usullere göre kesilen hayvandır. İslâmî kesimde, hayvanın
acı çekmeden kesilmesi esastır.
Peygamberimiz hayvanların acı
çekmeden kesilmesini buyurur.
(Hadis) Ama vurarak sersemleyen
hayvan ölmeden kesilirse yenir
(Maide 3). Zaten batıda ve dünyanın her yerinde ölü hayvan
etini satmak kanunlarca yasaktır. Onun için hayvanı öldürmeyecek şekilde vuruyorlar veya
şoke ediyorlar sonra hemen kesiyorlar.
5. Eti yenen hayvanlar ile ilgili
hükümler kesindir. (En’am 145)
Ayrıca, Maide Suresi’nin 5’inci
ayeti Ehl-i Kitap’ı müşriklerden istisna etmiştir. Kestikleri yenir.
6. Sultanı, hakimi, siyasi lideri,
şeyhi, efendiyi, abiyi veya hacdan
dönen kişiyi karşılamak için Allah’ın ismi zikredilerek kesilen
hayvanın eti Şafiilere ve bütün Hanefilere göre, haramdır.
7. Kâfir: Bir şeyin üstünü
örten, gizleyen demektir. Yahudilere ve Hristiyanlara bu anlamda
kâfir denir. Aynı şekilde İslâm’ın
hükümlerini karartan, üzerini

9. Fabrikada sırayla kesilen tavuklara gelince: Onların etleri
yenir. Bazıları ‘onu insan kesmiyor
alet kesiyor’ diyorlar. Zaten hiçbir
hayvanı insan, eliyle öldürmez,
kesmez, dünyada her kesilen hayvanı insan bir aletle keser. Bunun
bıçak olmasıyla makine olması
arasında fark yoktur. Bazıları İslâmî usul diye makinenin başına
bir kişi koyup her geçen tavuk için
‘Bismillah, Bismillah’ dedirtiyorlar.
Dakikada 1000 tavuk kesildiği için
adam yoruluyor ve besmeleyi de
çekemez hale geliyor. İnsanlara bu
ıstırabı çektirmenin anlamı yoktur.
Sünnete uyulsun deniliyorsa, besmeleyle olsun deniliyorsa, benim
gönlüm böyle rahat edecek deniliyorsa, makineyi çalıştırırken “Bismillah” demek yeterlidir.
10. Yalnız bir tek yerde hayvanı
keserken besmele şartı vardır. O
da kurbandadır. Onu da Allah
Teâlâ çok açık olarak bildirmiştir.
“Her ümmet için, Allah’ın onlara
rızık olarak verdiği koyun, keçi,
sığır, deve cinsinden hayvanlar
üzerine Allah’ın adını ansınlar diye
kurban ibadeti koyduk.” (Hac 34)
11. Kurban bir ibadet olduğu
için onu keserken de Allah’ın adını
anmak farzdır. Bu da kurban bayramı günlerinde olur. Aynı surede
Allah Teâlâ biz Ümmet-i Muham-
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Güncel

Aktuel

Muhafazakâr İktidarın
Sosyal Demokrat Danışmanı
Mocca dergisi olarak, eski Avrupa Milletvekili Ozan Ceyhun’a, Gezi olaylarını, Avrupa Birliği üyeliğini, Kıbrıs meselesini, yolsuzlukları
sorduk. Sosyal demokrat kimliğine sahip birisi olarak kendisinden ilginç denecek cevaplar aldık.

Ozan Ceyhun Kimdir?
1979’de Boğaziçi Lisesi’nden mezun olan Ozan Ceyhun, İstanbul’da büyüdü. Hacettepe Üniversitesi’nde Alman Dili ve
Edebiyatı okudu. 1980 darbesinde Avusturya’ya 1982 yılında
ise Almanya’ya gitti. Almanya’da sosyal pedagog olarak eğitimini tamamladı. 1986 yılında Alman Yeşiller Partisi’ne üye
oldu ve aktif çalışmalarda bulundu. Ağırlık noktası Almanya’da
yabancılar ve mültecilerin durumları idi. 1992 ve 1998 yılları
arasında Hessen Sosyal Bakanlığı’nda çalıştı. 1998 ile 2000
yılları arasında Yeşilller Partisi Almanya (Die Grünen) adına
Avrupa Parlamentosu’nda görev aldı. Bu görevi 2000 yılında
SPD’ye geçtikten sonra da 2004 yılına kadar devam etti.

Ozan CEYHUN

Seçimle başa çıkamadıkları bir hükümet ve partiyi kanlı yöntemler, kirli oyunlar ve komplolarla yenmeye çalışan çevrelere karşı halk dimdik ayakta ve açık tavır almakta. İşte bu
Türkiye’nin onur duyduğumuz gerçeği.

Das türkische Volk hat sich eindeutig gegen Bemühungen
und alteingeholte Eingriffe in die Politik und den Volkswillen
ausgesprochen, die sich gegen die demokratisch legitimierte
Regierung richteten. Dieser Umstand erfüllt uns mit Stolz.
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Wer ist Ozan Ceyhun?
Nach seinem Gynmasiumsabschluss 1979 wuchs Ozan Ceyhun in
Istanbul auf.Er studierte dann Germanistik an der Hacettepe Universität. Nach dem Militärputsch 1980
reiste er zunächst nach Österreich
und 1982 nach Deutschland. Nach
seiner Weiterbildung zum Sozialpädagogen wurde er 1986 aktives
Mitglied der Grünen. Er engagierte
sich für die Migrationspolitik in Deutschland bevor er dann im Sozialministerium Hessen angestellt
wurde. Zwischen 1998 und 2000
war er im Europaparlament für die
Grünen tätig. Dieses Amt hat er
dann ab 2000 bis 2004 für die SPD
weitergeführt.

Güncel

Aktuel

Der sozialdemokratische Berater einer
konservativen Regierung
Wir haben den ehemaligen Europaparlamentsabgeordneten Ozan Ceyhun bezüglich der Gezi- Ereignisse befragt und ihm weitere Fragen über die Europamitgliedschaft der Türkei, die Zypernfrage und die Korruptionsvorwürfe gestellt. Seine Antworten sind für einen Sozialdemokraten sehr interessant.

M

occa: Sayın Ceyhun, Türkiye AB ilişkileri
uzun yıllardır sürüncemede. Eski bir Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili olarak birlik tarihinde görülmemiş şekilde
Türkiye’nin bu kadar uzun süredir kapıda bekletilmesini ve tam üyelik perspektifi de
verilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ceyhun: AB maalesef uzun bir zamandır çoktan AB üyeliğini hak etmiş olan Türkiye’ye karşı
bir oyalama taktiğini belirlemiş durumda. Gerek
Güney Kıbrıs’ın müzakere başlıklarına yönelik vetoları, gerekse Merkel ve Sarkozy’nin geçmişteki
Türkiye’ye karşı işbirliği ve de Türkiye’nin güçlü
bir ülke konumuna gelmesinin yarattığı rahatsızlık
AB’de belli çevreler Türkiye’den rahatsız çevreler
tarafından istismar edildi.
Ardından Gezi olayları ve 17 Aralık komplosu
da şu anda AB’deki Türkiye karşıtlarının Türkiye’nin üyeliğine karşı tavır almalarını kolaylaştırmakta.
Türkiye son yıllarda üyeliği çoktan hak etmişti.
Yapmamak için her yöntem denendi.
Şimdi ise yaşamakta olduğumuz günlerde
Türkiye’ye karşı ulusalcı Kemalist, faiz lobisi,
dini istismar eden bir şahsın etrafında kümelenmiş bir grup öylesine faaliyetler içindeler
ki bu koşullarda şu anda AB üyeliğini konuşmamız güç. Türkiye’nin içinden Türkiye’ye
her türlü hainliği yapanlar AB’de Türkiye’yi
istemeyenlere her türlü malzemeyi sunmaktalar. Bu nedenle koşullar güçleşti.
İlk olarak Türkiye halkının 30 Mart Günü demokrasiden yana olduğunu göstermesinin ardından tekrardan AB üyeliği konusunda Türkiye’nin
atak bir politika izleyebileceği inancındayım.
Mocca: Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Meselesi’ni en iyi bilen
kişilerdensiniz. Hâlihazırdaki sorunların üstüne bir
de adanın etrafında Rum Yönetimi ve İsrail’in petrol veya gaz arama çalışmaları sorunları eklendi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin petrol alanlarında
hak iddia edebileceğini veya İsrail’le işbirliği yapmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?
Mümkünse Türkiye’nin buna tepkisi ne olmalı
sizce?
Ceyhun: Kıbrıs’ta bazı gelişmeler beklenenden
hızlı olmakta. Özellikle Kırım’da yaşananlar ve

M

occa: Die Beziehungen zwischen der Türkei
und der EU gehen seit Jahren nur schleppend voran. Wie bewerten Sie, als ehemaliger Europaparlamentsabgeordneter , dass
die EU die Türkei ungewöhnlich lange vor
der Tür warten lässt und ihr auch keine Perspektive auf eine Vollmitgliedschaft aufzeigt?
Ceyhun: Es ist in der Tat leider so, dass die
EU gegenüber der Türkei, die längst die Vollmitgliedschaft verdient hat, eine Hinhaltetaktik ausübt. Die Vetos der Beitrittsver-handlungen durch
Südzypern sowie die in der Vergangenheit liegenden Anti-Türkei-Aktionen von Frau Merkel und
Sarkozy und das Unbehagen über eine erstarkende Türkei wurde durch bestimmte Kreisen in
der EU missbraucht.
Die Gezi-Ereignisse sowie die 17. DezemberVerschwörung erleichtern für die Gegner der Vollmitgliedschaft ihre Anti-Türkei-Haltung.
Die Türkei hatte die Vollmitgliedschaft längst
verdient, es wurde nichts unversucht gelassen,
um es zu verhindern. Und aktuell gibt es eine
Gruppe um eine die Religion missbrauchende Person von nationalistischen Kemalisten und der Finanz-Lobby, die massiv gegen die Türkei agieren,
dass es sehr schwer fällt, überhaupt über die EUMitgliedschaft zu sprechen.
Die inneren Verräter der Türkei bieten den
Türkei-Gegnern in der EU jedes Rüstzeug. Unter
den Umständen sind die Voraussetzungen
schwieriger geworden.
Ich bin der Auffassung, dass, nachdem das
Türkische Volk bei den Kommunalwahlen am 30.
März seine Pro-Demokratie-Haltung gezeigt hat,
die Türkei wieder eine aktive Politik hinsichtlich
der Vollmitgliedschaft verfolgen kann.

Mocca: Zypern und Zypern-Frage sind Ihr
Spezialgebiet. Zu den bereits bekannten Problemen kommt jetzt noch hinzu, dass der Griechische Teil und Israel im Umfeld der Insel nach
Öl- und Erdgasvorkommen suchen. Denken Sie,
dass die Griechische Regierung Südzyperns ein
Recht auf Ölvorkommen hat bzw. ist es möglich,
dass diese mit Israel diesbezüglich kooperiert?
Wenn es möglich ist, wie sollte die Reaktion der
Türkei Ihrer Meinung nach sein?
Ceyhun: Manche Dinge entwickeln sich auf
Zypern sehr schnell. Insbesondere die Vorkommnisse auf der Insel Krim und die Energie- Abhängigkeit der EU von Russland hat die Zypernfrage
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AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığı Kıbrıs konusunu daha da aktüelleştirdi. Özellikle bölgede
var olduğu tespit edilen enerji kaynakları en başta
ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ve AB’nin “illa
çözüm” tarzı politikaya ağırlık vermelerini de beraberinde getirmekte. AB’nin acilen ihtiyacı olan
alternatif enerji olanağı nedeniyle bölgede istikrar
ihtiyacı doğdu.
Bu gelişmeler Türkiye ve KKTC’nin “adil çözüm”
çabaları açısından değerlendirilmeye müsait. Şu an
yapılan da o. Koşullar buna olanak verdiğinden
çözüm arayışlarına hız verildi. Eğer Kıbrıslı Türkler
açısından adil bir federatif çözüm mümkün olursa
Türkiye ve KKTC bu konuda yapıcı rol oynamaya
hazırlar.
Mocca: Gezi Parkı Süreci’nin hükümetçe iyi yönetilmediği eleştirileri var biliyorsunuz. Gezi Parkı
Olayları’nın bir direniş ruhu oluşturduğunu iddia
edenler, bu ruhun Ukrayna’da meydana gelen

Acı olan aynı Kiev’deki “faşist şiddet
yanlısı direnişçileri” destekleyenlerin
Gezi olayları sırasında da ellerinde molotof kokteyleri olan şiddet yanlılarını
desteklemiş olmaları. Gezi’de bu amaca
ulaşamayan çevreler 17 Aralık komplosu’ndan beri Türkiye’yi kaosa sürüklemek için her türlü yolu denemekteler.
olaylara da ilham kaynağı olduklarını iddia ediyorlar. Bu iddia sizce nasıl karşılanmalı?
Ceyhun: Gezi olayları ve Kiev olayları arasında
bir bağ kurmak yanlış analiz olurdu. Gezi’nin arkasındaki ve Kiev’in arkasındaki güçler aynı olsa
da hedefler farklıydı. Gezi’de bazı yaşananların aslında devlet içine çöreklenmiş bir çete tarafından
kasıtlı yaratıldığını 17 Aralık komplosunu yaşarken
net bir şekilde öğrendik. Gezi olayları masum bir
çevre girişiminin Türkiye’nin Kemalist oligarşik yıllarına geri dönmeyi arzulayan çevreler tarafından
istismar edilmesi sonucu ve devleti ele geçirmeye
çalışan bir çetenin bu konuda destek vermesi sayesinde gündeme geldiğini biliyoruz.
Acı olan aynı Kiev’deki “faşist şiddet yanlısı direnişçileri” destekleyenlerin Gezi olayları sırasında
da ellerinde molotof kokteyleri olan şiddet yanlılarını desteklemiş olmaları.
Gezi’de bu amaca ulaşamayan çevreler 17 Aralık komplosundan beri Türkiye’yi kaosa sürüklemek için her türlü yolu denemekteler.
Kiev’de her şeye rağmen direnişi destekleyen
halkın olmasına rağmen Türkiye’de insanlarımız ve
halkın büyük bir çoğunluğu seçimle iş başına gelen
hükümetin arkasında demokrasiye sahip çıkmaktalar. Bu çok önemli.
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wieder aufgefrischt. Insbesondere die vorhandenen
Energiequellen um Zypern haben die USA und England sowie die EU dazu bewegt, eine Politik der „unbedingten Lösung“ zu verfolgen. Wegen der durch
die EU dringend benötigten alternativen Energien
wird eine Stabilisierung der Region benötigt.
Diese Fortschritte sind aus Sicht der Türkei und
Nordzyperns für eine gerechte Lösung der Zypernfrage überlegenswert. Und genau dies wird derzeit
unternommen, es wird nach Lösungen gesucht,
weil die Umstände dies ermöglichen. Wenn aus
Sicht der Zypern-Türken eine gerechte föderale Lösung möglich sein sollte, so sind die Türkei und
Nordzypern bereit, eine konstruktive Rolle zu übernehmen.
Mocca: Sie wissen, dass viele die Regierung kritisieren, den Gezi-Park-Verlauf nicht optimal gesteuert wurde. Viele behaupten, dass die
Gezi-Park-Ereignisse einen Geist des Widerstands
hervorgerufen haben und dieser Geist die Vorkommisse in der Ukraine inspiriert haben soll. Wie soll
man Ihrer Meinung nach dieser Behauptung begegnen?
Ceyhun: Eine Verbindung zwischen den GeziPark-Ereignissen und der Vorkommnisse in Kiew
aufzubauen wäre eine falsche Analyse. Auch wenn
die Mächte hinter den Ereignissen die gleichen sind,
die Ziele waren verschieden. Die 17. DezemberVerschwörung hat uns eindeutig gezeigt, dass die
Gezi-Ereignisse durch eine innenhalb des Staates
nistende Bande vorsätzlich ins Leben gerufen wurden.
Die Gezi-Ereignisse haben als harmlose Umweltinitiative begonnen, jedoch wurde die Aktion durch
einige Kreise, die einer Rückkehr der Türkei zu kemalistisch-oligarchischer Zeit nacheifern, missbraucht und mit der Unterstützung einer Bande, die
den Staatsapparat übernehmen will, eskaliert. Das
alles ist mittlerweile bekannt.
Die Kreise, die während der Gezi-Ereignisse ihr
Ziel verfehlt haben, lassen nach der 17. DezemberVerschwörung keine Gelegenheit aus, die Türkei ins
Chaos zu stürzen.
Trotz alledem hat in Kiew das Volk den Widerstand unterstützt. In der Türkei haben unsere Menschen und eine breite Mehrheit die demokratisch
gewählte Regierung und die Demokratie unterstützt, das ist äußerst wichtig.
Mit allen Mitteln, wie schmutzige Spielchen, blutige Methoden und Verschwörungen, haben bestimmte Kreise versucht, die gewählte Regierung
zu stürzen. Das Volk hat sich jedoch gegen diese
finsteren Mächte gestemmt und seine Initiative gezeigt. Das ist eine Wirklichkeit der Türkei, auf die
wir sehr stolz sind.
Die türkischen Menschen wollen Frieden zwischen Kurden und Türken, sie wollen die Errungenschaften der demokratischen Freiheiten, also
Glaubens- und Meinungsfreiheit, nicht verlieren. Sie
wollen das erreichte wirtschaftliche Niveau nicht
verlieren. Sie wissen, wenn sie ihren Ministerpräsidenten nicht unterstützen, sie wieder unter die
Herrschaft der kemalistisch-oligarchischen Gruppen
geraten und darunter zermürbt werden. Und deswegen lassen sie diese Gruppen nicht gewähren.

Güncel
Seçimle başa çıkamadıkları bir hükümet ve
partiyi kanlı yöntemler, kirli oyunlar ve komplolarla
yenmeye çalışan çevrelere karşı halk dimdik
ayakta ve açık tavır almakta. İşte bu Türkiye’nin
onur duyduğumuz gerçeği.
Türkiye insanı özellikle Kürtler ve Türkler arasında barış istiyor. Türkiye insanı sahip olduğu demokratik özgürlükleri yani inanç ve düşünce özgürlüğünü yitirmek istemiyor. Ulaştığı ekonomik
seviyeyi yitirmek istemiyor. Başbakanlarına sahip
çıkmadıkları takdirde tekrardan ulusalcı-militaristKemalist oligarşinin Türkiye’sinin boyunduruğu altında ezileceklerini biliyor ve bunu amaçlayanlara
geçit vermiyorlar.
Mocca: 17 Aralık ve sonrası olayları Türkiye’ye
pahalıya mal oldu. Medyaya yansıyan kadarıyla
muhalefet ve basın hükümet üyelerinin yolsuzluklarından bahsediyor. Hükümet cephesi ise paralel
bir yapıdan bahsediyor, hem dışardan ve hem de
içerden olayları gözlemleme imkânına sahip olan
bir politikacı olarak açıklıkla söyleyebilir misiniz bu
işin aslı nedir?
Ceyhun: Biz Türkiye’de eski Türkiye ile yeni
Türkiye arasında gündeme gelen çekişmeyi yaşamaktayız.
27 Mayıs 1960’ta başbakan asan, 12
Mart’larda, 12 Eylül’lerde onlarca genci asan,
28 Şubat’larda dini özgürlükleri kısıtlayan,
yargısız infazlarla insanları katleden, TürkKürt Savaşı sayesinde nemalanan ve bu nedenle onbinlerce insanımızın ölümünü umursamayan, İstanbul dışında Anadolu’daki insanlarımızı fakirliğe mahkum eden Kemalist
oligarşi dönemlerini tekrardan geriye getirme rüyası görenler günümüzün demokratik, güçlü Türkiye’sini ve Türklerin-Kürtlerin
barış ve huzur içinde yaşamasını istememekteler. Kavganın ana nedeni bu.
Sahte ses ve görüntü kayıtları, illegal yöntemler, yasa dışı uygulamalarla iktidar karalanmaya
çalışılıyor. Bu sayede iktidarı halkın gözünde küçük
düşürmeye çalışıyorlar. Ancak bu oyun tutmuyor.
Halk artık uyanmış olduğu için bu komplolara
inanmıyor. İşte bu Türkiye gerçeği!
Mocca: Son bir soru, sosyal demokrat geçmişe
sahip birisinin nasıl olup da muhafazakâr bir partiye danışmanlık yapabildiği konusu kafalarda.
Buna cevabınız nedir?
Ceyhun: Doğru, ben SPD üyesiyim. Çünkü
sosyal demokratım. Sosyal demokratlar halkın yanında olur. Halk için çaba verirler. Türkiye’de maalesef Sosyalist Enternasyonal üyesi olan bir
Kemalist parti var CHP adında. Türkiye solcular,
Aleviler, demokratlar onlarca yıl ne çektiyse
Ulusalcı-Militarist-Kemalist devletten çekti.
Bu devletin Baas Partisi de hep CHP oldu.
CHP’liler hiç bir zaman cuntalara karşı direnmediler.
27 Mayıs’ta ülkenin Başbakanı Adnan

Aktuel
Mocca: Die 17. Dezember-Ereignisse und darauf Folgende kamen der Türkei teuer zu stehen.
Wenn man der Presse und der Opposition Glauben schenkt, so wird über Korruption der Regierungsmitglieder berichtet. Die Regierungskreise
hingegen sprechen von einer parallelen Struktur
im Staat. Sie sind ein Politiker, der die Möglichkeit hat, die Geschehnisse von außen und innen
zu beobachten. Können Sie uns bitte in aller Offenheit die wahren Hintergründe der Ereignisse
erörtern?
Ceyhun: Wie bereits oben erörtert, sehen wir
derzeit eine aktualisierte Version der Auseinandersetzung zwischen der alten und der neuen
Türkei.
Sehen Sie es ist eine Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die am 27. Mai 1960 den damaligen Ministerpräsidenten, und nach den
Geschehnissen am 12. März und 12. September
viele junge Menschen gehängt, am 28. Februar
die Glaubensfreiheit eingeschränkt, Menschen
ohne Gerichtsverhandlung getötet, große Vorteile
und Gewinn aus der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken eingestrichen, aus dem Grunde den Tod von
Zehntausenden in Kauf genommen, die Menschen des Landes in Armut gestürzt haben und
von einer Rückkehr der Türkei zu kemalistischoligarchischer Zeit nacheifern und denen, die sich
für eine demokratische, wirtschaftlich starke Türkei, in der Kurden und Türken friedlich miteinander leben, einsetzen. Das ist der wahre Grund
der Auseinandersetzungen und Streits.
Mit gefälschten Ton- und Bildaufzeichnungen,
illegalen Mitteln und Praktiken wird versucht, die
Regierung anzuschwärzen. So versuche sie, die
Regierung in den Augen des Volkes zu demütigen. Allerdings greift diese List nicht, das Volk ist
wach und glaubt diesen Verschwörungen nicht.
Das ist die Realität in der Türkei!
Mocca: Eine letzte Frage: Sie als ehemaliger
Sozialdemokrat sind derzeit Berater einer konservativen Partei. Wie können Sie diese Dinge
miteinander vereinbaren?
Ceyhun: Es ist richtig, ich bin Mitglied der
SPD, weil ich ein Sozialdemokrat bin. Sozialdemokraten sind immer an der Seite des Volkes,
bemühen sich für das Volk. In der Türkei gibt es
eine kemalistische Partei, die leider Mitglied der
Sozialisten Internationale ist, die CHP.
In der Türkei haben die Linken, Demokraten
und Alewiten Jahrzehnte unter dem militaristisch-nationalistisch-kemalistischen Staat gelitten. Die Baas-Partei dieses Staates war immer
die CHP. Die CHP-Anhänger haben sich niemals
gegen die Militär-Junta gestellt.
Als am 27. Mai 1960 der Ministerpräsident
Adnan Menderes gehängt wurde, hat das Volk
Tränen gegossen, die CHP indes hat gefeiert. Wo
waren die CHP-Anhänger, als am 12. März Deniz
Gezmis und andere gehängt wurden, weshalb
haben sie keinen Widerstand geleistet?
Auch am 12. September haben wir keinen Widerstand der CHP gegen den Erven-Faschismus
gesehen. Bereitwillig haben sie sich in die Gefängnisse sperren lassen. Und während sie sich
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Menderes asılırken tüm Türkiye halkı göz yaşı
dökerken CHP’liler bunu kutlamaktaydı.
12 Mart’ta Deniz Gezmiş’ler asılırken CHP’liler
acaba neredeydiler? Neden direnmediler?
12 Eylül’de Evren faşizmine karşı CHP’nin direnişini yaşamadık. Kuzu kuzu hapishaneye gittiler.
Onlar orada yatarken Türkiye işkence görmekte ve
yüreği kan ağlamaktaydı.
28 Şubatlar yaşanırken ve tanklar halkı tehdit
ederken CHP’liler alkışlıyordu.
Kısacası Türkiye’de ilk defa 2002 yılında
(ki o yıllarda ben de Kemalist propagandanın
etkisinde bu gelişmenin karşısındaydım, ardından gözüm açıldı.) bu durum değişti.
O yıldan itibaren örneğin sağlık alanında insanlar insanca muamele görmeye başladılar. İnsanların insanca konutları oldu. Yaşam düzeyleri gelişti.
Bugün her evde bir televizyon, buzdolabı olması
bile Kemalist oligarşi döneminde düşünülemeyecek
bir “lüks” sayılmaktaydı.
Türkiye iç ve dış politikada sanki sosyal demokrat bir iktidar varmışçasına adımlar attı.
Kıbrıs’ta Kemalistlerin tersine insanca bir çözümü savundu.
Türkler ve Kürtler arasında nihai bir barışın sağlanması bu sayede mümkün olma şansına erişti.
Bir yılı aşan bir süredir analar ağlamıyor artık Türkiye’de. Türk ve Kürt gençleri elerinde silah birbirlerini öldürmek zorunda kalmıyorlar. Tüm bunları
daha da uzun sıralayabilirim.
İşte ben bunun için cuntalardan medet ummayan, seçim sandığı dışında hiçbir yerden güç almayan demokratik bir ortamın garantisi olan ve halkın
büyük bir çoğunluğunun desteklediği taraftayım.
Bir sosyal demokrat olarak kendi sosyal
demokrat olmasa da bu ilkelere en yakın olanın safındayım.
Hele son seçimlerde CHP Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun MHP işareti olan “bozkurt
işareti” yaparak seçmenleri (!) selamladığı ve
kendi partisini “yumuşak olmak ve CHP’lileşmekle” suçlayan bir MHP’liyi Türkiye’nin başkenti Ankara’ya aday gösterdiği bir sırada
CHP’nin aslında Sosyalist Enternasyonal’den
atılmasından daha doğal bir olay olmayacağına inandığım bir dönemde siz sosyal demokrat olsanız nerede olursunuz diye de size
sormadan edemiyorum!

Röportaj:
Mustafa EKŞİ
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dort aufhielten, wurde draußen die Türkei gefoltert und weinte.
Als am 28. Februar die Panzer das Volk bedrohten, haben die CHP-Anhänger Beifall geklatscht.
Kurz gesagt, erst Anfang 2002 (ich war damals auch unter Einfluss der kemalistischen Propaganda und gegen diese Änderung, später
öffneten sich meine Augen) hat sich die Situation geändert.
Erst ab diesem Zeitpunkt haben die Menschen menschenwürdige Behandlung im Bereich
der medizinischen Versorgung erfahren. Die
Menschen halten menschenwürdige Unterkünfte, der Lebensstandard wurde besser. Heute
hat jeder Haushalt einen Fernseher, Kühlschrank, diese Güter waren unter der kemalistisch-oligarchischen Zeit ein Luxus.
Die Türkei hat in der Innen- und Außenpolitik
Schritte unternommen, die nur durch eine Sozialdemokratische Regierung hätten durchgeführt
werden können. In der Zypernfrage hat die Regierung entgegengesetzt der Haltung der Kemalisten eine menschliche Lösung angestrebt.
Diese unternommenen Schritte haben die
Chance eröffnet, einen dauerhaften Frieden zwischen Kurden und Türken zu schließen. Seit über
einem Jahr vergießen die Mütter keine Tränen
mehr, türkische und kurdische Jugendliche töten
sich nicht mehr. Ich kann noch viele viele Bespiele benennen.
Genau aus dem Grunde bin ich auf der Seite
derer, die nicht auf die Hilfe der Junta hoffen, die
außer dem Gang zu den Wahlurnen von keiner
anderen Macht Unterstützung erwarten, eine
Garantie für ein demokratisches Umfeld bilden
und die Mehrheit des Volkes hinter sich wissen.
Als Sozialdemokrat bin ich auf der Seite
derer, die die sozialdemokratischen Grundsätze
verinnerlicht haben, obwohl sie keine Sozialdemokraten sind.
Vor allem in den letzten Kommunalwahlen,
als der Parteivorsitzende der CHP, Kemal
Kılıçdaroğlu, mit dem „Bozkurt-Gruß“ seine Anhänger begrüßt, einen ehemaligen MHP`ler als
Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten in
der Hauptstadt Ankara aufstellt, der vorher
seine eigene Partei MHP als „verweichlicht“ bezeichnet hat, spätestens da hätte meines Erachtens die sozialistische Internationale die CHP
ausschließen müssen.
Wie würden Sie, wären Sie ein Sozialdemokrat, sich in solch einer Zeit verhalten, bzw. in
welchen Reihen würden Sie sich einordnen?

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT
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Portre

Ali ÖZDEMİR

Berlin’de ilk cami ve ilk Kur’an kursunun mimarı, Almanya’daki ilk Türk Birliği’nin kurucularından,
yıllarca Milli Görüş’te faaliyet göstermiş, televizyon programları yapmış, hac organizasyonuna
gibi pek çok hizmeti Berlin’de başlatan Ali Özdemir, şimdilerde eşi Türkan Hanım’la Berlin’de
sakin bir hayat sürdüyor. Anılarını bir kitapta toplayacak olan Ali Özdemir’den “bir röportaja sığmayacak” Almanya macerası dinledik.
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İslâmi Hizmete Adanmış Bir Hayat
Almanya genelinde ve Berlin’de ilklere imza atan Ali Özdemir Yaşadıklarını Anlattı

M

occa: Almanya’ya gelmeye nasıl karar verdiniz ve gelişiniz nasıl
oldu?
Özdemir: 1950’li yıllarda İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten
sonra
merkez
vaizliği,
muhasebecilik, yurt müdürlüğü gibi çeşitli işler yaptım. Ben, o zamanlar nerede daha iyi hizmet
edebilirim düşüncesindeydim. Bunun için önümde iki yol vardı. Ya
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne
gidecektim ya da Almanya’ya. Bu
konuyu hocalarımla mütalâa ettim. Hocalarım Almanya’ya gitmemi tavsiye ettiler. Böylece
Almanya’ya gelmeye karar verdim. İlk müracaatımı yaptım ve
gelen davetleri incelemeye başladım. Önce Belçika’da kömür işinde
çalışmam için teklif geldi. Ancak
ben hem kömür işinde çalışmak
istemedim hem de Belçika’da çok
fazla insan olmadığından faydalı
olabileceğim başka bir yere gitmek istedim. Bu kez Hollanda
çıktı. Ben de Hollanda’ya gitmek
üzere işçi kurumuna başvurdum.
Ancak beni eğitimim ve yaptığım
işler nedeniyle Hollanda’ya göndermek istemediler, Almanya’ya
göndermek istediler. Ben de kabul
ettim. Görevli memur, “Almanya’da o kadar çok nasihate muhtaç insan var ki, tercihinizden
dolayı sizi tebrik ediyorum. Sizi en
güzel faaliyetlerin olduğu bir yere
göndereceğiz.” dedi. Ve beni 1963
yılında Köln’e gönderdiler. Eşim,
iki çocuğumuzla birlikte Adana’da
kaldı.
Mocca: Köln’de yaşadığınız
dönemi biraz anlatabilir misiniz?
Özdemir: Köln’de bir fabrikada çalışmaya ve bir lojmanda
kalmaya başladım. Bu arada Al-

manca’yı da öğrenmeye başladım.
Daha sonraları yapılan teklif üzerine, Jugendamt’la işbirliği yaparak insanlara yardımcı olmaya
çalıştım. İlk başlarda özellikle içki,
kumar, yabancı kadınlarla birlikte
olma gibi şeylerle manevi hayattan uzaklaşan insanlar çok fazlaydı. İntihara teşebbüs edenlere,
kötü yollara sapanlara ya da herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacı
olanlara Kur’an-ı Kerim’in ışığında
yol göstermeye çalıştım. Türk
Konsolosluğu’yla birlikte Köln’deki
ilk cami olan Barbaros
Camii’ni açtık. Pek çok
arkadaş edindim. İlk teravih namazını Hamburg’ta kıldırdım. Ancak
geçirdiğim bir rahatsızlık, eşim ve çocuklarımdan ayrı kalmanın zorlukları gibi nedenlerle
Türkiye’ye geri dönmeyi
düşünmeye başladım
ve bir haftalığına izin
alarak memlekete gittim. Durumu eşimle birlikte tekrar gözden geçirdik ve birlikte Almanya’ya gelmeye karar
verdik. Aldığımız karar doğrultusunda eşim de Almanya’da çalışmak için başvuru yaptı. Ona
benim yanımda değil de Berlin’de
bir iş çıktı. Böylelikle Berlin’e geldik. O günden bugüne Berlin’deyiz.
Mocca: Berlin’deki ilk zamanlarınızı anlatır mısınız?
Özdemir: 1966’nın ortalarında
Berlin’e geldik ve eşimle birlikte
bir fabrikada çalışmaya başladık.
Çocukları Türkiye’de bırakmıştık.
Bir eve yerleştik. Bizden sonra 7080 aile daha geldi. Onları ben karşıladım. Almanca bilen sadece ben
vardım. Hanımla beraber her şeye

biz koştururduk. O dönemde herhangi bir yerde bir toplantı olduğunda ben mutlaka konuşmacı
olarak çağrılırdım. Kaldığımız toplu
yerleşim yerinde bizim grupla ilgilenen bir hanım vardı. Ondan bize
namaz kılacak bir yer göstermesini istedim. Oradaki boş bir yeri
mescit olarak kullanmaya başladık. Orada 2 tane de Alman Müslüman’la tanıştım. Bir keresinde
Alman arkadaşlarımdan biri bana
“Dedeleriniz İslâm’ı buralara ulaştırmak için Avusturya’ya kadar

gelmişlerdi. Daha sonra geriye
dönmek zorunda kalmışlardı ama
Allah’ın hikmetine bakın ki siz,
topsuz tüfeksiz bütün Avrupa’yı
kuşattınız. Buyurun saha sizin,
yayın İslâm’ı.” demişti. Daha sonra
eşimle birlikte birkaç iş değiştirdik.
Bu arada 3. çocuğumuz dünyaya
geldi. Büyük çocuklarımızı da yanımıza aldık. Ben üniversiteye gitmeye de başladım.
Mocca: Berlin’de kurduğunuz ilk derneği ve faaliyetlerini
anlatır mısınız?
Özdemir: Bir gün Şehitlik Cami’sine gitmiştim. İçinde Osmanlılardan kalma bir mescit vardı
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ancak çok kötü durumdaydı, tamamen viraneydi. Hemen orada
karar verdim bir dernek kurmaya.
1967 senesiydi. Arkadaşlarla istişare ederek, dini ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olmak ve
insanları bir araya getirmek amacıyla Türk Kültür ve Yardımlaşma
Cemiyeti’ni kurduk. İlk yaptığımız
faaliyet Şehitlik Camisi’ni tamir ettirmek oldu. O zamanlar Şehitlik
Camisi’yle Alman bir kadın ilgileniyordu. En son 1911 yılında Osmanlı Devleti tarafından camiye
bir imam tayin edilmiş. O imam da
burada sonradan Müslüman olan
bir Alman hanımla evlenmiş.
İmam ve eşi vefat ettikten sonra
caminin anahtarı imamın Alman
eşinin akrabalarında kalmış. Camiyi tamir ettirirken elime, görevlendirilen imamın 3. derece mason
olduğuna dair Osmanlıca ve Fransızca yazılmış bir diploma geçti. Mocca: Belgesi var mı?
Özdemir: Bir kitap yazıyorum, belgeyi çıkacak olan kitabımda yayınlayacağım.- Caminin
elektriği, suyu, gasilhanesi yoktu.
Tamir ettikten sonra oraya cenazeleri defnetmeye başladık. Daha
sonra 1969-1970 yılları arasında
diğer yerlerdeki Türklerle irtibata
geçmek için Almanya içinde çeşitli
şehirlere gittim. Kurmuş olduğumuz dernekle Almanya’daki pek
çok faaliyetin temelini atmış
olduk.
İlk bayram namazı
İlk bayram namazını oğlumun
öğrenci olduğu lisenin salonunda
kıldık. Gidip müdürle konuştum ve
salonu kiraladım. El ilanları hazırlayıp insanlara dağıttık. Namazı

“1970 yılının Ramazan Bayramı’nda
Funkturm’u kiraladım.
Namazı 25 bin kişilik
bir grupla kıldık. O
kadar çok kişinin geleceğini beklemiyordum. Küçük, basit bir
davetiye basmıştık.
Öyle bir toplantı bir
daha yapılamadı.”

ben kıldırdım. Çok duygusal bir
andı, gözyaşları içerisinde insan
lara hitap ettim. Namazdan çıkanları eve kahvaltıya davet ettim. Ev
dolup taştı. Evimizden, akrabalarımızdan uzakta, yabancı bir ülkede
Cuma namazı kılmak, o kadar
duygulandık ki; herkes ağlıyordu,
telefonlar bugünkü gibi değildi, telefonla da ulaşamıyorduk sevdiklerimize.
İlk cami ve ilk Kur’an Kursu
Bu arada birçok yerde küçük
küçük mescitler ve bir fabrikanın
5. katında Türklerin Berlin’deki ilk
camisi olan Mehmet Akif Cami’sini
açtık. Daha sonra ilk Kur’an
Kursu’nu açtık. Bir daktilo ve bir
teksir makinesi aldık. Yazılarımızı
orada çoğaltıyor, bütün lojmanları
adım adım gezerek insanlara dağıtıyorduk. Artık insanlar bizim bir
teşkilatımız var diyebiliyorlardı.
25 bin kişilik bayram namazı
1970 yılının Ramazan Bayramı’nda Funkturm’u kiraladım.
Namazı 25 bin kişilik bir grupla kıldık. O kadar çok kişinin geleceğini
gerçekten beklemiyordum. Küçük,
basit bir davetiye basmıştık. Öyle
bir toplantı bir daha yapılamadı.
Daha sonraları 6-7 bin kişilik bayram namazları kılındığı olmuştur.
Mocca: Başka ne gibi faaliyetleriniz oldu?
Özdemir: 1970’li yıllara geldiğimizde nasıl helâl yollarla kesim
yapabiliriz diye araştırmaya başla-

dım. O dönemde kimse helâl et yiyemiyordu. Bazı insanlar gizli gizli
evlerinin banyolarında kesim yapıyorlardı. Dernekteki arkadaşlarla
birlikte bir şirket kurduk. Senatodan izin alınması gerekiyordu.
Epey zahmetli ve teferruatlı işlerdi. O konularda Türkler arasında Alman Abdullah diye tanınan
arkadaşımız bize yardımcı oldu.
Ben bir fabrikada çalışmaya
devam ediyordum. İkisi bir arada
zor yürüyordu. Hizmet etmenin
daha önemli olduğuna karar verdim ve 1971 yılında fabrikadaki
işimden ayrıldım.
Mocca: Almanya genelinde
ne gibi faaliyetleriniz oldu?
Özdemir: Berlin’deki faaliyetler yerine oturduktan sonra ben
Almanya ve Avrupa çapındaki cemiyetleri organize etmeye başladım. Almanya’nın çeşitli şehirlerinde toplantılar yaptık. İslâmi hareketi güçlendirmek amacıyla cemaat ya da grup ayırmadan tüm
Müslümanlara ulaştık ve ortak bir
birlik kurmayı başardık. Aramızda
İhvan-ı Müslimin üyeleri de vardı.
Birliğin adını “İslâm Birliği” koyacaktık ancak bir arkadaşımız Türkiye’nin o dönemdeki genel politikasından dolayı tepki toplayabileceği düşüncesiyle “Türk Birliği”
koymayı teklif etti. Genel başkanlığına Opr. Dr. Mehmet Şener Yücetürk’ü getirdik. Ben de Kuzey
Almanya Başkanlığına getirildim.
Ama bütün yük benim sırtımdaydı.
Mocca: Siz Milli Görüşün de
kurucususunuz, bu nasıl oldu?
Özdemir: 1969 yılında Türkiye’de Milli Nizam Partisi kurulmuştu. Benim Türkiye’den hocalarım partiden milletvekili ol-

Portre
muşlardı. Daha sonra partinin adı Milli Selamet Partisi
olarak değişti. Benim tanıdığım birçok kişi milletvekili
seçildi. Bu hareket güven veriryordu, hizmetin bir
ucundan tutmamın gerektiğini düşündüm ve Berlin’de
arkadaşları topladım. Böylece Milli Görüş’ü kurmuş
olduk. Arkadaşlar adının Berlin Milli Görüş Cemiyeti
olmasını teklif ettiler ama ben adının Avrupa Milli
Görüş Cemiyeti koyulmasını istedim. Böylece cemiyeti kurduk. Aynı zamanda da Türk Birliği’ndeki görevime devam ediyordum. Mehmet Labut Koçak,
Yakut Taşçı, Nevzat Özpelitoğlu, Bilal Demirbaş,
Ahmet Ercan, Duran Ardıçtepe ve ahirete göçen pek
çok arkadaşımla birlikte Milli Görüş çatısında çalışmalara başladık. Daha sonra merkezi Köln’e taşıdık. Ben
Berlin başkanı olarak devam ettim. Ancak bütün organizasyonları yapan, talimatları veren ve Türkiye’yle
olan ilişkileri yürüten bendim. Sonradan arkadaşlarla
bazı fikir ayrılıklarımız oldu ve ben Milli Görüş’teki
görevimi bıraktım.
Mocca: Milletvekili olmayı düşünmediniz mi?
Özdemir: Hayır, düşünmedim. Aday olsaydım
mutlaka seçilirdim ama ben hiçbir zaman Allah rızası
dışında bir şey düşünmedim. Diğer türlüsü menfaat
olurdu. Hem Rabbim bana Almanya’da öyle güzel
şeyler nasip etti ki, daha ne isterim.
Mocca: Milli Görüş’ten neden ayrıldınız, biraz
daha açabilir misiniz?
Özdemir: Başından beri benim amacım ihlâsla insanlara hizmet etmekti. Kurduğum ve katıldığım tüm
derneklerde bunu hedefledim. Ancak geldiğimiz noktada amaçtan biraz uzaklaşıldığını hissettim. Ayrılmayı uygun gördüm. Genel başkanlığı bıraktım ama
dernek başkanlığına devam ettim. O zaman Milli
Görüş hiçbir yerde tescil edilmemişti. Biz Berlin’de
resmen tescil ettirdik.
Mocca: Milli Görüş’ten ayrıldıktan sonra
neler yaptınız?
Özdemir: Hac organizasyonu işi yaptım. Otobüsle
Berlin’den yola çıkarak Irak üzerinden Mekke ve Medine’ye gidiyorduk. Yolculuklarımız dini sohbetle ve
zikirle geçerdi. Eşim cemaate yemekler yapardı. İnsanlar bizim hac seferlerimizden Allah’a şükür çok
memnun kalmış olarak ayrılırlardı. Uzun yıllar televizyonda canlı program yaptım. Kitap yazdım. Şimdi bir
kitap daha yazıyorum. Bir şekilde insanlara faydalı
olma çabamız devam etti. Yeter ki siz hizmet etmek
isteyin, hizmet alanı çok.

“Helal, Temiz ve Leziz”
Tel.:030-6156341/53088500
Mobil: 0171 956 9696

Röportaj:
Niğmet Balcı

e-Mail: aktuerk@misircarsisi.de
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Tarih ve Toplum

A

ğırlıklı olarak Moldova
Cumhuriyet`nin özerk
bölgesi olan „Gagavuz
Yeri“nde yaşayan Gagavuzlar Türkçe konuşan
Ortodoks Hristiyan bir halktır.
Gaguvuzlar ayrıca Bulgaristan,
Romanya, Yunanistan,Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna ve
Kafkasya`da da küçük gruplar halinde yaşamaktadırlar. Son nüfus
sayımına göre Moldavya`daki Gagavuz nüfusu 160 bin civarındadır.
1930’lu yıllarda Türkiye`ye göç
eden Gagavuzlar ile ilgili sağlıklı
bir veri bulunmamaktadır. Bununla
birlikte 19. yy. sonunda ve 20. yy
başında Güney Amerika`ya göç
etmiş Gagavuzlar da bulunmaktadır. Ancak bunlarla ilgili detaylı bir
bilgi mevcut değildir.
Gagavuzların kökenleri ile ilgili
farklı görüşler vardır. 11. yy.da kuzeyden gelen Peçenek ve Kumanlarla Oğuz boylarınının karışmasından Gagavuzların ortaya çıktığı
en yaygın görüştür. Peçenek ve

tur. Sovyet Rusya`da
yaşanan
yumuşama dönemi sonrasında
(Glasnost) Gagavuzca için bir
Latin alfabesi oluşturulur. Slav dilleriyle aynı coğrafyada yaşayan
Gagavuzca bu dilden etkilenmiştir.
Fonoloji ve Morfoloji olarak Türkçe
ile aynıdır. Fakat tonlama ve vurgulamada Rusça`nın etkisi altındadır. Söz dizimi Rusya ve Bulgarca ile benzerlikler göstermektedir. Bununla birlikte Sovyet
Rusya döneminde bir çok Rusça
kelime Gagavuz diline girmiştir.
İlginç olanı pek çok Arapça ve
Farça kelimede Gagavuz dilinde
yer almaktadır. Allah, oruç, dua,
kurban gibi kelimler Gagavuz dilinde yer edinmiştir.
Gagavuzların Hristiyan olduğu
göz önüne alındığında bu kelimelerin kullanılması oldukca manidardır. Gagavuz Türklerinin Ortodoks Hristiyan bir halk olması
sonucu Yunanca bir çok kelime de
Gagavuzca’da kullanılır hale gelmiştir. Dini bayramlar, kutsal semboller buna örnek gösterililebilir.
Günümüzde Türkiye ile olan yakın
ilişkiler sonucunda Gagavuz dilinde Türkçe kelimeler artmaktadır. Artan sosyal, kültürel ve

gibi… Ama bir çok gelenekler Hristiyan kültürü içinde bile olsa Türk
gelenekleriyle benzerlik gösterir.
Türkiye´deki evlenme gelenekleri
buna örnek gösterilebilir. Türk ve
Hıristiyan geleneklerin sentezlendiği “Canavar Yortusu“ içinde Türk
kültürünün izlerini barındırır. Türk
mitolojisinde önemli bir sembol
olan “Bozkurt“ Canavar Yortusu’nda kendisini gösterir. Canavar
Yortusu’nda bir kurdun o hafta
dikilen şeyi giyen insanı ısıracağına inanılır.
Gagavuz Edebiyatında halk efsaneleri önemli bir yer tutar. Gagavuz kültürüne ilişkin peri
masalları, bilmeceler, mitolojik hikâyeler, atasözleri ve şiirler önemli
ip uçları verir bize. Nasrettin Hoca
ve Keloğlan`ın yanı sıra Türk mitolojisinde “Tepegöz“ önemli karakterlerdir. Gagavuz atasözleri ise
Türk atasözleriyle önemli benzerlikler göstermektedir.
Türk halkları arasında çok yaygın olan dört satırlık nazım şekli
olan Türkü ve Mani, Gagavuz
sözlü edebiyatında önemli bir yer
tutar. Türkiye`de yaygın olan Türküler Gagavuz kültüründe de yer
etmiştir. Yemen Türküsü buna

GAGAVUZ TÜRKLERİ

Kumanlar arasında Hristiyan grupların olması onların Hristiyan olma
nedeni olarak açıklanmaktadır.
İkinci görüş ise Gagavuzlar`ın saf
Oğuz soyundan olduğu görüşüdür.
Bu teze göre Bizans İmparatorluğu`nun hizmetine giren Selçuklu
Türklerinin Hristiyanlaşarak bugünkü Bulgaristan ve Dobruca taraflarına yerleştirilmiş olduğu
yönündedir. Gagavuzlar Batı Oğuz
dilini konuşurlar. Gagavuzca Türkçenin bir lehçesi olarak kabul edilmektedir. Gagavuzca eski Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği`
nin resmi dillerinden biri olarak
kabul edildikten sonra Kiril alfabesiyle tanışır. Sonrasında Gagavuz
grameri ile kitaplar basılmış ve
okullarda okutulmuştur. Ancak
1959 yılında başlayan Gagavuzca
dersler 1962 yılında durdurulmuş-

ekonomik ilişkilerin yanı sıra aile
birleşimleri yoluyla Türkiye ve
„Gagavuz Yeri“ arasındaki bağlar
daha da güçlenmektedir. Gagavuz
dilinin kelime zenginliği olarak çok
fazla gelişmemesinin bir sebebi de
bu dilin konuşma alanının aile içerisinde ve kırsal bölgelerle ile sınılı
kalmasıdır. Sovyet Rusya döneminde 60`lı yıllardan sonra Gagavuzca`nın eğitim müfredatından
çıkarılması da bunda etkin rol oynamıştır. Rusça, Moldovca, Rumence`nin kıskacındaki Gagavuz
dilinin yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya olduğunu aşikardır. Gagavuz kültürü Balkan ve Anadolu
coğrafyasından etkilenmiştir. Bu
kültürel yapıda Türklerin İslamiyet
öncesi inançları ve Hristiyan yapı
önemli bir yer tutmaktadır. Gagavuzların inançlı Hristiyanlar oldukları yönünde birçok kaynak vardır.
Hatta Sovyet Rusya döneminde
bile çocuklarını vaftiz ettirdikleri
bile yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Eski Hristiyan hikayeleri de
Gagavuz kültüründe önemli yer
tutar. Aziz Peter, Aziz Nikolous

örnek gösterilebilir. Gagavuz yazılı
Edebiyatı ise 20. yy. başında Mihail Ciachir adlı bir rahibin çalışmasıyla başlamıştır. Ciachir Gagavuzca-Romence sözlük hazırlamış
ve Latin alfabesini kullanarak Gagavuzca edebiyatına yazılı anlamda destek olmuştur. Yeni kuşak
yazarların arasında en önemli isim
Dimitri Karaçoban`dır. Genellikle
kısa öyküler ve şiirler yazan Karaçoban tüm Gagavuz yazarlarına
örnek olmuştur. Şu ana kadar basılan tek Gagavuz romanı Uzun
Kervan ise Dionis Tanasoğlu’na
aittir.
Değerli okurlarımız bundan sonraki bölümümüzde Moldova içinde Özerk bir Cumhuriyet olan “Gagavuz Yeri“ne değineceğiz. Bir
sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın…
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Nisan/April 2014

38

BAHA DÖNER
PRODUKTION GMBH
Sie sind für uns wichig, seien sie wählerisch!...

Siz bizim için önemlisiniz, seçici olunuz!...

Spandauerstrasse 112 D- 14612 Falkensee
Tel.: +49. 332. 223 147 0
Tel.: +49. 30. 30 20 50 05
Fax: +49. 332. 223 147 47

www.baha-doener.de
info@baha-doener.de

Nisan/April 2014

39

Kültür

LOZAN’IN İMZALANMASINDAN
100 SENE KAZANANLAR KİMLERDİ?
Türk Eğitim Derneği’nde seminer veren İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı Şair-Yazar İsmet Özel, İstiklal Marşı Derneği’ni kurma nedenlerini, İstiklal Marşı’nın yazıldığı ortamı, Türkiye tarihindeki olayları nasıl görmemiz gerektiğini, Türklerin elinden alfabelerinin alınmasının sonuçlarını, günümüz dünyasındaki güç dengelerini ve daha birçok konuyu Berlin’li Türklerle paylaştı. İsmet Özel, 2007 yılından
bu yana faaliyet gösteren derneğin kuruluş nedenini “İstiklal Marşı’nın yazılmasını gerektiren şartlardan daha ağır koşullarınTürkiye’ye
hâkim olması” şeklinde açıklıyor. 2 gün süren seminerde İsmet Özel’in farklı bakış açısıyla ele aldığı geçmiş ve günümüzdeki olaylarla
ilgili yorumlarını Mocca okuyucuları için derledik.

i

stiklal Marşı’nın Yazıldığı
Ortam
İstiklal Marşı 12 Mart
1921’de, yani Cumhuriyet’in
ilanından 2 yıl önce, TBMM’de milli
marş olarak kabul edilmiştir. O tarihte Türkiye Cumhuriyeti’nin var
olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Tek düşünülen şey Türklerin bir vatandan mahrum kalmalarını önleyecek ne varsa onun
yapılmasıydı. Türklerin hem milli
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varlıkları hem yaşadıkları saha
tehdit altındaydı. İstiklal Harbi
Türklerin tarihten silinme tehlikesini yok etmek üzere verilmiştir.
İstiklal Marşı, bir Türk devletinin
doğmasına ve Türk milletinin
dünya milletleri arasında haysiyetli
bir pozisyonu elinde bulundurmasına hizmet veren bir metindir.
Böylece Türk milletinin mevcudiyetini muhafazada kararlı olduğu
beyan edilmiştir. Bu marşın savun-

duğu ruh durumuyla Sakarya
Meydan Muharebesi kazanılmıştır.
Lozan Anlaşması’nın imzalandığı salondan çıkarken İsmet
Paşa’nın “Bir 100 sene kazandık.”
dediği rivayet edilir. Lozan’dan
sonra Yahudiler, Rumlar, Ermeniler
Türk polisini o günkü adı Tatavla
olan Kurtuluş’a “Bizim Lozan’la
beynelmilel garantiye alınmış haklarımız var.” diyerek sokmamışlardır. Türkiye sınırları içinde yaşayan

Kültür
Ermeni cemaati Lozan dönüşü
İsmet Paşa’ya bir şükran plaketi
vermiştir. Dolayısıyla Lozan’ın imzalanmasından 100 sene kazananlar kimlerdi? Türkiye’de yaşayan
Müslümanlar mıydı, yoksa Lozan’la birlikte azınlık hakları garantilenmiş gayrimüslimler miydi?
Lozan’la başlayan dönem Türkiye’de yaşayan insanların nasıl bir
geleceği olduğu konusunda bir
boşluk üretmiştir. Yani Türkiye’de
yaşayan insanların bir geleceği var
mıdır? Bunlar bir zaman sonra
nasıl bir insan topluluğu olacaklardır? Bu, Lozan Anlaşması sebebiyle meçhul bir durumdur. O 100
senenin 90 senesi geçti. İstiklal
Marşı Derneği olarak, “2023 yılında ne olacak? Bütün bu 90 sene
boyunca Türk milletinin diğer milletler arasındaki yerini daha iyi
hale getirmek için ne yapıldı?” soruları soruyoruz.
Halk Cumhuriyet’in Kuruluşunda Bazı Şeylere Razı Oldu
1918 yılında 1. Dünya Savaşı
bittiği zaman Türkiye varlığı inkâr
edilen bir kavramdan ibaretti.
1918 senesinde, bugün Türkiye
diye bildiğimiz saha içinde Türk
bayrağının altı, can ve mal emniyeti bakımından en tehlikeli yerdi.
Canını ve malını emniyet altına
almak isteyen insanlar Yunan,
Fransız ya da İngiliz bayrağının altına girmişlerdi. Ama Allah bize bir
İstiklal Harbi vermek nasip etti.
Sonrasında Türkiye topraklarında
can ve mal emniyeti bakımından
en sağlam yer Türk bayrağının altı
oldu. Bunda tabi ki Lozan’ın da
payı vardı. Ancak niçin İstiklal
Harbi verildiğini bilenlerin Lozan
Anlaşması’nı makbul sayma ihtimalleri hiç yoktu. Bu yüzden
TBMM lağvedildi. Yerine Lozan’a
evet diyecek bir meclis kuruldu.
Bu bakımdan İstiklal Marşı, Lozan
Anlaşması’ndan da Türkiye Cumhuriyeti’nin bizzat kendisinden de
daha temelli, daha asli, daha güvenilir, daha samimi, daha dürüst
bir metindir.
Sakarya Meydan Muhaberesi’ni
kazandığımız için bizim millet olarak varlığımızı inkâr edemediler.
Bizim İstiklal Savaşı’mız 3 cephede cereyan etmiştir. Sakarya’dan önce onlara da bakmak

gerekir. Biri, 1918 yılı içinde,
Dünya Savaşı’nın fiilen bittiği sırada ordu terhis edilmeden Kazım
Karabekir’in bizim bugünkü kuzey
sınırlarımızı çizmek üzere yaptığı
harekâttır. Ermenilere ve Gürcülere karşı yapılmıştır. Buralar 93
Harbi dediğimiz 1977-78 OsmanlıRus Savaşı sonunda Türk vatanı
olmaktan çıkmış, 40 yıl Rus hâkimiyetinin yürüdüğü yerlerdi. Diğeri Maraş, Urfa, Antep cephesinde verilen savaştır. Maraş’ta
başlayan hareket Sakarya Meydan
Muharebesi’nin provası gibidir. Maraşlılar kendi topraklarından işgal
güçlerini çıkarmışlardır. Bu Urfalıların cesaretini arttırmıştır. Onlar
da Fransız-Ermeni ittifakı olan orduyu topraklarından atmışlardır.
Antep’te ise mücadele çok önce
başlamıştı. Orada zaman zaman
Fransız-Ermeni kuvvetleri, zaman
zaman Türk kuvvetleri ağır basıyordu. Urfalıların zaferi kazandıkları sırada karşı taraf baskındı
ancak bizim taraf da galip sayıla-

“Bizim elimizden yazımızı almaları millet
olarak bir daha ayağa
kalkmamızın imkânsızlaşması içindi ve bu
fevkalade başarılı olmuştur.”

rak Antep cephesi kapanmış oldu.
Urfalılar 10 Nisan 1920’de topraklarından düşmanı çıkarmışlardır.
23 Nisan 1920’de de Meclis açılmıştır. Bunun bir manası vardı. O
da şu, Türkler eğer başlarının çaresine
bakmaya
kalkışırlarsa
bunun sonuçlarına hâkim olamayız. Onun için işin inisiyatifini elimizden bırakmayalım ve Türklere
bu toprakların idaresini teslim etmeyelim.
Böylece
meclisimiz
açıldı. Yani, biz bütün bu geçmişimizi millet olarak hakkımızın çignenmesiyle yaşadık. Peki neden
insanlar bütün bu olup bitene razı
oldular? Bunun cevabı çok açık.
Çünkü 1918 yılında Türk milletinin

varlığı da Türk vatanın varlığı da
inkâr edilmiş haldeydi. General Allendy Selahattin Eyyubi’nin mezarına ayağıyla vurarak, “Yine geldik
Selahattin” demişti. Gelmişlerdi ve
işi bitirmişlerdi. İslâmın bir siyasi
teşkilatı ve bir askeri gücü bahis
konusu değildi. İstiklal Harbi İslam’ın hâlâ bir siyasi teşkilata
sahip ve hâlâ bir ordusunun olduğunun ispatıdır. 1. Dünya Savaşı’nı
çıkaranlar 6 ay süreceğini düşünüyorlardı. Ancak 4 senenin sonunda
savaş bitti. Aslında sadece ara
verdiler. 1918’den 1939’a kadar
ara verdiler, iki savaş arası. Biz
Türkler düşmanın kendi aralarındaki kötü durumdan istifade ederek vatanımızı kaçırdık. 1918
yılında sıfırlanmış olan Türklük,
1923’te bir cesamete kavuşmuş
olarak ortaya çıktı. Ve biz bir millet
olarak beğenelim beğenmeyelim
inkâr edilemeyen bir topluluk olarak kaldık. Matah bir şey değil
ama varız. Yani biz, 1918’de 0 ile
1 arasında tercih yapmak zorundaydık. Ya olacaktık veya olmayacaktık. Cumhuriyet idaresinin bize
olmayı temin etmesi bizim için
diğer bütün problemlerin hafife
alınmasına sebep olan bir şeydi.
Hiç olmazsa mevcut idik. Çünkü
bunun alternatifi sıfırlanmak ve
dünya tarihinden elini eteğini çekmekti. Lozan dönüşü Teşkilât-ı
Esasîye Kanunu’nun maddeleri değiştirildi. Birinci madde “Türkiye
devletinin idare şekli Cumhuriyet’tir.” oldu. İkinci madde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin dini, “Dini İslâm’dır.” oldu. Bu hüküm
1928’e kadar anayasada mevcuttur. 1928’de bu İsmet İnönü ve
200 arkadaşının talebiyle değiştirildi.
İstiklal Marşı’nın Ruhuna
Ters Davranıldı
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması İstiklal Marşı ruhunun tahakkuk ettiği fikrini
bazılarına telkin etti. Bu sebepten
dolayı İstiklal Marşı TBMM tarafından kabul edildiği yıl rafa kaldırıldı.
Raftan düşmesin diye zincirle bağlandı. Zincirin kopma korkusuyla
da zamklandı. İstiklal Marşı, kabul
edildikten sonra varlığı hesap dışı
tutulan bir metin haline geldi.
Bunun çok bariz delili şudur; “Bu
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ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
ebedi yurdumun üstünde benim
inlemeli” diyen İstiklal Marşı sanki
yokmuş gibi Türkiye’de ezan
okunması cezayı müstelzim bir
durum haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 1932 yılından 1950 yılına kadar ezan
okunması yasaklandı.
Harf Inkılabı
1928’de Türkiye kendi yazısını
terketti ve kendisiyle hiçbir alâkası
olmayan harf sistemini geçti.
Bunun ne anlama geldiğini insanlar biliyorlardı. Ankara’da bir şeyh
efendi, “Belimize zünnar taksak
daha iyiydi.” deyip hücceten öldü.
Böylece Türk milletinin varlığının
temelindeki taş yok sayıldı. Türk
milletinin varlığı neye istinat ediyordu? Bu yazı ile Türk milleti doğmuş değil miydi? Latin harfleriyle
Türkçe okuyup yazmak mümkün
değildir. Çünkü Türkçe bu harflerle
doğmuştur. Bu harfleri dışarıda bırakırsanız Türkçeden bahsedemezsiniz. Üstelik Rika Yazısı
denilen harf karakteri Türkler tarafından icat edilmiştir. Bugün
bütün Arap aleminde gazete ve
kitap basmak için kullanılan harf
karakterini Türkler icat etmiştir.
İstanbul’da icat edilmiştir. Yani
herşeyiyle bizim olan bir şeydir.
Birilerinden adapte edilmiş bir şey
değildir. Yazımızı elimizden almalarının sebebi, biraz önce size Urfa
hareketi ve arkasından TBMM açılması hadisesinde naklettiğim nedenden ötürüdür. Türk milleti eğer
yazısını elinde tutacak olursa defterlerini düremeyiz, düşüncesidir.
Onun için bunlara kendilerini ifade
etmeye imkân tanımayan bir ifade
biçimi giydirelim. Nasıl olsa kendilerini ifade edemeyecekleri için
bize de bir zararları dokunmaz.
Bunu yaptılar.
Alfabenin Önemi
Bir milletin yazısının değiştirilmesinin dünyada örneği yoktur.
Fenikeliler tarihin bir döneminde
bir alfabe icat etmişlerdi. Daha
önce yazı diye bir şey vardı. Hiyeroglif ya da Çivi yazısı vardı. Hindistan’da, Çin’de bir yazı çeşidi
vardı. O yazı Japonya’ya Kore’ye
de geçmiştir. İşin ne olduğunu anlatmak için Amerikalı şair Ezra Po-
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und’un ABC of Reading kitabındaki
ilgili bölümden istifade ederek size
Çin yazısının ne olduğunu nakleteceğim. Çinliler çivi yazısında olduğu gibi şekille manayı ifade
ediyorlar. Örneğin güneşe benzeyen bir şekil var. O şekli görünce
“güneş” olarak okuyor. Adama
benzeyen bir şekil görünce
“adam” diyor. Güneşin önünde bir
adam şekli olduğunda bir Çinli
buna “metanet” diyor. Ama başka
bir Çinli “cesaret”, “inat” ya da
“ısrar” diyor. Bir Çinlinin bunun
metanet mi, cesaret mi, inat mı,
ısrar mı olduğunu okuyabilmesi
için tahsil görmesi gerekiyor. Eğitim sırasında hangi işaretin nasıl

“Dünyada “Türkik”
diye bildiğimiz kavimlerin hepsi (Kazaklar,
Tatarlar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler,
Azeriler, Uygurlar,
belki kısmen Tacikler)
Müslüman oldukları
için Türkik diye adlandırılan kavimlerdir. ”
okunacağına dair zihni bir olgunluk elde ediliyor. Bu bir yazı çeşididir. Fenikeliler çıkardığımız seslere uygun işaretler uydurdular. A
“alfa”. Bir öküzün başı şeklinde.
Bu İbrani alfabesine geçerken
“alef” oluyor, Arap alfabesine geçerken “elif” oluyor. Biz bunu çözüyoruz. Kendi dilimize kendi
kültürümüze göre seslerin hangi
şekle tekâbül ettiğini buluyoruz.
Fenikelilerin bulduğu alfabe Yunanca yazmak için Yunan harfleri,
Latince yazmak için Latin harfleri,
İbranice yazmak için İbrani harfleri, Arapça yazmak için Arap harfleri oldu. Aynı alfabedir. Sistematiği, mantığı aynıdır.
Biz Türkçe konuştuğumuzu
söylüyoruz. Doğru. Müslüman olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Kuran-ı Kerim en yüce kelâm
olduğundan günlük hayatımızda
kullandığımız ifadeleri Kuran’dan
aldığımız kalıplarla yeniden şekillendirdik. Bunun dışında bir

Türkçe yoktur. Ayrıca Müslüman
olmayan Türk diye bir şey de yoktur. Eğer böyle bir şey olsaydı, Estonyalıları, Bulgarları, Macarları,
Finlileri Türk saymamız gerekirdi.
Yani Türkler bir zaman dinlerini
değiştirmişler, Şaman iken Müslüman olmuşlar diye bir hikâye
doğru olsaydı bu milletler Türk sayılırdı. Macarların köklerinin Asya
içlerine uzandığını bildiğimiz için
“Hungary” diyoruz. Adı üzerinde
“Hun”. Macarlar kendi köklerini
merak ettikleri için 19. asırda Türkoloji diye bir şey icat ettiler. Dünyada ilk Turan Cemiyeti de
Badapeşte’de kurulmuştur. “Türkler İslâm’dan önce Türkçe konuşmuyorlar mıydı?” deniliyor. İslâm’
dan önce Türkçe yoktu. Herkes bir
şey konuşuyordu. Dünyada “Türkik” diye bildiğimiz kavimlerin
hepsi (Kazaklar, Tatarlar, Kırgızlar,
Özbekler, Türkmenler, Azeriler, Uygurlar, belki kısmen Tacikler) Müslüman oldukları için Türkik diye
adlandırılan kavimlerdir. Bulgarlara Türkik demiyoruz. Ama eğer
etnik olarak tasnif edecek olursak
Bulgarlar belki Kırgızlardan daha
Türk’tür. Talas Muharebesi 751 yılında yapıldı. Ondan sonra “Bazı
Türkler Müslüman oldu.” deniliyor,
doğrusu “Bazı Müslümanlar Türk
oldu.” Bundan sonra onlara Türk
demeye başladık. Bunu anlamak
hiç zor değil. Bu Türk düşmanlarının değil bilhassa İslâm düşmanlarının çıkardığı bir şeydir. Türkler
İslâm harfleriyle okuryazar iken
tahsil derecelerine göre bir metni
okuyabilirlerdi. Mesela Tevfik Fikret’in şiirlerini okumak, okuma
işinde ciddi bir mesafe katetmiş
olmaya bağlıdır. Harfleri her söken
Tevfik Fikret’in şiirlerini okuyamaz.
Çünkü bu kültürel bir birikim gerektirir. Biz lisânımızı Kuran’dan aldığımız terbiyeyle yeniden tertip
ettik. Örneğin, “fena” diyoruz.
Arapça fena, kötü demek değildir.
Fanilik demektir. Biz bir şeye kötü
demek istediğimizde fena diyoruz.
Yani bizim için bekâdır kıymetli
olan. Fena değersiz bir şeydir. Biz
Türkler “kaza” geçiririz, başımıza
“kaza” gelir, bu Araplarda söz konusu değildir. Kaza, kader demektir. Türkler herşeyin Allah’ın
takdiriyle olduğunu bildikleri için
“kaza” derler. Lisânımız budur
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bizim.
Yazımızı elimizden almakla bizi
şaşkın, ahlâksız ve yalancı şekline
soktular. Yazımız olmadığı için biz
yüksek ahlâkı temsil edemeyen insanlar haline geldik. Çünkü yazamıyoruz. Yazabilseydik neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında
bir fikrimiz olurdu. Biz ölçüyü kaybettik. Ölçemiyoruz. Ölçebilsek
biri daha yüksek biri daha alçak
diyebilecektik. Bize millet olarak
düşmanlık edildiğinin ispatı 1948
yılında devlet olarak varlığını ispat
etmiş olan İsrail’in kullandığı harflerdir. Eğer modernlikle ya da
dünya şartlarına uyumla alakalı olsaydı, 1948 yılında kurulan İsrail’in Latin alfabesini kullanması
lazımdı. Bizim elimizden yazımızı
almaları millet olarak birdaha
ayağa kalkmamızın imkansızlaşması içindi ve bu fevkelada başarılı
olmuştur. Bizim millet olarak ayağa kalmamız imkânsızdır, çünkü
okuryazar değiliz. Adımızı yazamıyoruz. Adını yazamayan, kendini
ifade edemeyen bir milletin var olmasına lüzum yoktur.
Günümüzü Anlamak
2023’e 10 seneden az kaldı.
Büyük Yunanistan’ın, büyük Ermenistan’ın, muhtemelen büyük Kürdistan’ın -ki pek sanmıyorum,
çünkü ellerinden ne gelir bilemiyorum- oluşmasına çok az zaman
kaldı. Bugün Türkiye’deki siyasi
olaylar Türkiye’nin geleceğini
kendi geleceği haline getirmiş insanlar arasında geçmiyor. Bütün
bunlar büyük Yunanistan, büyük
Ermenistan ya da Pontus’la alakalıdır. 2015 geldiği zaman ve Sevr
Anlaşması’nda sınırları netleşmiş
olan Ermenistan’ın ilanına bugün
Türkiye’de itiraz edecek hiçbir toplumsal güç yoktur. O yüzden birbirimizi avutup hiçbir şey elde
edemeyiz. Hiç yoktan birbirimizden nefret etmenin, birbirimizin
küçük görmenin, birbimizin kuyu-

sunu kazmanın peşindeyiz. Bu
planlanmış bir şeydir. 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Batı Medeniyeti
artık kendi davalarını kendi insanları üzerinden yürütmeme kararı
vermiştir. Bugün dünyada kan dökülen yerlere bakarak bunu anlayabiliriz. Biz burada birbirimizi
neyimiz olarak bilip yaşıyoruz?
Eğer birbirimizin düşmanıysak -ki
bizi o hale getirdiler- birbirimize
düşmanlığı kimin hesabına yaptığımızı da akledebilmemiz gerekiyor. Türkiye’de yaşayan insanlar
birbirlerine düşmanlık gösterdikleri zaman bundan kim kârlı çıkıyor?
Bugün Türkiye’de hükümet
IMF’ye borcu olmadığını, bilâkis
IMF’ye borç vermek için müzakerelerde bulunduğunu söyleyerek
böbürleniyor. IMF, 1944 yılında, 2.
Dünya Savaşı’nın bitmesine yakın,
Amerika’da yapılan bir toplantıda
alınan kararla kurulan bir teşkilattır. 1944 yılında dünyada bankaların para çıkarabilmak için döviz
bulundurma mecburiyeti kaldırılmıştır. O zamana kadar dünyada
hangi merkez bankası banknot çıkarıyorsa elinde o banknotun kıymeti kadar altın bulundurmak
zorundaydı. Daha sonra para sisteminde birçok yenilemeler oldu.
Netice itibariyle altın ölçü olmaktan çıktı. Bunun yanı sıra Dünya
Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü
kuruldu. Bunlar Bolşeviklerin Sovyet nüfuz alanında ekonomiyi
kontrol etmelerinden daha sert ve
ağır biçimde dünya ekonomisini
kontrol etmeye başladılar. IMF’nin
Türkiye’de şekerpancarı ziraatını
yasaklamıştır. Çünkü şekerpancarı
buğdaydan daha stratejik bir maddedir. Bu, büyük Yunanistan ve
büyük Ermenistan için yapılan bir
şeydir. Türkiye şekerpancarında
güçlü olduğu takdirde başkasına
muhtaç oluş şartları asgariye inecekti. Türkiye’de insanlar bazı şeylere dikkat etmiyorlar. Mesela

memleketimizde biri 1947-48, diğeri 1961-65 yılları arasında
olmak üzere 2 kere at katliamı yaşanmıştır. Bu dönem boyunca at
vebası bahane edilerek yüzbinlerce
atımızı
öldürmüşlerdir.
Çünkü şimdiye kadar atları olanTürk’ü mağlup edememişlerdi.
Türkiye’de 1960 ihtilaline kadar
sadece hükümetler vatan hainiydi.
1960’tan sonra önce genel müdürler, müdürler ve memurlar da
vatan haini haline geldiler. Türkiye
lehine bir şey yapılmaması karşısında sesini yükseltmeyen herkes
vatan hainidir.
Özle biçim arasındaki münasebeti anlamadan bir şeyleri anlamaya çalışmak beyhudedir. Biz
insanlar bir şeyi ancak onun girdiği kılıkla tanıyabiliriz. Şekilsiz bir
şeyi tanımak bizim ruh durumumuza müsait bir şey değildir.
İnsan olarak mutlaka bir şekil görmek isteriz. Bu şekil aldatıcı olabilir, temsil ettiği şeyi taşımıyor
olabilir, sahte olabilir ama öz
ancak bu şeklin bize ulaştırdığı
şeydir. Dolayısıyla şeklini kaybetmiş olanın özünün olması ihtimali
yoktur. Ancak özünü muhafaza
eden kendine yeni bir şekil bulur.
Bir insanın dürüst olduğunu anlamanın yolu da gene onun biçimiyle varlığı arasındaki intibaktan
geçer. Biri yalan biri doğru söyleyen iki kişiden hangisinin yalan
hangisinin doğru söylediğini nasıl
anlayacağız? Hangisinin söylediği
işimize geliyorsa ordan anlayacağız. Yani kendimiz yalancıysak yalancıyı beğeneceğiz, kendimiz
doğrucuysak doğrucuyu beğeneceğiz. Onun için öz öze bakışır
ama özün öze bakışması için önce
biçim lazımdır. Biz millet olarak
yazımızı geri alamadıkça hiçbir şey
değiliz.
onuşmasına Türkiye ekonomisin-

NACHHİLFE / ÖĞRENCİLERİN DERSLERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN KURSLAR VERİYORUZ.
ÜÇÜNCÜ SINIFTAN ONİKİNCİ SINIFA KADAR
Türk Eğitim Derneği Reuterstr. 58 12047 Berlin
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Almanya Başbakanı Angela Merkel’in devetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin düzenlediği etkinlikte halka hitap
etti. Konuşmasında gündemdeki konuları değerlendiren Erdoğan
yolsuzluk iddialarına da cevap vererek AK Parti iktidarı süresince
yaptıkları icraatlarını anlattı. İsim vermeden Gülen’e seslenen Erdoğan, “Milletvekillerini istifaya çağırarak yeni parti hesapları yapanlar
uzaklarda kalmasınlar, gelsinler Türkiye’de siyaset yapsınlar.” dedi.
4 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen organizasyonda Başbakan Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Prof. Emrullah İşler, Dışişleri Bakanı
Prof. Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Egemen Bağış,
Metin Külünk, Volkan Bozkır ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl
eşlik etti.

Foto:Sebahattin BOZKURT
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Berlin’de Vatandaşlara Seslendi

TEMPODROM’DA
ÇOŞKULU BULUŞMA
“Türkiye’de artık milli iradeye ve
demokrasiye en güçlü şekilde
sahip çıkan bir iktidar var. Hırsızlıkların en büyüğü milli irade hırsızlığıdır. Milli iradeyi çalanlar, her
seferinde Türkiye’nin hazinesini
boşaltmış, yetimin hakkına el uzatmış, Türkiye’yi yoksullaştırmıştır.
İşte şu anda da milli iradeyi çalmak, Türkiye’yi o eski günlere götürmek istiyorlar.”
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deki gelişmelere dikkat çekerek başlayan Erdoğan, Türkiye’nin 2014 yılına, ihracat alanında
tüm zamanların aylık en yüksek rekoruyla girdiği bilgisini verdi. Türkiye ekonomisinin
2013’ün ilk 9 ayında %4 büyüme katettiğini
açıklayan Başbakan, dünyada birçok gelişmiş ülkenin
ekonomisi çökerken Türkiye’nin OECD raporlarına göre
5. sırada olduğunu dile getirdi. Erdoğan, dünyanın her
yerine Türk ihracatının ulaştığını belirttikten sonra, Türk
yatırımcıların gittikleri her yerde itibar gördüğünü ve
artık Türk pasaportunun tüm sınır kapılarında büyük
değer ifade ettiğini söyledi.
Yolsuzluk iddialarını iftira olarak nitelendiren Erdoğan,
hırsızlığa ve usulsüzlüğe asla müsamaha göstermeyen
bir iktidar olduklarını vurgulayarak, “79 senede toplam
230 milyar dolar olan milli geliri 10 yılda 800 milyar doların üzerine çıkardık, 6.100 kilometre olan bölünmüş
yolun üzerine 17.100 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.
Yolsuzlukların olduğu ülkede bunları nasıl yapacaksınız?”
diye sordu.

Güncel
Yeni Türkiye
Erdoğan vatandaşlara hitaben,
“Artık dedelerinizin, babalarınızın
geride bıraktığı Türkiye’den çok
farklı bir Türkiye var. Bugün özgüveni yüksek, ekonomisiyle güçlü,
demokrasisiyle örnek, dış politikasıyla aktif bir Türkiye var. Türkiye
emin ellerdedir. Gözünüz arkada
kalmasın. Sizden iki şeyle gurur
duymanızı istiyorum. Biri dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan
Almanya’da yaşıyor ve çalışıyor olmaktan, diğeri yine dünyanın en
büyük ülkelerinden biri olan Türkiye’nin bir parçası olmaktan” ifadelerini kullandı.
İktidarlarından önceki dönemleri hatırlatarak konuşmasına
devam eden Erdoğan şunları söyledi; “Hastane kapılarında kuyruğa
giriyorduk. Bir röntgen için 6-7 ay
sonraya gün veriyorlardı. İlacımızı
alamıyorduk. Doktor 5 ilaç yazdıysa SSK eczanesinde 2’sini bulabiliyorduk. Diğer 3’ünü parasıyla
almak zorunda kalıyorduk. Bugün
ana muhalefetin genel başkanı o
zamanlar SSK’nın Genel Müdürüydü.”
Türkiye’nin kredibilitesi yüksek
bir ülke haline geldiğini, mayıs
ayında yapılacak bir ihalenin ederinin 42 milyar dolar olduğunu belirterek açıklayan Erdoğan, 3.
havalimanı inşaatının devam ettiğini de hatırlattı. Yıllık kapasitesi
100 milyon yolcu olan havalimanı
için devletin cebinden para çıkmayacağını, bunun yerine 20 yıllık
kullanım hakkı verdiklerini belirtti.
Marmaray Projesi’nden de bahseden Erdoğan, “153 yıllık rüyaydı,
biz gerçekleştirdik. Bizim fiiliyatımıza bunların hayalleri ulaşamaz.”
diyerek muhalefete mesaj gönderdi. Türkiye’nin şu anda kendi
uydularını ve savaş gemilerini inşa
edebilen bir ülke olduğunu anlatan
Başbakan, 5. uyduyu da Ankara
Kazan’da inşa edeceklerini dile getirdi.
Darbe girişimleri devam
ediyor
İktidarları boyunca çeşitli senaryolarla engellenmeye çalışıldıklarını anlatan Başbakan, “Darbe
senaryoları ürettiler, başarısız oldular. Partimizi kapatmak istediler,
sonuç alamadılar. Provokasyon

yaptılar, netice elde edemediler.
Ekonomiyi sarsmak istediler, yine
başarısız oldular. 17 Aralık darbe
girişimiyle yolsuzluk ve rüşvet kılıfı
altında Türkiye’nin milli değerlerine, kurumlarına ve politikalarına
saldırı düzenlediler. Bu saldırıların
da önünü kestik. Türkiye bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır.
Demokratikleşme
adımlarımızı
hızlandıracak, reformlarımızı kararlılıkla yapacak, kardeşliğimizi
daha da güçlendireceğiz. Huzurla,
istikrarla ve güvenle Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.” diye
konuştu. Demokratikleşme alanında tarihi adımlar attıklarına değinen Erdoğan, bir yılı aşkın

“Birleşmiş Milletler,
Avrupa ülkelerine
‘30 bin Suriyeli’yi siz
alın.’ diyor. Avrupa
30 bini alamıyor, biz
18 bin kişiyi daha
kabul ediyoruz. İnsanî ve vicdanî görevimizi yerine
getiriyoruz.”

süredir Türkiye’de terör nedeniyle
hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini sözlerine ekledi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam
etti: “Türkiye’de artık milli iradeye
ve demokrasiye en güçlü şekilde
sahip çıkan bir iktidar var. Hırsızlıkların en büyüğü milli irade hırsızlığıdır. Milli iradeyi çalanlar, her
seferinde Türkiye’nin hazinesini
boşaltmış, yetimin hakkına el
uzatmış, Türkiye’yi yoksullaştırmıştır. İşte şu anda da milli iradeyi
çalmak, Türkiye’yi o eski günlere
götürmek istiyorlar.”
Başörtüsü serbestliği
Başörtü yasağına değinen Erdoğan, “Üniversitelerde okuyan
kız çocuklarımızın başörtüsü yasağına son verdik. Kamuda başörtüsünü serbest bırakarak toplumsal
barışın önünü açtık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 4+4+4 uygulamasıyla
imam
hatiplerin

kapılarındaki kilitleri kırdık. İfade
özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün önünü açtık.” dedi.
Dünyadaki insanlık trajedileri
Başbakan, konuşmasında 150
bini aşkın kişinin öldürüldüğü Suriye’deki olayları da ele alarak,
uluslar arası alanda insanlık trajedilerini sonlandırmak için gayret
gösterdiklerini anlattı. Şimdiye
kadar Suriye’den 700 bin kişinin
Türkiye’ye sığındığı bilgisini veren
Erdoğan, “Birleşmiş Milletler, Avrupa ülkelerine ‘30 bin Suriyeli’yi
siz alın.’ diyor. Avrupa 30 bini alamıyor, biz 18 bin kişiyi daha kabul
ediyoruz. İnsanî ve vicdanî görevimizi yerine getiriyoruz.” dedi.
Yurt dışında oy kullanma
imkânı
Başbakan, sık sık “Dik dur eğilme, bu millet seninle”, “Türkiye
seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesilen konuşmasını, yurt dışında yaşayan Türklerin cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacağını hatırlatarak tamamladı.
Steiger Uluslararası Liderlik
Ödülü
Gecenin sonunda Erdoğan’a,
2012 yılında Türk-Alman ilişkilerinin ve dostluğunun geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı
Avrupa kategorisinde verilmesi
kararlaştırılan ancak o tarihte gerçekleştirilen törene katılamadığı
için kendisine takdim edilemeyen
“Steiger
Uluslararası
Liderlik
Ödülü” sunuldu.

Sebahattin BOZKURT
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Edebiyat/Şiir

Şiir-i Şehir
Şehir, evet o kalabalık olan şehir
Hani kıyısında akar bir nehir
Fırsat, imkân sağlayan değil
Özgür esir üreten şehir
Elalemle yaşanan, selâmı katleden
Kargaşada düzen, evsizi büyüten
Köylüyü ezen, beni üzen şehir
Bu kalabalıkta kayboldu şehir
Hani o esrarkeş, tinerci
Sokak çocuğu ya da sakat dilenci
Görünce içimiz yanar, faydamız dokunsun isterken
Onları yüzlerce kez gösteren vicdan törpüsü şehir
Tatmine sınır tanımayıp, daha dedirten
Rekabete göz kırpıp, adaleti delirten
Bizi hep zararlı çıkaran nankör şehir
Yakınmakla bitmez bu şiir
Benim usandığım işte o şehir
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İkbal ÖZSOY

Edebiyat/Şiir

Kamer DOĞAN

Halil DOĞAN

AYRILIK
Sen gidince karlar yağdı üstüme.
Üşüdüm sensiz yine üşüdüm.
Aradım senden bir parça
Bir sıcak el bulamadım.
Gözlerim doldu yaşla
Akıp gitti sensiz
Üşüdüm sensiz yine üşüdüm.
Bakışlarım senden bir ümit aradı.
Kayıp gitti gözlerim peşinden
Senin için terk ettiler beni
Tıpkı kaçışın gibi
Sen gidince kar yağdı üstüme
Üşüdüm yine üşüdüm.
Yaşım atmışı geçmişken
Çekip gittin vefasız
Yazın ortasında kışı yaşadım
Yaşlı yüreğim yaralı çaresiz
Seni arıyor bu şehirde
Gölgeni bile bırakmamışsın
Sensiz üşüdüm yine üşüdüm
Güneş doğmuyor sensiz günüme.
Isıtmıyor sensiz tenimi
Ölüm teri bitiyor alnımda
Kalbim kalbim sıkışıyor
Tıpkı kaçışın gibi
Sensiz ölmek beni kahrediyor.
Bu şehirde ölmek istemiyorum
Ben doğduğum toprağa aittim
O toprakta açmıştım gözlerimi
O toprakta kapansın gözlerim.
Üşümek mi o benim kaderim oldu.
Sensiz karanlık bu şehir
Sensiz soğuk bu şehir
Sensiz soğuk bu ev, odamız.
Ölüm bana koşuyor haince.
Sensiz ölmek beni kahrediyor.

SUİZAN
Sende söyle sözlerini
İncitmesen gönülleri
Ekşitme tatlı dilleri
İncitmesin gönülleri
Sözlerini tok söyleme
Yaptığını hiç eyler
Her şeyi hemen söyleme
İncitmesin gönülleri
Bilmek de bazen yetmiyor
Emekler boşa gidiyor
Bildiğini heder ediyor
İncitmesin gönülleri
Su berraksa içilir
Varsa köprüsü geçilir
Dillerde kelam incinir
İncitmesin gönülleri
Çağırır bizleri ezan
Olalım mescide koşan
Yapmayalım suizan
İncitmesin gönülleri
Hem insanız hem beşeriz
Yiyip içip de gezeriz
Nefsin tuzağına düşeriz
İncitmesin gönülleri
Konuşmak herkesin işi
Şiirler bilenin işi
Anlar arif olan kişi
İncitmesin gönülleri
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Bamteli

KUR’AN’A BİR DE BU GÖZLE BAKIN
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, “İslâm’da Sosyal Adalet” üzerine temellendirdiği fikirlerini Berlin’de okurlarıyla paylaştı.

Bazı çevrelere göre “hür” bazılarına göre ise “aykırı ilahiyatçı” olarak değerlendirilen yazar ve düşünür İhsan Eliaçık Türk Eğitim Derneği’nin
davetlisi olarak geldiği Berlin’de bir dizi seminer
verdi. Daha önce yurtdışına çıkma yasağı nedeniyle Avrupa’daki okuyucularıyla buluşma imkânı
bulamayan Eliaçık, Berlin’de olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek bundan sonra sık sık bu tür
organizasyonlara katılacağını belirtti. “İslâm’da
Sosyal Adalet” üst başlığında “Kur’an’ın Ekonomik
Politik Okunuşuna Giriş” ve “Kur’an Kıssalarının
Ekonomik ve Politik Okunuşu” konularında seminer veren İhsan Eliaçık, “Kur’an’a bir de bu gözle
bakın.” diyerek “mülk, paylaşım, eşitlik, otorite,
güç” gibi kavramlar üzerinden Kur’an’ın insanlığa
verdiği mesajı yorumladı. Kur’an’ın insanın psikolojik ve sosyolojik dünyasına bir hitap olduğunu
söyleyen Eliaçık, Kur’an’da okuduklarımızın gündelik hayatta karşılığını bulmamız gerektiği ilkesinden yola çıkarak kıssaları oloğanüstü ve
mitolojik anlatımlardan arındararak ele alıyor.
Eliaçık seminerde, Peygamberimiz zamanında
Mekke’deki sosyal hayattan, Peygamberimiz’in bu
düzene nasıl alternatif olduğuna, Kur’an’ın “Hayır”
diyerek itiraz ettiği konulardan, şeytanın insana
yaklaşma yollarına, insandaki “toplama, biriktirme ve kontrol etme” hastalığıdan, tefsirlerin arkeolojik kanıtlarla desteklenmesi gerektiğine
kadar pekçok konuya değindi. Kur’an’ı anlamak
için önce hayatı anlamak gerektiğini belirten Eliaçık, yeniden yorumladığı Kur’an’daki 23 kıssa ve 22
meselden birkaçına seminerdeki konuşmasında
yer verdi.

İhsan ELİAÇIK
“Şeytan dediğimiz şeyle içimizdeki 3 büyük temel
dürtü temsil edilir. Adem’e secde et, denildiğinde etmeyip “Beni ateşten yarattın onu çamurdan.” diyen
şeytanla temsil edilen şey kibirdir. Şeytanın Adem’e
“Sana sonsuza kadar toplamanın yollarını göstereyim mi?” demesi hırstır. Şeytan, “Bana değil de
Adem’e güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu göstereceğim” diyerek Adem’i kıskanır. Burada temsil
ettiği haset duygusudur. Kur’an’a göre 3 büyük
günah budur. Her üçünün de altında sahip olma ve
mülk tutkusu vardır.”
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İşte seminerden ilginizi çekeceğini
düşündüğümüz bazı başlıklar:

N

eden Kur’an’ın Ekonomik ve Politik Okunuşu
Müslümanlar yıllardır bekliyorlardı
ve iktidar oldular. Bugün gelinen
noktada Müslümanların bazı problemleri olduğunu düşünüyorum. 40 yıllık
İslâmî hareket, cemaat çalışmaları vs.
sonucunda bir öz eleştiri yaparak, “Nerede yanlış yaptık?” sorusunu kendime
sordum. “Bütün bu Kur’an okumalarının,
ders halkalarının, toplaşmaların sonucunda bu mu çıkmalıydı?” Kur’an’ın
okunmamış ayetini bırakmamış ancak
konu para, mal, mülk meselesine geldiğinde neredeyse tamamı tökezleyen bir

Bamteli
camiayla karşı karşıyayız. Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında derin bir boşluk olduğunu,
buralara hiç çalışılmadığını, herhangi bir kapitalistten farkları olmadığını fakat bunun çoktan
unutulduğunu, hiç de önemsenmediğini fark ettim. Ve dilimdeki
söylemi değiştirmeye başladım.
Özellikle 2007’den sonra, eski konuların hepsini bir kenara koydum
ve yeni mevzulara girmeye başladım. Bu süreç devam ediyor.
Kur’anın ekonomik politik okunuşu
dediğim olay bence bugün Müslümanların üzerinde durması gereken en önemli şeydir.
Hayatı Okumadan Kur’an’ı
Anlayamazsınız
Bir grup genç “Kur’an öğrenmek istiyoruz.” diye bana geldiler.
Eskiden “Hadis usulü öğrenin, tefsir okuyun, şu kitapları okuyun,
önce şu sureleri okuyun, Arapça
öğrenin.” gibi şeyler söylerdim.
Onlara dedim ki, “Size bir tefsir
usulü önereceğim ama bu daha
önce bildiklerinizin hiçbirine benzemeyecek.” Kur’an’ı elime aldım
ve kapattım. “Kur’an’ı anlamanın
ilk yolu Kur’an’ı kapatmaktır,
Kur’an’ı okumamaktır.” dedim. Ve
onları İstanbul’un bazı yerlerine
gönderdim. Mesela Mecidiyeköy’de devasa gökdelenlerin ve
onların çöplerinin boşaltıldığı yerlere gönderdim. Küçük çocuklar
gelip torbalarını dolduruyorlar ve o
çöpler onların akşam yemeği oluyor. “Buraları gidin gezin, sonra
size Kur’an’ın nasıl okunacağını
anlatacağım.” dedim. Geldiklerinde, “Gördükleriniz karşısında
içinizde bir isyan, bir yumruğunu
sıkma, ‘Ya bu nasıl olur?’ diye şehrin boşluğuna doğru bağırma hissi,
öfke yoksa Kur’an’ı okumayın,
Kur’an size hiçbir fayda vermeyecektir. Hatta sizin Kur’an okumanız
zararlıdır.” dedim. Bu Kur’an masa
başında yazılmış bir kitap değildir.
23 senenin sonunda, olaylar oldukça, çatışmanın, isyanın, kılıç
çekmenin, karşı karşıya gelmenin,
korkunun içerisinde oluşmuş metinlerdir bunlar. Bu metni okurken içerisindeki kılıç şakırtılarını, köle feryatlarını, zavallıların, acizlerin, Bilal-i Habeşiler’in, cariyelerin çığlıklarını

duymuyorsanız, bu kitaptan
hiçbir şey anlamazsınız.
Kur’an’ı okumak için önce hayatı okumak gerekir. Hayatın içindeki çelişkileri ve acıları görmek
gerekir. Eğer bu kitap hayatın çelişkilerine bir çözüm bulmuyorsa
zaten bir tapınak kitabına dönüşmüştür, hiçbir işe yaramaz.
Kur’an Mekke’deki Sistemi
Sorguluyordu
Bu kitap Mekke’de ve Medine’de insanî trajedilere ve zulümlere çözüm bulmak için gelmiştir.
“Bu kız çocukları hangi suçundan
dolayı öldürüldü? (Tevkir, 9)” ayeti
Mekke’deki sistemi sorgulayan bir
ayettir. Bu sorunun ardından Mekke’nin devasa bir problemi ortaya
çıkıyor. Kız çocukları cehaletten

“Kur’an’daki yaratma vurguları sadece
Allah’ın varlığını
belirtmek için değildir aynı
zamanda kölelere sahip
olunamayacağını anlatmak içindir. Kur’an’daki
tabiat tasvirleri ise mülkün
Allah’a ait olduğunu söylemek içindir.
Sürekli ölüm hatırlatması
yapılması dünyaya bağlanmaktan vazgeçmek
gerektiğini vurgulamak
içindir.”
dolayı gömülmüyordu. Tefeci bezirganlar şehre hâkimdi. Mekke’ye
getirilen malları iç ediyorlardı.
Oradan kazandıkları paralarla bankerlik yapıyorlardı. Mekkeli yoksullara borç para veriyorlar, borcunu
ödeyemeyenlerin erkeklerini köle
yapıyor, kızlarını kadınlarını da Kâbe’nin arka sokaklarında açmış oldukları genelevlerde çalıştırıyorlardı. Kur’an-ı Kerim buna “Yeda
Ebu Leheb” diyor. “Ebu Leheb’in
kurduğu düzen” Adamın iki eli kurusun diye beddua etmiyor. Ebu
Leheb’in kurduğu düzene beddua
ediyor. Mekke’li çocuğum büyür de

onların eline düşer diye toprağa
gömüyor. Kur’an-ı Kerim diyor ki,
“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. (İsrâ, 31)” “Kahrolsun Ebu Leheb’in düzeni” diye,
bu ayetler sokaklarda çınlamaya
başlayınca, bu düzenden mağdur
olan ne kadar cariye, anne-baba
varsa Peygamberin yanına doğru
koştu.
Mekke’yi sarsan soru bu, sokağın beklediği soru bu. “Bunun hesabını sormak için geldim. Kâbe’
nin etrafında, Allah’ın evinin olduğu bir yerde böyle bir şey olamaz.” Kılıcını çeken Peygamber’in
arkasında saf bağlıyor.
Bir tanesi Peygamberimiz yolda
yürürken arkasından vuruyor ve
soruyor:
-“Sen Abdullah’ın oğlu Muhammet misin?”
-“Evet”
-“Sen Allah’ın resulü olduğunu
söylüyormuşsun, doğru mu?”
-“Evet”
-“Allah sana ne diyor, bir bölüm
dinleyebilir miyim?”
- O da Tekvir Suresi’ni okuyor.
“Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar
yerlerinden
düşüp
dağıldığı
zaman, (...) diri diri gömülen kız
çocuğuna hangi suçundan dolayı
öldürüldüğü sorulduğu zaman...
(Tekvir, 1-9)” Tam oraya geldiği
zaman adam;
- “Tamam” diyor. Peygamber’in
ağzını tutuyor. “Bunları sana Allah
mı söylüyor?”
-“Evet”
-“Sen Allah’ın resulü müsün?”
-“Evet”
-“Bu kız çocuklarının niye diri
diri gömüldüğünün hesabını sormaya mı geldin?”
-“Evet”
-Adam tekrar tekrar sorduktan
sonra sokağın ortasında kılıcını
çekiyor, “Bundan böyle sana bu
sözü söyleyen zata yemin olsun ki
kılıcım bu sözün arkasındadır.”
diyor.
Ankara’da bir Kur’an sempozyumunda konuşmacılardan biri
“Hadis olmadan Kur’an’ı anlayamayız.”dedi. Diğeri, “Tefsir olmadan Kur’an’ı anlayamayız.” dedi.
Bir başkası “Arapça olmadan olmaz.” Bir diğeri “Tasavvuf olmadan olmaz.” dedi. Her biri önce
kendi branşının öğrenilmesi gerek-
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tiğini, o öğrenilmediği takdirde
Kur’an’ın anlaşılamayacağını iddia
etti. Biri de “Hiçbir şey okumadan
direk meal okumamız lazım.” dedi.
Ben de bu olayı anlattım. Dedim
ki, “Peygamber’e arkasından vurup soran, sonra da kılıcını çeken
bu adam, sokağın ortasında sadece 7-8 ayet dinledi Peygamber’den, bu söyledikleriniz bu
ayet- lerin neresinde? Bence sizin
Kur’an okumanızın tamamı yanlış”
Başka bir yerden bakmak gerekiyor. Ben yazmış olduğum tefsire
“Yaşayan Kur’an” dedim. Kur’an’
da okuduğumuz şeylerin gündelik
hayatta
karşılığını
bulmamız
lazım. Berlin’de, İstanbul’da, Danimarka’da, Yeni Zelanda’da, Japonya’da, Amerika’da dünyanın
herhangi bir yerinde yaşayan insanların sorunlarına çözüm bulması lazım. Bunlara parmak basmıyorsa “Yaşayan Kur’an” değildir.
Hayatla ilgilenmeyen Kur’an “Ölü
Kur’an”dır.
Kur’an İnsanın Psikolojik ve
Sosyolojik Dünyasına Hitap
Eder
İnsanın psikolojik dünyası iç
dünyası, sosyolojik dünyası da dış
dünyası olduğuna göre Kur’an, ya
benim iç dünyamda sorunlarıma hırs, kibir vs. gibi- değiniyordur ya
da çevremle olan ilişkilerimi düzenliyordur. Kur’an’ın psikolojik ve
sosyolojik tefsirleri dışındaki tefsirlere sıcak bakmıyorum. Kur’an’
da matematik, bilim, tarih aramanın bir âlemi yoktur. Kur’an’da her
şeyi aramın da bir anlamı yoktur.
Kur’an yazılı bir ayettir. Bir de dışarıda yazılı olmayan Allah’ın ayetleri vardır. Deniz bilimiyle uğraşmak isteyen gidip denizleri inceleyebilir, astronomi ile uğraşmak isteyen gökleri inceleyebilir. Onlar
da Allah’ın ayetleridir. Kur’an’ın
konusu bu değildir. Bütün bunları
yaparken Kur’an insana bir bilinç
aşılamaya çalışıyor. Kur’an bir
bilim kitabı değildir. Bir bilinç kitabıdır. Aradığınız cevaplar Kur’an’da
yok. Tabiatta, doğada var. Oraya
bakın.
Psikolojik Dünyamızın Deşifresi: Adem Kıssası
Kur’an’da Adem Kıssası’nda
şöyle bir ayet vardır. “Şeytan
Adem’e vesvese verip (...) (Tâ Hâ,
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120)” Vesvese, içten gelen bir fısıltıdır. Adem de biz insanlarız. İçimizdeki sesten bahsediyor bu
ayet. Ana psikolojimizin ne olduğunu söylüyor. “Şeytan Adem’e
vesvese verip dedi ki, ‘Sana şecere-i huld’un ve mülk-i la yeblâ’nın yolunu göstereyim mi? (Tâ
Hâ, 120)” Şecere-i huld ve mülk-i
la yeblâ. Bu iki şeyin içimizde olduğunu, ademoğlunun bu iki şeyin
peşinden gittiğini, bunun dışarıya
yansıdığını, dıştaki çarpıklıkların
ve çürümelerin kökeninde Adem’in
içindeki bu psikolojinin yattığını
söylüyor. Geçmişteki Ademlerin,
bugün yaşayan Ademlerin ve gelecekte yaşayacak Ademlerin içindeki onulmaz, iflah olmaz, esaslı
bir problemi Kur’an bize deşifre
ediyor. Şecere-i huld ve mülk-i
la yeblâ ne demek? Şecere
ağaç, huld, sonsuzluk, mülk-i
la yeblâ, yıkılması mümkün olmayan mülk demektir. “Sana
sonsuzluk ağacını göstereyim mi?
Buna sahip olursan yıkılması
mümkün olmayan bir mülke sahip
olacaksın.” diyor. Bu kavramları
açıklarken etimolojiden gitmek
gerekir. Şecere, cemaâ demektir,
yani toplamak. Keneze demektir,
yani biriktirmek. Ağaç da bütün
dalları, yaprakları, meyveleri kendinde toplar. Huld, sonsuzluk diye
çevriliyor, aslında bir şeyin son sınırı demektir. Şu halde şecere-i
huld, bir şeyi son sınırına kadar
toplamak demektir. “Sana arzu ettiğin, heves duyduğun, peşine takıldığın şeyin son sınırına kadar
nasıl toplayacağını ve bu toplama
neticesinde yıkılması mümkün olmayan bir servete, iktidara ve
mülkiyete nasıl kavuşacağının yolunu göstereyim mi?” diyor. İnsanın içindeki ana dürtüyü deşifre
ediyor.
Bu doğru bir söz müdür? Gelin
birlikte bunu gündelik hayatta test
edelim. Hayatta ben bundan

başka bir şey görmüyorum. Dünyadaki bütün savaşlar, işgaller, desiseler, yalanlar, iftiralar bundan
olur. Tüccar müşteri toplamak
ister. İster ki, bütün ürettiği şeyleri
insanlar ondan alsınlar. Mesela
ben yazarım. Bir kitap yazıyorum.
Benim içimden bir ses diyor ki “En
çok benim kitaplarım satsın.” Televizyoncu en çok reytingi ben alayım, istiyor. Futbol takımları bütün
puanları ben toplayayım, istiyor.
Amerika istiyor ki, bütün petrol
benim olsun. Herkes toplama peşinde.
İnsandaki Toplama Dürtüsüne Örnek: Habil ile Kabil Kıssası
Habil-Kabil Kıssası biraz önce
bahsettiğimiz konuyu örneklendirerek açıklayan kıssadır. Kabil
toplama peşinde olan, Habil
ise toplamaya karşı çıkan demektir. Kabil bir bahçenin etrafına çit çeviriyor ve “Burası
benim.” diyor. Daha önce insanlar
geliyorlar pınardan su alıyorlardı,
meyvelerinden yararlanıyorlardı,
ağaçların gölgesinde oturuyorlardı. Birisi çıktı, “Burası benim,
bundan sonra buranın nimetlerinden yararlanmak istiyorsanız bana
hizmet edeceksiniz.” dedi. Çitle
çevirdi. Çitin çevrildiği yere “mülkiyet” dendi. Etrafına memur
koydu, onlara “devlet” dendi. Silahlı adamlar tuttu orayı koruması
için onlara da “ordu” dendi. Mülkiyetin, devletin ve ordunun ortaya
çıkışı böyle oldu. Habil-Kabil Kıssası tam da bunu anlatıyor. Habil
buna karşı çıkıyor. “Burası Allah’ın
kullarına ait” diyor ve aralarında
kavga çıkıyor. Kabil Habil’i öldürüyor. Kur’an’da anlatılan kıssa
budur. Ben yıllar önce bir müfessire Kabil’in Habil’i öldürme nedenini sordum. “Kız yüzünden” dedi.
Müslüman dindarın bilinçaltını deşifre etmesi bakımından önemli bir

“Kur’an-ı Kerim’de 3 tane put ismi vardır. Lat, Uzza, Menat.
Lat, otorite, Uzza, güç, Menat da para demektir. Otoriteden
emperyalizm, güçten faşizm, paradan da kapitalizm doğuyor. Çağımızın 3 büyük putu bunlardır. Kur’an’ı böyle okuduğumuzda çağın derdine tam da parmak basan bir kitap
olduğunu görüyoruz.”
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şey bu. Olayı “kız davası” olarak
görüyor. İnsanlığın temel meselesini bu olarak görüyor. Bu nedenle
var gücüyle kadına yöneliyor. “Saçının telini gösterirse cehennemde
70 yıl yanacak.” diyor. Ama öyle
40 tane yere çit çevirmesinde,
dünyalar kadar para biriktirmesinde hiçbir mahsur görmüyor,
yeter ki karısının saçının teli görünmesin. Bu tefsir yanlış.
Toplama, Biriktirme, Kontrol Etme Hastalığı
Kur’an-ı Kerim’de 3 tane put
ismi vardır. Lat, Uzza, Menat. Lat,
otorite, Uzza, güç, Menat da
para demektir. Otoriteden emperyalizm, güçten faşizm, paradan da kapitalizm doğuyor.
Çağımızın 3 büyük putu bunlardır. Kur’an’ı böyle okuduğumuzda çağın derdine tam da
parmak basan bir kitap olduğunu
görüyoruz. Kur’an’ın evrensel bir
kitap olduğunu, insanlığın temel

sorununa parmak bastığını, asıl
meseleyi yakaladığından dolayı
her çağa hitap eder bir özellik kazandığını görüyoruz. Nasıl oluyor
da çağın en önemli 3 meselesine
Kur’an put diyerek parmak basıyor? Çünkü insanı tanıyor. Dünyanın neresine giderseniz sorunun
bu olduğunu göreceksiniz. Müslüman ülkeler de böyle, olmayanlar
da da böyle. O zaman buradan
nasıl çıkacağız? Bu putları yıkarak
çıkacağız. İçimizdeki putu yıkacağız önce.
Şeytanın İnsana Yaklaşma
Yolları
Kur’an-ı Kerim’de şeytanın
sağdan, soldan, önden, arkadan
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yaklaşarak sıratı müstakimden insanları alıkoyacağı, saptıracağı yazıyor. (A’râf, 16-17) Bu da sembolik bir ifadedir. Bize yaklaşarak
toplamayı, biriktirmeyi ve yıkılması mümkün olmayan bir gücü
telkin etmesi demektir. Ben bunu
2S, 2Ş olarak açıklıyorum. Siyaset, servet, şehvet ve şöhret
duygularının bizi hırsa ve hasede sürüklemesi demektir.
Bunların dördünde de insanoğlu iktidar hazzı yaşar. İnsanın ayağı da burada kayar.
Bütün günahlar burada işlenir.
Bunları sağlam tutan, bunlara
hükmeden adam, adamın hasıdır, Müslüman’ın hasıdır. Gösteriş için namaz kılan, oruç
tutan, örtünen değil. Ben orada
bir Müslüman’ın Müslüman olup
olmadığını anlayamam.
Kur’an İlk “Hayır” Dediği
Şey
Kur’an’da “La” hayır, “Kella” ke-

sinlikle hayır, denilen yerleri çıkardım.
Kur’an’ın
itiraz
ettiği,
problem olarak gördüğü ilk şey
nedir? İlk kella dediği yer: (Alak,
6) “Hayır, insanoğlu zenginliği
kendine yeterli görünce tuğyan
eder.” Bazları bunu ilim bakımından kendini yeterli görmek diyerek yorumluyorlar. Bence bu topu
taca atmaktır. Orada geçen “mustağni” kelimesi ganimet kökünden
gelir. Bildiğiniz kaba saba mal
mülk zenginliği demektir. Burada,
Mekke’de Velid bin Muğire, Ebu
Leheb, Ebu Cehil gibi Kâbe’ye getirilen malları toplayan, faizcilik
yapan, malı mülkü kendine yeterli
gördüğü için bütün köleler benimdir diyen adamlar kastediliyor.

Kur’an’ın buradan başladığını
örtmeye çalışıp entelektüel, ilmi
yorumlar yaparsak kapitalizme
karşı Kur’an’ın dayanaklarını yok
etmiş oluruz. Paranın etrafında
oluşturulan güç, gücün verdiği
otorite. Bunların hepsi burada birleşiyor. Kur’an, bunların hepsine
“hayır” diyor.

Kalem Suresi, Bahçe Sahipleri Kıssası’nda da bundan
bahseder. Bugünkü tabirle burjuvaziyi, o günkü tabirler Mekke’nin zenginlikten şımarmış
ileri gelenlerini anlatır. Bu kişiler erkenden tarlalarına gidiyorlar, yoksullar gelip oradaki
üründen almasın diye. Bir de
bakıyorlar ki yerle yeksan
olmuş bahçeleri. Demek istiyor
ki Kur’an; bu sahip olduğunuz
yerler, etrafına çit çevirerek
benim dediğiniz yerler, bu bahçeler, bu hurma tarlaları, bu
ekin bağları sizin değildir,
Allah’ındır. Mülk Allah’ındır. Bir
gün olur elinizden çıkar, bir felakete maruz olduğunu görürsünüz ya da siz ölürsünüz.
Hemen sonrasında da ölüm
hatırlatması yapıyor.
Kur’an-ı Kerim’deki ölüm hatırlatması sürekli olarak dünyaya
bağlanmaktan vazgeçmeyi vurgulamak içindir. Ölüm en büyük eşitleyici ilkedir. Veyahut felaket
vurgusu yapılır, sahip olduğumuz
şeyin veya kendimizin yok olacağını ifade etmek için. Dolayısıyla
bahçe sahipleri kıssası insanlıkta
kadim bir sorun olan yoksulluk ve
zenginlik sorununa parmak basmak için anlatılan bir kıssasıdır.
Bütün ağalar, patronlar bahçe sahiplerinde anlatılan iki tane zenginin yaptığını yaparlar.
Bir diğer örnek, Müddesir Suresi’ndedir. Orada bir adam anlatılır. O adam müfessirlere göre Velid
bin Muğire’dir. Müzemmil suresinde de o vardır. Denir ki, “Tek
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başına yarattığım o adamı bana
bırak. Uzayıp giden mal verdiğim,
gözünün önünde oğullarıyla nimetimi döşedikçe döşediğim o adamı.
Hala gözü doymuyor. Verdiğimden
daha fazlasını istiyor. Hayır! O
ayetlerimize karşı inat etti. Onu
dimdik bir yokuşa süreceğim.
(Müdderis 11-14)” Şöyle anlatır,
“Hesap yaptı, ölçtü biçti, tarttı,
(...)sağına soluna baktı, (...) ve bu
eskilerin masalından başka bir şey
değidir, dedi. (Müddesir, 18-25)”
Eskilerin masalı dediği şey ahiret inancı ya da Allah itikadı değil,
bunların hepsine zaten inanıyor.
Eskilerin masalı dediği şey, “Zengin olmayacak, fakir de kalmayacak, eşitlik olacak, köleler azat
edilecek.” Kur’an’daki yaratma
vurguları sadece Allah’ın varlığını
anlatmak için değildir, aynı zamanda kölelere sahip olunamayacağını belirtmek içindir. İnsanı
yaratan Allah’tır. Kur’an’daki tabiat
tasvirleri, yerlerin ve göklerin ve

ikisi arasındakilerin Allah’a ait olduğunu söylemek içindir. Mülkiyetin Allah’a ait olduğunu teyit ve
ısrar içindir. Kur’anın hitap ettiği
toplum Allah’a ve ahirete inanmakta ama korkmamaktaydı.

Müslümanlarla Müşrikler
arasında yapılan Hudeybiye
Anlaşması’nda, iki taraftan biri
hac yaparken diğerinin oradan
çıkacağını yazar. İki tarafda
hac ediyor. Ebu Cehil, namaz
kılan, oruç tutan, hacca giden,
cübbeli sarıklı muhafazakar

sağcı bir müşriktir. Bedir Savaşı’ndaki duasında, Peygamberimiz için “dinsiz, servet
düşmanı” diyor. “Bu dinsizden
bizi kurtar yoksa Allah’ın evinin
hizmetkârı kalmayacak” diyor.
İhtilâlci, dinsiz, mal mülk düşmanı, etrafına çapulcuları toplamış, düzene isyan eden
anarşist demeye getiriyor.
Hz. Peygamber’in Tefeci
Düzene Alternatif Olma Yolu
Kur’an, Müzemmil Suresi’nde
Peygamber’e, bu tefeci düzene
karşı etrafındaki bir avuç insanla
nasıl alternatif olacağını gösteriyor. “Rabbin, senin ve beraberindekilerin uykusuz geceler geçirdiğini biliyor. Gecenin ve gündüzün
ölçüsünü/gücünü
koyan
Allah’tır. Bu konuda epeyce zorlanacağınızı bildiği için size lütuf ile

muamelede
bulunuyor.
Artık
Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. İçinizden hastaların olacağını, Allah’ın fazlından aramaya
koyulanların bulunacağını, yeryüzünde sefere çıkacakların olabileceğini bilmektedir. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.
Salâtı ikame edin, zekâtı verin. Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz
için ne hayır yaparsanız, karşılığını
Allah katında daha büyük olarak
bulursunuz. Daima Allah’tan bağışlanma dileyin. Allah çok bağışlayıcıdır, sevgi ve merhamet
kaynağıdır. (Müzzemmil, 20)”
Yani, gecenin güçleri donanımlı
olmaktır, donanmaktır, gece yarınlarında kalkıp, Kur’an’ı düşünerek,

ruh dinginliğine kavuşarak okumaktır, iç dünyayı şeytanın vesvesesinden arındırmak için okumaktır, tevbe etmeniz, ölüm üzerine düşünmeniz, bireysel olarak
özgür bir ruh olmanız lazımdır, deniliyor. “Senin için gündüz uzun bir
uğraş var. (Müzemmil, 7)” deniliyor.
Kur’an’ın bel kemiği cümle
şudur. “Salâtı ikame ederler, zekâtı
verirler.” Bunu şöyle çevirdiler ve
mahvettiler. “5 vakit namaz kılarlar, 40’ta 1 zekât verirler.” Zekât
40’ta 1 vermek değildir. Fazla olanı
vermektir. “Kur’an’dan kolayınıza
geleni okuyun.” derken “Kur’an’ı
birbirinizin işini kolaylaştırmak için
okuyun” denilmektedir.
Salât kelimesi 8-10 yerde,
güneş, gündüz, gece, ay, akşam
kelimeleriyle beraber kullanıldığı
yerlerde rüku ve secde anlamında
namazı ifade eder. Geri kalan 120
yerde yardımlaşma, dayanışma
anlamına gelir. O zaman bu ayeti
şöyle anlamak
gerekir. “Onlar
yardımlaşma
ve
dayanışmayı ayağa dikerler ve fazla
olanı verirler.”
Pe yg a m b e r i miz etrafında
toplanan
insanlarla şöyle
yaşıyordu. Sabahleyin toplanıp
“Yarabbi
bize
yardım
et.” diyorlardı.
Beraber rükü ediyorlardı, secde
ediyorlardı. Sonra “Bir ihtiyacı olan
var mı?” diyorlardı. Birbirlerine sarılıyorlardı ve dağılıyorlardı. Gidip
tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde çalışıyorlardı. Günlük ihtiyaçları kadarını evlerine bırakıyorlardı. Akşam tekrar toplanıyorlardı. İhtiyaçtan fazlasını getiriyorlardı. Yine Allah’a yalvarıyorlardı,
beraber namaz kılıyorlardı. İhtiyacı olan oradan ihtiyacını alıyordu. Bir kaynaşma, değiş tokuş,
görüşme oluyordu. Sohbet ediyorlardı. Sonra evlerine gidiyorlardı.
İhtiyaçtan fazlası ellerinde yoktu.
Biriktirmiyorlardı. Caiz değildi. Haramdı. Bu toplum Mekke’deki putperest düzeni böyle yıktı.

Nisan/April 2014

53

Bamteli
Dünyadan El Etek Çekmek,
Otoritenden Güçten ve Paradan El Etek Çekmektir
Dışarıya çıkıp baktığımızda insanların peşinden koşturduğu en
önemli şeyin çalışmak ve para kazanmak olduğunu görürüz. Kimisi
camiye gidiyor, kimisi kiliseye gidiyor, kimisi Allah’a inanıyor, kimisi
inanmıyor. Hayatın en önemli konusu buysa, bu kitabın da en
önemli konusu bu olmalıdır. İnsanlar arasındaki en önemli şey değişsin, o zaman Kur’an’ın konusu
da değişir. Burası düzeldiği zaman
insanın maneviyatı da düzelecektir. Kur’an sürekli “dünya hayatına
bağlanmayın ya da dünya hayatı

meden bahseder. Sürekli olay ve
karakter analizleri yaparak bize bir
şey anlatmaya çalışır. Bu kıssa ve
meseller Kur’an’ın önemli bir bölümünü oluşturur. Peygamber döneminde olmuş herhangi bir olay yok
ki, onu açıklayan bir tarihi kıssa
anlatılmamış olsun. Bunlardan bir
ibret almamız isteniyor. Bir kitap
tarihten çokça bahsediyorsa geçmiş çağlardan günümüze kadar
değişmeyen şeyler olduğuna inanıyor demektir. Bu kıssaların günümüzde bir karşılığı olmalı.
Sadece, geçmişte olmuş bitmiş
mucizevi bir olayı anlatmak olmamalı. Bu nedenle ben bütün kıssaları yeniden yorumladım. Kıssaları,

menkıbe vardır. Menkıbe hikayelendirmek demektir. Menkıbede
denklik yoktur. Kıssada denklik
vardır. Kur’an menkıbe anlatmaz,
bir olayı mitolojileştirmez, dengiyle anlatır. “Senden önce meydana gelmiş olayların haberlerini
sana kıssa olarak anlatıyoruz.
(Hud, 100)” der. Edebiyatta buna
öykülendirme diyoruz. Öykülendirme kendi içinde ikiye ayrılır.
Gerçeküstü öykülendirme ve toplumsal gerçekçi öykülendirme.
Gerçeküstücü öykülendirme, metafizik olayları veya gerçeküstü bir
olayı kavratmak için dış dünyada
olmayan, şu an mevcut olmayan
bir takım olayları, durumları kişi

bir oyun ve eğlenceden ibarettir.”
diyor. Dünya hayatına bağlanmayın derken otoriteye-güce-paraya
bağlanmayın diyor. Dünya gezegeninden bahsetmiyor. Dünyanın
içindeki insanî ilişkilerin otorite,
güç ve paraya bağlı olmasını eleştiriyor. Bunlar olmadan ilişki kurun
diyor. Kur’an’ın ekonomik, politik
okunuşunun ana esasları bana
göre budur. Ve bu tür bir okumanın Kur’an’da kökleri ve kaynakları
vardır. Ben size yeni bir Kur’an getirmiyorum. Ben Kur’an’a bir de bu
açıdan bakın diyorum. Zenginin
gözüyle bakmayın, bir de yoksulun, diptekinin, hiçbir şeyi olmayanın, biçare olanın, gözeyle bakın
diyorum.

olağanüstü mucizevi yorumlardan
arındırarak, Kur’an’ın çerçevesinde
günümüze yönelik bir mesaj çıkacak şekle getirdim. Doğru olanın
da bu olduğuna inanıyorum. Diğer
türlü klasik anlatımlar bence ölü
anlatımdır. Bugünün Almanya’
sında, Türkiye’sinde, Danimarka’
sında, Amerika’sında hiçbir karışlığı olmayan ölü anlatılardır. Bundan çok daha iyilerini kiliselerde
havralarda dinleyebilirsiniz. Çok
daha fantastiktir, sizi alır başka
dünyalara götürür. Böyle olmamalı. Kıssaların burada günümüze
yönelik bir şeyler söylemesi lazım.
Söylemiyorsa bunu yeniden baştan okumalıyız. Başka bir gözle
bakmalıyız.

haline getirerek konuşturarak anlatmaktır. Örneğin Yusuf Has Hacib’in
Kutadgu
Bilig
kitabı.
Dönemin hükümdarına yazılmış
bir nasihat kitabıdır. Burada 4 kişi
konuşur. Onların her birine KünTogdı, Ay-Toldı, Ögdülmüş, Odgurmuş diye isimler verir. Aslında bu
4 şeyle kastedilen adalet, akıl,
mutluluk ve gelecektir. Bu 4’ünü
birbiriyle konuşturur. Bununla hükümdara nasihat etmektedir. Bunlar gerçek şahıslar değildir. Buna
edebiyatta teşhis ve intak sanatı
denir. Görünmesi mümkün olmayan varlıkları görünür hale getirmeye “teşhis”, konuşması mümkün olmayan varlıkları konuşur
haline getirmeye de “intak” denir.

Kıssaları yeniden yorumlamak
Kur’an’da 23 kıssa ve 22 tane
de mesel vardır. Kur’an geçmiş tarihlerden zaman ve mekân belirt-

Kıssa, Menkıbe, Mitoloji
Kıssa, tarihte olmuş bitmiş bir
olayı abartmadan ancak gerçeğin
üzerini de örtmeden anlatmak demektir. Kıssanın dışında bir de

Yeryüzünün Halifesi
Kur’an’daki Adem Kıssası da
bunun bir benzeridir. Şeytan ve
melek gibi dış dünyada gerçek
varlıklar yoktur. Bunlar insana ait
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bir takım durumların şahıs haline
getirilip konuşturulmasıdır. İçimizdeki bütün kötülük dürtüleri “şeytan” adını alır, bizdeki, Tanrı’daki
ve yeryüzündeki bütün iyilik düşünceleri “melek” adını alır. Bizim
gibi duyan gören, aynı türden olduğumuz kişi “Adem” ismini alır.
Onlar birbirleriyle konuşurlar. Burada konuşan sadece Allah’tır.
Orada Allah dışında ontolojik dünyada kendisini görmesek bile yaşayan bir varlık yoktur. Şöyle
anlatılır. “Rabbin meleklere, ‘Ben
yeryüzünde halife yaratacağım.’
dediği vakit onlar, ‘Yeryüzünde kan
dökecek ve fesat çıkaracak birisini
mi yaratacaksın.’ (...) dediler.
Allah, ‘Ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.’ dedi (Bakara, 30)”
Bir tarafta Allah, bir tarafta
melekler ve şeytan oturmuş ruhlar
âleminde konuşuyorlar dediğiniz
zaman teorik olarak bir sürü sorun
çıkar. Allah’a yer biçmiş olursunuz.
Allah’ı şeytanın karşısına oturtmuş
olursunuz. Yanlıştır. Bunların hepsi
semboliktir. Bize burada bir şey
anlatılmaya çalışılıyor.
Allah’ın “Yeryüzünde halife var
edeceğim” demesi ne demektir?
Kur’an’da halife ve emanet kelimesi birlikte kullanılmıştır. “Yarattıklarımı kendisine emanet edeceğim.” anlamına geliyor. “Biz
emaneti göklere, yere dağlara
teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular ama onu insan
yüklendi. Çünkü insanoğlu çok
zalim ve cahildir. (Ahzâb, 72)”
Cahil bilgisiz demek değildir. Şehvetine uyan ve inatçı demektir. İnsanoğlunun zalim, şehvetine uyan
ve inatçı olduğu için kendisine
yüklenen emaneti üstlendiğini
fakat dağların kendilerine teklif
edilmesine rağmen buna sorumluluk bilinciyle yanaşmadıklarını
söylüyor.
Burada anlatılmak istenen
nedir? Emanet ve halife kelimelerini kafamıza göre yorumlayamayız. Halife ve emanet kelimelerinin
Kur’an’da geçtiği yelere bakmak
gerekir. Buna baktığımızda emanetten maksadın mülkiyet olduğunu görüyoruz. Allah yaratmış
olduğu mülkü insanoğluna emanet
olarak verdiğini söylüyor. Mülk Allah’ındır. Kullanım yetkisi insana

verilmiştir. Bunlarla ilgili hesaba
çekileceğiz. Bana verilen bilgi,
vücut, sağlık, sıhhat, iktidar, para,
servet, mezara girmeden önce
sana ait olan her şey Allah’ın bir
emanetidir.
Adem Kıssası’nda, emanet verecek bir halife yaratacağını söylüyor. Melekler de diyor ki, “Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?” Yani
yaratılış itibariyle özünde bu özellikler olan, toplama, biriktirme,
kontrol etme hastalığı olan birisini
mi yaratacaksın? Burada melekler
konuşmuyor. Allah bize yaratacağı
varlığı ifşa ediyor. Bize ayna tutuyor. “Ben sizi bu özelliklerle yarattım” diyor. İnsanın psikolojik ve
sosyolojik dünyasına sesleniyor.
“Yerleri ve gökleri yarattım.” diyor hep Allah. Onların senin olduğunu zannetme. Onu ben yarattım
zannetme. İnsanı sakın ben
yarattım zannederek onu
köleleştirme. Ürettiği değerlerin sana ait olduğunu
zannedip sakın onu biriktirme. Sürekli yaratmanın
vurgulanması, tabiat, cehennem ve cennet tasvirleri
tamamı bunun içindir.
Bir ileri aşamada şeytan
söz alıyor. Şeytan dediğimiz
şeyle içimizdeki 3 büyük
temel dürtü temsil ediliyor.
Adem’e secde et, denildiğinde etmeyip “Beni ateşten yarattın onu
çamurdan.” diyen şeytanla temsil
edilen şey kibirdir. Bir insan ben
senden üstünüm dediği an kibir
hastalığına yakalanmıştır. Yaratılıştan var olan her- hangi bir şeyle
kıyas yapıp seninle eşit hale gelemem dediğiniz zaman kibre kapılıyorsun demektir. Bunun sosyal
karşılığı eşitliktir. İnsanların eşit
olduğunu ve kimsenin kibirlenmemesi gerektiğini söyleyen dünya
görüşüne tevhit deniyor. Tevhit insanları eşitliğe ve bir olmaya çağırır.
Şeytan’ın Adem’e “Sana sonsuza kadar toplamanın yollarını
göstereyim mi?” demesi hırstır.
Üçüncüsü de “Bana değil de Adem’e güvenmenin ne kadar yanlış
olduğunu göstereceğim, bana
süre ver.” diyerek Adem’i kıskanmasıdır. Yani hasettir. Kur’an’a

göre 3 büyük günah budur.
Her üçünün de altında sahip
olma ve mülk tutkusu vardır.
Kendinde olanla övünme, toplamaya girişme, başkasında
olanı kıskanma. Çünkü hiçbiri
bize ait değil.
Nuh Tufanı: Psikolojik ve
Sosyolojik Alt Üst Oluş
Nuh Kıssası bize Ortadoğu’da
meydana gelen bir sel baskınını ve
onun insanlık hafızasındaki izlerini
anlatır. Sembolik okunuşa göre ise
psikolojik ve sosyolojik olarak alt
üst oluşu ifade eder. Coğrafi olarak
gerçekleşen olay Akdeniz’in oluşumudur. Önceden Afrika kıtası ile
Türkiye’nin güneyi ve İtalya tek
kara parçasıydı. Sonra orada çö-

küntü meydana geldi. Atlas okyanusundan gelen suların o çöküntüye dolması sırasında Hazar Denizi’ne kadar olan bölge ve Filistin
kıyıları sular altında kaldı. O
zaman Hz. Nuh ve kavmi de Filistin kıyılarında yaşıyordu. Bu olay
sırasında birçok kişi öldü. Geriye
kalanlar da yeryüzünün başka
yerlerine doğru göç ettiler. İnsanlığın hafızasında derin izler bırakan
bu olayı herkes gittiği yerlerde anlattı. Bu nedenle bütün mitolojilerde ve dinlerde Nuh Tufanı yer
alır. Tufan kelimesi Kur’an’da psikolojik ve sosyolojik olarak alt üst
oluşu anlatır. İçimizdeki değer yargılarının, korkuların, umutların,
dünyaya bakışın bir altüst oluşla
değişmesi ve insan kişiliğinin yeniden kurulmasıdır. Genellikle
travmatik değişiklikler yaşadığımızda, ideolojik derin bilinç patlamalarından ya da kuvvetli bir
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aşktan sonra kişiliğimizi yeniden
kurarız. Sosyolojik olarak da toplumsal alt üst oluşu, sosyal devrim
anlamındadır. Toplum bir halden
başka bir hale geçerken önceki
bütün kokuşmuşluklarını kuvvetli
bir altüst oluşla atar. Bazen okuduğumuz bir kitap ya da bir şiir
öyle bir ruh üfler ki insana içinde
fırtınalar esmesine, kasırgalar
kopmasına neden olur. Bazen bir
söz, bir bakış kişide kuvvetli sarsıntılar meydana getirir. Aynı şekilde Hz. İsa’nın “Ben size Rabbinizden ayet ile geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir yaratık
yapıp içine üfleyeceğim; Allah’ın
izniyle hemen bir kuş olacak. Allah’ın izniyle anadan doğma körü
ve alacalıyı iyileştirip ölüleri dirilteceğim. Size evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi haber
vereceğim. Eğer imanınız varsa
anlarsanız ne dediğimi. (Al-i
İmran, 49)” demesi de bunun gibidir. Tamamı semboliktir. Çamurdan bir kuş demek, yerlerde
sürünmekte olan halk demektir.
Yerlerde sürünen halka veya boyunduruk altında yaşayan kişiliğini
kaybetmiş kişiye öyle bir nefes üfleyeceğim ki o kişi psikolojik olarak veya o toplum sosyolojik
olarak ayağa kalkacak demektir.
Kendisine yepyeni bir kader çizecek ve özgürlüğe kuş gibi uçacak,
demektir. Ve ondan sonra o ölü
toprağı serpilmiş halk dirilecek,
gözleri görmeye, kulakları duymaya
başlayacak.
Hakikaten
Allah’ın dini kişilere bir nefes gibi
estiği zaman, topluma bir ruh olarak aşılandığı zaman gerek kişiyi
gerekse toplumu böyle yapar.
Cehalet Putlarını Yıkmak
Hz. İbrahim’in eline baltayı alıp
putları indirmesi ne demek? Bunu
çok düşünmüşümdür. Peygamber’in aslında böyle bir şey yapmaması lazım. Bu, cehalet ve
önyargı putlarının yıkılmasıdır.
Bazen anlatırsınız ama karşınızdaki ısrarla anlamaz. Biri cahil, önyargılı ve inatçıysa o zaman onun
beynindeki cehalet putlarını teker
teker yıkmak gerekir. Ebu Cehil
Peygamberimize soruyor, “Ben
senin dinine geçersem bana ne
var?” diye. O sırada Hz. Peygamber’in yanında da eski azatlı kölesi
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kendisine inanması için kayanın
içinden bir deve çıkardığı, o deveye dokunmamalarını söylediği,
halkının da Peygamberi dinlemediği için helâk olduğu söylenir.
Oradaki deve, sadece deve olarak
algılandığında ölü bir anlatım olur.

Hz. Bilal oturuyor. “O neye sahipse
sen de ona sahip olacaksın.” diyor.
O da o zaman “Bu işi kılıç çözer.”
diyor. Bedir’de de vuruşarak ölüyor. Bir yerde baltaların çıktığı bir
nokta vardır.
Hz. İbrahim’in ateşe atılması
da mitolojiye dönüşmüştür. Hz.
İbrahim ateşe atılmamıştır. Atılmak istenmiştir. O da bulunduğu
yeri terk ederek tıpkı Hz. Peygamber gibi hicret etmiştir. Onlar da
aramış, bulamamışlardır. Yaktıkları
ateş de sönmüştür. Kur’an bunu,
“Ey Ateş! Serin ol dedik, selam
olsun İbrahim’e. (Enbiyâ, 69)”
diye anlatır. Bu kıssa mitolojileştirilerek, bire bin katılarak, menkıbeleştirilerek Urfa’da Balıklı Göl’e
dönüşmüştür. Balıklı Göl Derneği,
Halil İbrahim Derneği gibi dernekler ortaya çıktı. Turistik bir malzemeye dönüştü. Bu dernekler beni
kıssayı böyle anlattıp turizme
engel oluyorum diye mahkemeye
verdiler.
Ashab-ı Kehf
Aynı şekilde Ashab-ı Kehf Kıssası turizm konusu olmuştur.
Ashab-ı Kehf 7 kişi değildir ve 300
yıl uyumamışlardır. Türkiye’de 3
ayrı yerde mağaraları bulunmaktadır. Buralar belediyeler tarafından turistik bölge ilan edilmiş.
Oysa Ashab-ı Kehf, şehirleri işgal
altına girdiği için dağlara çıkan
gençleri anlatır. İbrahimî dini sürdüren gençler Roma işgaline teslim olmayıp dağlara çıkıp direnmişlerdir. Uzun yıllar dağlarda yaşamışladır. Sonra şehre dönüş kararı almışlardır ve dönmüşlerdir.
Özet olarak anlatılan budur ama
bunu da efsaneye dönüştürdüler.
Salih Peygamber’in Devesi
Salih Peygamber’in halkının

Allah’ın devesinden maksat,
Allah’ın dağı, suyu, madeni,
havası gibi kamuya ait olan
herşeydir. Herkese ait olmayı
ifade eden bir deyimdir. Buna
dokunmayın denmektedir. O
halk, talan yapan, kimsesiz
bulduğu her şeyi zimmetine
geçiren, vadilerde kayalar oyarak yaşayan, işgalci, sömürücü
bir halktı. Atlara binerler ve
yağmaya giderler. İşgal ettikleri, ele geçirdikleri her şeye Allah’ın devesi diyor. Allah’ın
devesi demek Allah’ın yeryüzü
demektir. Senin hakkın olmayan her şey Allah’a aittir. Sadece emeğinin hakkını alabilirsin, geri kalanına dokunamazsın.
Buradan işgale, sömürüye,
başkasının hakkına el uzatmaya,
kamudan mal çarpmaya karşı
kuvvetli bir söylem çıkar. Tam da
zaten bunu anlatmaktadır.
Kanıtsız, Delilsiz Tefsir
Yunus Peygamber, dönemin zalimlerine başkaldırdığı için ülkeyi
terk ederken yakalanıp cezaevine
konulmuştur. Bu cezaevi bir adadaydı. Su Tanrısı Enki’nin sembolü
balıktı. Cezaevinin içinde, tapınakların köşelerinde devasa balık resimleri vardı. Rahipler balık türü
giysiler giyiyorlardı. Bunların hepsinin kanıtları müzelerde vardır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
ya da Arkeoloji Müzesi’nde görülebilir. Ben bu müzelerde araştırma
yaptığım sırada müze müdürü bir
ilahiyatçının burada ne işi var diye
şaşırdı.
Ülkemizdeki ilahiyatçıların durumunun vahametini göstermesi
açısından önemlidir. Kimse araştırmıyor. Oysa orada tefsir yatıyor.
Arkeolojik kültür olmadan, kanıt-
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sız, delilsiz tefsir yapılıyor. Amerika Irak’ı işgal etti ve Bağdat’taki
müzelerde ne kadar arkeolojik
kanıt varsa hepsini aldı. Yağmaladılar bütün bu tarihi. Kur’an’daki
kıssaların, kutsal kitaplardaki kıssaların tefsiri orada yatıyordu.
Kimse gidip oraya bakmıyordu.
Süleyman
Peygamber’in
İdeali
Hz. Süleyman bugünkü Kudüs’te bir adalet ve barış yurdu
kurmak istiyordu. Kur’an’da “Allah
Dâru’s-Selâm’a çağırıyor. Allah
kimi layık görürse onu doğruluk ve
dürüstlük yolunda yürütür. (Yunus
25)” diye belirtilir. Dâru’s-Selâm,
esenlik, adalet ve barış yurdu demektir. Bunu yapmak için civardaki devletlerle çeşitli diplomatik
temaslar kurarak anlaşmalar yapıyor. Onlardan oluşan ortak bir
ordu kuruyor. Bütün amacı Ortadoğu bölgesini bir bayrak altında
birleştirmek. Şu anda da Hz. Süleyman’ın ideali gerçekleştirilmeyi
beklemektedir. O dönemde, güneyde Sebe’liler (karıncalar), kuzeyde Hititler (kuşlar), doğuda
Babil’liler (cinler/periler) ve batıda
Fenike’liler (yelkenli gemi ve rüzgarlar) vardı. Bu devletler o dönemde böyle anılır ve bilinirlerdi.
“Karıncalar”, Rüzgarlar”, “Cinler”,
“Kuşlar” o dönemde bu kabilelerin
ad ve sembolleriydi. Tüm bu ülkeler Hz. Süleyman’ın emrine girmişlerdi. Hz. Süleyman’a verilen
mülk buydu. Yani 600 tane karısı

olan, cariyeleri olan, yerlerin göklerin mülkü ona ait olan, zenginlikten tavan yapmış bir peygamber
ve kral değildi. Hz. Süleyman bir
evi, bir bineği, bir eşi olan, bir yıllık rızkından başka asla yiyecek biriktirmeyen binlerce peygamberden sadece biriydi. Bize verilen
ders şudur. Dünyanın başına en
fazla bir evi, bir arabası, bir yıllık
rızkını bir kenara koymuş, kibir,
haset ve hırs sahibi olmayan ve
Allah’ın emanetini kendi zimmetine geçirmeyecek kişiler getirilmelidir.
“Eline Bir Demet Sap Al”
Kur’an’da Eyyûp Kıssası anlatılırken denir ki, “Eline bir demet
sap al. Onunla vur. Yemininden
dönen durumuna düşme. (Sâd,
44)” Bu olay şu şekilde yorumlanmıştır. Eyyûp Peygamber hastalanmış ve yaralarında kurt çıkmış.
O kadar sabretmiş ki yarasındaki
kurdu dahi atmamış. O esnada karısı dediğini yapmamış ve Eyyûp
Peygamber “Şu kurtlardan bir kurtulayım
sana
göstereceğim.”
demiş. Sonra iyileşince Kur’an da
ona sözünde durmasını söylüyormuş. Bu Tevrat’tan alınma bir hikayedir. “Eline bir demet sap
al” demek, birleşmek, yekvücut olmak, demet gibi yan
yana durmak anlamında bir
deyimdir. “Ayağını yere vur,
dedik. İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su.
(Sâd, 42)” ayetinde anlatılan yıka-

nıp kurtlardan kurtulması değildir.
Bu ayetlerde Hz. Peygamber’e
ambargo
yıllarında
Eyyûb
sabrı ve direnişi örnek gösterilir. Dağılmamaları, yılmamaları, sapların bir demet halinde
bir arada durması gibi birlikte
durmaları söylenir. Ve ayağını
yere sağlam bas denir. Böyle
yaparsan önüne pınarlar çıkacak,
yepyeni mutlu bir gelecek, çölün
içinden su çıkmış gibi sizin olacak,
denmektedir.
Kıssaların Anlatıldığı Ayetlerin İniş Zamanları
Kıssa ayetlerinin geldiği dönemlere bakıldığında bu yorumlamalar tamamen uygun düşmektedir. Yunus Peygamber’den örnek
verildiği sırada Peygamberimiz
tam da kaçmayı düşünmektedir.
Kendini ifade edecek birilerini bulamamıştır, bunalmıştır. Bu sırada
gelen ayetlerle kendisine, ‘Yunus
gibi olma, Eyyûp gibi diren, sonunda Süleyman gibi olacaksın.”
denmektedir. Bu anlatıların tamamı Peygamber’in o anda yaşadığı dönem ve ruh dünyasıyla
örtüşür. Her biri bir pencere açar.

Hazırlayan:
Niğmet BALCI

CARYA Taxischule
caryacab@web.de

* LDS P-Schein
* Berlin P-Schein
* Taxibetrieb
* Grundkurse
* Intensivkurs
* Aktuel&Scnell
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MOCCA KAMPUS
2007

yılında kurulan
Mocca Eğitim,
Kültür ve
Araştırma Dergisi
ilk sayısını
2008‘de çıkarmıştır. 7 başarılı yıl ve 18
baskı sonrasında Mocca Dergisi’ne katkıda
bulunmak isteyen üniversiteli “genç yetenekler” Mocca Kampus Grubu’nu kurmuştur.
Özellikle gençlerin düşünce ve dileklerini
ifade etmek amacıyla kurulan grup, aynı
zamanda toplumdaki sorunları genç bakışla
ele alarak yazıya dökecektir. Mocca Kampus ekibi ayrıca eğitime de büyük önem
vermektedir çünkü yaşam kalitesinin eğitim
kalitesine zorunlu olarak bağlı olduğunu
düşünmektedir. “Geleceğimiz bizim elimizde” sloganıyla birleşen 12 hırslı genç
üniversiteli bu yola baş koydular.
Yazma yeteneklerini geliştirmek isteyen
gençlere MOCCA KAMPUS’un kapısı
açıktır.

2007

wurde im türkischen
Bildungsverein e.V.
eine Gemeinschaft
namens Mocca gegründet und brachte
die Zeitschrift für Kultur und Forschung „Mocca“
erstmalig im Jahre 2008 heraus. Nach 7 erfolgreichen Jahren und 18 Ausgaben wurde aus der
Initiative junger Studenten die Jugendgruppe
„Mocca Campus“, mit dem Vorhaben gegründet,
einen Beitrag zur Zeitschrift Mocca zu leisten.
Hauptsächlich möchte die Jugendgruppe die
Meinungen und Wünsche der Jugendlichen vertreten und die Probleme in der Gesellschaft aus
der Sicht der Jugend äußern. Dabei legt Mocca
Campus einen großen Wert auf die Bildung,
denn die Lebensqualität hängt ohne Zweifel eng
mit der Bildungsqualität zusammen. Mit dieser
Mission haben sich bereits 12 motivierte Studenten aus verschiedenen Universitäten und
Hochschulen zusammengefunden und starteten
mit dem Motto: „Die Zukunft liegt in unserer
Hand“.

Hüseyin SARIATEŞ
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Eğitimin Direği:
Aile

E

ğitim çeşitli şekillerde tanımlanabilir.
Bu kavram genellikle çocuk yetiştirmekle eş anlamda tutulmaktadır. Bu
yüzden tek bir tanımı yoktur. Ama
şunu söyleyebiliriz: eğitim ailede başlar, okulda, üniversitede ve hayatın
tüm alanlarında devam eder. Yalnız çocuk ilk
eğitimini ailesinde alır. Veliler ilk olarak çocuklarına bir örnektirler. Çoğu durumlarda görürüz
ki, çocuklar velilerinin yolundan giderler, bu yol
iyi ya da kötü olabilir. Kendileri iyi bir eğitim
aşamasından geçmemiş olsalar da velilerin,
maddi, manevi veya herhangi bir sebepten dolayı çocuklarına eğitimin kendi gelecekleri için
ne kadar önemli olduğunu anlatmaları gerekir.
Genellikle çocuklar bu yolu takip ederler. Gençlerin üniversite okumamalarının veya bir meslek edinmemelerinin sebeplerinden biri de
gelecekte bunların ne kadar önemli olduğunu
bilmemeleridir. Paranın bütün sorunları çözmeyeceğini göz ardı ederek, genellikle gençlerin
öncelikli amaçları çok para kazanmak oluyor ve
burada aile devreye giriyor.
Başarılı bir çocuk, aile desteği gören çocuktur. Diğer bir sorun da gençlerin gelecekle ilgili
perspektiflerinin olmamasıdır. Gelecekleriyle ilgili fikirleri olmayan gençler ya hiç bir eğitim
yoluna başvurmuyorlar ya da kendilerini mutsuz eden bir bölüm okuyorlar. Tam burada
çocuk ona yol gösterecek birilerine ihtiyaç
duyar ve bu kişilerin öncelikle velileri olması gerekir. Eğitimde temel amaç saygı, özgüven,
merhamet, sorumluluk gibi ahlaki özelliklerin
kazandırılması olmalıdır. Bu özellikleri prensip
edinmiş bir kişi iyi bir hayat çizgisine sahip olabilir. Kimi zaman veliler çocuklarına bazı konularda yardımcı olamayabilirler. Bu gibi
zamanlarda kendileri direkt yardımcı olamasalar da olabilecek kişilere yönlendirebilirler.
Gençlere destek olabilecek pek çok kurum ve
kişi vardır. Örneğin okullar, gençlik hizmetleri
daireleri, özel kurumlar, diğer öğrenciler veya
mezunlarla bağlantı kurulabilir. Böylece gelecekleri parlak olabilir, yeter ki umutsuzluğa kapılmasınlar, girişken olsunlar ve hayatta
amaçları olsun.

Die Säule der Bildung:
die Familie

D

ie Bildung wird auf verschiedene
Weise verstanden. Dieser Begriff wird
vor allem mit Erziehung in Verbindung
gebracht. Die „eine“ Definition gibt es
deswegen nicht. Aber eines können
wir sagen: sie fängt in der Familie an und geht
weiter in der Schule, an der Universität und im
ganzen Bereich des Lebens. Die erste Bildungsstufe jedoch durchläuft das Kind in der Familie.
Die Eltern sind in erster Linie Vorbilder für das
Kind. Meistens ist es der Fall, dass die Kinder
den Weg gehen wie ihre Eltern, ob gut oder
schlecht. Auch wenn die Eltern selber keine Ausbildung absolviert haben, sei es aus finanziellen
oder familiären Gründen, so sollten sie versuchen, den Kindern, die Wichtigkeit für ihre eigene
Zukunft zu erklären. Meistens schlagen die Kinder auch diesen Weg ein. Das größte Problem,
warum Jugendliche nicht studieren oder eine
gute Ausbildung absolvieren, liegt meistens
darin, dass sie gar nicht verstehen warum sie
eine derartige Ausbildung abschließen sollten.
An erster Stelle steht für sie, viel Geld zu verdienen. Das Bewusstsein, sich selbst zu verwirklichen, wird usgeblendet. Denn am Ende ist Geld
nicht die Antwort auf alle Fragen. Da kommt natürlich die Familie wieder ins Spiel.
Ein erfolgreiches Kind kommt aus einer Familie, welche die Kinder auch auf ihrem Weg
begleitet. Ein weiteres Problem liegt in der Perspektivlosigkeit der Jugendlichen. Sie wissen
nicht was sie im Leben erreichen wollen und als
Folge nehmen sie entweder gar keine Bildung in
Anspruch oder absolvieren ein Studium oder
eine Ausbildung was sie unglücklich macht. Hier
brauchen sie Ansprechpartner und diese sollten
vor allem die Eltern sein. In erster Linie muss es
in der Erziehung darum gehen, dass die Kinder
Respekt, Hochachtung, Selbstbewusstsein, Mitgefühl und Eigenverantwortung, also ethische
Werte verinnerlichen. Aus diesen Eigenschaften
folgt dann das Bewusstsein für eine gute Lebenslaufbahn. Meistens können die Eltern den Kindern auch nicht die Antworten auf ihre Fragen
geben. Auch wenn in diesem Fall die Eltern nicht
direkte Ansprechpartner sind, können sie den
Kindern einen Weg auf Ansprechpartner zeigen.
Es gibt mittlerweile sehr viele Organisationen,
die sich mit Jugendlichen beschäftigen. Schulen,
bzw. die eigenen Lehrer, Jugendämter, Beratungsstellen für Jugendliche oder auch aus der
Umgebung bekannte Studierende bzw. Absolventen könnten mögliche Ansprechpartner sein.
Deshalb denke ich, dass die Zukunft für Jugendliche nicht schwarz aussieht, solange sie selber
engagiert bleiben und etwas in der Zukunft erreichen wollen.

Dilruba Hayrunnisa KAM
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Wussten Sie?

Bunları biliyor musunuz?

• Ungefähr 160.000 Menschen werden am selben
Tag wie du sterben
• Mehr als 1000 Vögel sterben jährlich, weil sie
gegen Scheiben und Fenster fliegen
• Mosquitos haben mehr Menschen getötet als alle
Kriege in der Geschichte der Menschheit
zusammen
• Schweden macht aus seinem Müll in komplizierten Verfahren Energie (Recycling) und sie sind
so effizient damit, dass sie zu wenig Müll haben und
mittlerweile Müll aus Norwegen importieren
• Mehr Menschen auf der Erde sterben wegen Übergewicht als wegen Unterernährung
• Ein Glas Wasser kurz vor dem Schlafen gehen reduziert das Herzinfaktrisiko um 85%
• Schwarzer Tee hat eine senkende Wirkung auf
das Stresshormon Cortisol
• In New York ist es gegen das Gesetz als Blinder
ein Auto zu fahren
• Das Gewicht der ganzen Bakterien im menschlichen Körper wiegt ungefähr 2 Kilo
• Das Durchschnittshandy hat mehr Bakterien als
der Sitz einer öffentlichen Toilette

• Tahminen 160 bin kişi seninle aynı günde ölecek
• Her yıl 1000’den fazla kuş cama veya pencereye çarparak ölüyor
• İnsanlık tarihinde sivrisinekler yüzünden ölen
insan sayısı savaşlarda ölen insan sayısından
daha fazla
• İsveç komplike yöntemlerle çöpten Enerji üretiyor (Recycling), o kadar verimliler ki kendi
çöpleri yetmediği için Norveç’ten çöp ithal ediyorlar
• Yer yüzünde kilo fazlalığından (obezite) ölen
insan sayısı açlıktan ölen sayısından daha fazla
• Yatmadan önca içilen bir bardak su kalp krizi
riskini % 85 azaltıiyor
• Siyah çayın vücuttaki stres hormonu kortizolü
düsürücü etkisi var
• New York’ta körlerin araba kullanması kanuna
karşı gelmek sayılıyor
• İnsan vücudundaki mikropların ağırlığı tahminen 2 kilo kadar
• Kullanılan bir cep telefonundaki mikrobun miktarı kamuya acık bir tuvalette bulunan klozetin
kapağındaki mikroptan daha fazla

Beyhan BOZKURT

Haben Sie das Buch gelesen?
In dem Buch „Im Namen der toten Prinzessin“ erzählt Kenizé Mourad die bewegende Geschichte
ihrer Mutter Selma, die als türkische Prinzessin das
Ende des Osmanischen Reiches und den Aufbruch
in eine neue Zeit erlebt.
Die Geschichte beginnt im
Jahre 1918 in Istanbul,
wo Selma, die Enkeltochter vom Sultan Murad V,
ihre Kindheit verbrachte.
Später wird sie mit ihrer
Familie zusammen aus
ihrer Heimatstadt Istanbul
ins Exil nach Beirut geschickt. In Beirut wächst
sie zu einem schönen,
jungen Mädchen heran
und lernt neue Freunde
kennen. Selma verliebt
sich und wird von ihrer
ersten großen Liebe im
Stich gelassen. Nach der
großen Enttäuschung beschließt sie nach Indien zu
fahren, um den Vater von Kenizé zu heiraten. Dem
Radsch von Badalpur. Als ihr das Leben im goldenen Käfig unerträglich wird, findet sie einen Weg,
um nach Paris zu flüchten. Dort nimmt dann die
Geschichte der letzten Sultanin Selma 1940 ein
Ende.
Titel: Im Namen der toten Prinzessin
Autorin: Kenizé Mourad
ISBN: N 3-453-50339-2
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Filmvorstellung: The Fall
Hier geht es um die Freundschaft zwischen
Roy und der kleinen Alexandria. Sie lernen
sich im Krankenhaus kennen, sie hat einen
gebrochenen Arm und er spürt seine Beine
nicht mehr, nachdem er als Stuntman einen
Unfall hatte.
Roy erzählt der kleinen
Alexandria eine faszinierende Geschichte,
im Gegenzug soll ihm Alexandria Morphine
besorgen, damit er „schlafen“ kann. Im
Laufe des Films werden sie aber zu guten
Freunden und die Geschichte wird immer
fantastischer und fesselnder. Es ist wirklich
schwer, nicht noch mehr Details aus dem
Film zu verraten...also seht ihn euch an, es
lohnt sich.
Regisseur:
Tarsem Singh
Veröffentlichung:
2006
Schauspieler:
Lee Pace,
Catinca Untaru,
Justine Waddell

Dilruba Hayrunnisa KAM

10 Tips wie man sich weniger Sorgen im
Leben macht!

B

erlin ist eine Großstadt mit 3,5 Millionen Einwohnern,
deshalb kann es sehr schnell vorkommen, dass wir
durch unseren Alltag in Stress geraten oder uns zu
viele Sorgen um Kleinigkeiten machen. Der Job, die
Uni, die Finanzprobleme, die Familienprobleme, die
Gesundheit oder Zoff mit anderen, bereiten uns oft Sorgen. Um
möglichst sorglos durch den Alltagsstress zu kommen und das
Leben mehr zu genießen, sind hier 10 Tipps für ein sorgenloseres Leben.
1. Mach dir keine Sorgen über die Zukunft. Du zerbrichst
dir unnötig den Kopf, wenn die schwierige Phase erst einmal
überwunden ist, wirst du merken, dass es gar nicht so schlimm
war und du dir umsonst Sorgen gemacht hast.
2. Denke nicht über die vergangenen Probleme nach. Ärgere dich nicht über die Fehler die du gemacht hast, sondern
ziehe dir eine Lehre daraus. Aus Fehlern lernt man. „Es ist ein
großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann,
möglichst früh zu begehen.“ (Winston Churchill)
3. Nutze jede Sekunde deines Tages voll aus. Ein Tag hat
24 Stunden, davon solltest du 8 Stunden schlafen, 8 Stunden
arbeiten und 8 Stunden mit der Familie und den Freunde verbringen. So kannst du an einem Tag mehr erreichen.
4. Habe keine Angst vor dem Versagen. Analysiere die Situation und stelle dir die Frage: “Was wäre die schlimmste Folge
und was könnte passieren?“ Durch diese Fragestellung, wird
dir bewusst, dass die Folgen halb so schlimm wären.
5. Freunde dich mit dem Problem an und du merkst, dass
es gar nicht so schlimm ist. Sei dir bewusst, dass es immer
schlimmere Probleme geben kann. Sei dankbar über selbstverständliche Sachen wie zum Beispiel, dass du zwei Augen hast,
mit denen du sehen kannst. Stell dir vor du wärst blind geboren
und kannst irgendwann mit einem Auge wieder sehen. Du würdest so dankbar sein, dass du allein ein Auge zum sehen hast.
Sei zufrieden und glücklich mit dem was du bereits besitz.
6. Die größte Hilfe, sich keine Sorgen zu machen, ist ein
fester Glaube. Damit kannst du deine Sorgen an eine höherstehende Macht überlassen. Aus diesem Grund bist du nicht andauernd mit der Sorge belastet. Ein fester Glaube erinnert dich
daran, dass diese Welt nicht unendlich ist. Deshalb lohnt es sich
nicht, sich Sorgen um kleine Dinge zu machen.
7. Ablenkung ist das beste Mittel gegen Sorgen. Lenke dich
ab, indem du dir oder anderen eine kleine Freunde bereitest.
Ein soziales Umfeld hilft dir dabei dich abzulenken.
8. Sei Geduldig. Die Lösung der meisten Probleme, liegt in
der Zeit. „… Doch wahrlich, mit jeder Schwierigkeit kommt
auch eine Erleichterung…“! (Zitat aus dem Koran Sure 94)
9. Erwarte keine Höflichkeit von anderen. Wenn jemand
doch höflich zu dir ist, freust du dich umso mehr darüber. Wenn
du etwas Gutes für andere tust, solltest du dies machen, ohne
eine Gegenleistung zu erwarten. Falls keine Gegenleistung erbracht wird, kann man auch nicht enttäuscht werden.
10. Sei du selbst und liebe dich so wie du bist. Probiere nicht
so zu sein wie andere, denn jeder ist einzigartig. Egal wie sehr
du dich anstrengst, Irgendjemand wird immer etwas an dir bemängeln. Mache dir keine Gedanken darüber, was andere von
dir halten. Das wichtigste ist, dass Du glücklich bist!

Gülden ELÇİ / Gizem ELÇİ

Padişahlarımızı
Tanıyalım:
Birinci Padişah

Osman
Gazi
Kısa Bilgiler:
Babası: Ertuğrul Gazi, Annesi: Hayme Hatun,
Doğumu: Söğüt 1258, Vefatı: Bursa 1326, Saltanatı: 1299-1326 (27) yıl, Eşleri: Malhun Hatun,
Rabi’a Bala Hatun, Erkek çocukları: Pazarlı
Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey
Kız çocukları: Fatıma Hatun, Padişahlık Sırası:
1, Soyu: Osmanlı Hanedanı, Sonraki Padişah:
Orhan Gazi
Osman Gazi’nin Rüyası:
Osman Gazi devamlı gittiği Şeyh
Edebali’nin evinde misafirliğe kalır.
Yorgun düştüğünde odasına çekilir.
Yatağının ucunda rafta bir Kur’an-ı
Kerim olduğunu görür. Uyumak
ister fakat o yüce kitabın karşısında
saygısızlık yapıp yatmak istemez.
Kur’an’ı alıp okumaya baslar. O
gece sabaha kadar Kur’an’ı okumaya devam eder. Vakit bir hayli
ilerler ve nerdeyse sabah ezanını
bulur. Yorgunluk hat safhaya ulaştığında Osman Gazi elinde Kur’an ile
tatlı bir uykuya dalar. Rüyasında
Şeyh Edebali’nin göğsünden bir hilâlin çıktığını ve kendi göğsüne girdiğini
görür.
Ardından
da
göbeğinden bir çınarın yükseldiğini
ve büyüdüğünü görür. Bu çınar dallanıp budaklanır ve gittikçe güzelleşip yeşillenir. Öylesine büyük bir
çınar olur ki dalları ve kökleri bütün
dünyayı sarıp sarmalar. Dağlara ve
nehirlere gölge olur adeta. Çınarın
gölgesi bütün yeryüzünü kaplar. İnsanlar bu çınarın gölgesinde toplanırlar. Ertesi gün gördüğü rüyayı
hocası Şeyh Edebali’ye anlatır. Şeyh
Edebali; “Müjde ey Osman! Hak
Teala sana ve senin evladına saltanat verdi. Bütün dünya, evladının
himayesinde olacak, kızım da sana
eş olacak.” diyerek rüyasını tabir
eder.

Kağan ŞAMAKİ
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Eine Moschee mitten im
Schlossgarten?

Schwetzinger
Saray Bahçesi’nde
Göz Kamaştırıcı Bir Cami

B

aden Württemberg’te bahçesiyle meşhur Schwetzinger Sarayı’nı gezerken
karşınıza bir cami çıkması sizi şaşırtabilir. Cami, günümüzde ibadet yeri olarak
kullanılmasa da tarihi ve mimari özelliği
açısından görülmeye değer bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Elektör Carl Theodor von
Pfalz tarafından mimar Nicolas de Pigageye yaptırılan cami, bahçenin en pahalı yapısıdır. Yapımına
1779 yılında başlanılan cami 1795 yılında iki minare eklenerek bitirilmiştir.
Müslümanlar İçin İbadet Yeri mi Yoksa
Sadece Bir Sembol mü?
Müslümanların ibadet yeri olarak düşünülmeyen cami din ve kültürler arası toleransı göstermek
amacıyla inşa edilmiştir. Cami Almanya-Fransa Savaşı’ndan (1870-1871) sonra esir kalan Kuzey Afrikalılar tarafından kısa bir süreliğine ibadet yeri
olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan
(1939-1945) sonra ise Amerikalılar caminin içini
Jazz ve Swing kulübü olarak kullanmışlardır. Kaynaklara göre opera gösterilerine de ev sahipliği
yaptığı bilinmektedir.
Doğu ve Batının Karışımı
İlk bakışta Doğu mimarisini andırsa da içerdiği
Hristiyan mimari ögeleriyle Batı tarzına daha yakın
olduğu görülmektedir. Binanın cephesi Viyana’daki
Karls Kilisesi’nden etkilenilerek yapılmıştır. Ana birimi oluşturan kubbe aslında barok mimarisini
anımsatmakta lâkin iki minare ve Arapça yazıtlarla
birleştiğinde orjinal bir yapı ortaya çıkmaktadır.
Arapça yazıtların aynı zamanda Almanca’sı da bulunmaktadır. Caminin batı girişindeki kolonlarla etrafındaki köşkler ve koridorlar Hristiyan mimari
özelliklerini taşımaktadır. Caminin içindeki yuvarlak kubbe her camide oldugu gibidir. Mermer mozaik döşeli caminin duvarları doğu motifleriyle
süslenmiştir. Duvarlarında nişler bulunmasına rağmen bir caminin ana unsurlarından biri olan mihrap eksiktir. Ayrıca içinde minber de bulunmamaktadır. Aynı zamanda “Kırmızı Cami“ olarak
da anılan cami göz alıcı mimarisiyle ziyaretçilerini
beklemektedir.

D

ie faszinierende Moschee im Schwetzinger Schlossgarten ist ein Hingucker. Es ist
das teuerste Bauwerk in der Gartenanlage in Baden-Württemberg. Der lothringischer Baumeister Nicolas de Pigage
erbaute im 18. Jahrhundert als Hofarchitekt die Moschee. Der Moscheebau begann 1779
und endete im Jahre 1795, mit den beiden Minarette. In Auftrag gegeben wurde der Bau der Moschee durch den Kurfürsten Carl Theodor von Pfalz.
Gebetsraum für Muslime oder doch noch
nur ein Symbol?
Das Bauwerk hatte nicht die Funktion eines Gotteshauses der Muslime gehabt, sondern es sollte
Toleranz gegenüber allen Religionen und Kulturen
Ausdruck verleihen. Für eine kurze Zeit wurde die
Mosche als Gebetsraum für Kriegsgefangene aus
Nordafrika nach dem deutsch-französischen Krieg
(1870-1871) benutzt. Nach dem zweiten Weltkrieg
(1939-1945) haben Amerikaner den Innenraum als
Jazz- und Swing-Club verwendet. Laut Quellen diente die Moschee eigentlich für die Aufführung von
Opern.
Eine Mischung aus Orient und Okzident
Auf den ersten Blick sieht die Moschee eher orientalisch aus, jedoch wenn man sie näher betrachtet erkennt man Stilelemente des Christentums.
Die Fassade der Moschee wurde durch die Karlskirche in Wien beeinflusst. Das Hauptelement ist
die zentrale Kuppel. Betrachtet man nur die Kuppel,
erinnert sie eigentlich an eine barocke Kuppel. Jedoch durch die beiden Minarette und arabischen
Inschriften, wird die Elemente einer Moschee
wiederspiegelt. Diese Innschriften wurden wiederum auch in Deutsch übersetzt. Die im Westeingang stehende Portikus, sowie der Wandelgang mit
Eckpavillons sind Elemente des christlichen Abendlandes.
Im Gegensatz dazu ist der runde Zentralraum
der Moschee in jeder Moschee wieder zu finden. Der
Boden ist mit Marmormosaik verlegt und die Wände
sind mit orientalischen Mustern verziert. Der Innenraum ist mit Nischen gegliedert, jedoch fehlt die
Mihrab-Nische, die die Gebetsrichtung anzeigt. Eine
weitere fehlende Funktion ist der Minbar, die Kanzel
in der Moschee. Die Moschee im Schwetzinger
Schlossgarten in Baden-Württemberg ist das auffälligste Bauwerk des Schlossgartens. Die Schwetzinger Moschee auch als „Rote Moschee“ bekannt, ist
trotz keiner Funktionalität, ein Besuch wert.
Schloss und Schlossgarten
Schwetzingen
Schloß Mittelbau
68723 Schwetzingen
Baden- Württemberg

Ayşegül AKSOY
Berna BAKAL
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Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın
Almanya Ziyareti
T.C. Diyanet İşleri Başkanılğına bağlı DİTİB derneklerinin ortaklaşa yaptıkları Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılmak üzere Almanya’ya gelen Prof. Dr.
Mustafa Karataş’la Mocca dergisi olarak kısa bir
söyleşi gerçekleştirdik.

M

occa: Kutlu Doğum Haftası’nın bir haftaya
yayılmasının sebebi nedir?
Karataş: Aslında kutlamalar yapmak ve
Peygamberimiz’i anmak için bir hafta bile
yeterli değildir. Bir de insanların bulundukları yerlerde beklenmedik problemlerle karşılaşması da göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle bir
haftaya yayılmasını faydalı buluyorum. Hazırlıkların
yapılması, farklı yerlerde birçok organizasyonun yürütülmesi için de daha verimli olur düşüncesindeyim.

Mocca: Peygamberimiz’in misyonu sadece ahiret
hayatı mıydı?
Karataş: Asla değildi. Peygamber efendimiz cinlerin ve insanların peygamberiydi. Her açıdan örnek
insandı. Tüm canlıları kapsayan, merhamet dağıtan
bir nurdu. Bugün insanlığın düştüğü buhran için onun
sözleri yol göstericidir.
Mocca: Almanya’da Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak sizin için neyi ifade ediyor?

Karataş: Bu yaban ellerde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır dini konularda yeterli bilgiye ulaşmakta
bazı sıkıntılar yaşadılar. Her ne kadar buradaki dini
kuruluşlar çeşitli faaliyetler yaptılarsa da insanlarımızı farklı yönlere yönelttikleri oldu. Ben de insanlara
sahih bilgi vermek, doğru kaynaklardan onları aydınlatarak dünya ve ahireti öğretmek adına katkıda bulunmak istedim. İnsanın inancı doğru olunca ahirette
de kazançlı olur. İnsan gücünü inancından alırsa
güçlü olur diye düşünüyorum. O nedenle buradaki etkinliklere katılmaktan ötürü çok memnunum.
Mocca: Sizi televizyonlarda da sık sık görüyoruz.
Katıldığınız programlarda kasıtlı sorularla konuşmanın farklı yönlere çekilmeye çalışılması gibi bir durumla karşılaştınız mı?
Karataş: Hayır, böyle bir durum olmadı. Zaten
buna da müsaade etmem. Gittiğim her programa
şartlarımı belirterek giderim. 10 tane kuralım vardır.
Bunların 9’u kabul edilirse giderim.

Röportaj:
Bahattin OMURCAN

APOTHEKE IMPULS
Inh. Meral Durak-Apothekerin-

Tecrübeli ve güleryüzlü kadrosuyla siz saygıdeğer Berlinli vatandaşlarımıza hizmet sunan eczanemiz;
-Kan şekeri, kolestrol ve tansiyon ölçümü,
-Güncelleştirilen Alman Sağlık Kanunlarıyla ve Türkiye’de kullanılan ilaçlar hakkında bilgi ve danışmanlık,
-Berlin’in her semtine hızlı ve güvenli sipariş servisi sunmaktadır.

APOTHEKE IMPLUS kadrosu olarak müşterilerimize sağlık dolu günler dileriz.

.....wenn es um Ihre Gesundheit geht!

Karl-Marx-Str. 27 12043 Berlin
Tel: 30 62 90 35 55 Fax: 30 62 90 35 54
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Moltke’nin Kaleminden
Osmanlı Türkiyesi…

Osmanlı´nın yenilikçi Padişahı 2. Mahmud Yeniçeri Ocağı´nı kaldırmıştır ama yerine bir yenisini koyamamıştır. Türkler Avrupa´dan askeri
alanda yardım istemeye karar verirler. İstanbul´daki Prusya elçisi saraya çağırılıp kendisine “Devlet-i Osmaniye´nin askeri teşkilatı için
Frenk usta getirilmek istendiği” açıklanınca Prusyalı temsilci inanmakta zorlanır. Osmanlı sultanı nezdinde ülkesini temsil eden Alman
sefir ülkesinin Osmanlıların kendi ülkesinden askeri bilgi ve tecrübe istemesinden büyük gurur duyarak Türklerin isteğini ülkesine bildirir.
Türklerin bu isteği Prusya sarayındaki Kaiser 2. Friedrich´e bildirilir. Hiristiyan olmayan bir millete yardım edilmesine kilise ve muhafazakâr
çevreler gönülsüz olsa da, Kaiser için Osmanlı Devleti ile ilişkinin temelini atabilmek için heyecan verici bir işbirliğidir. Danimarka ordusundan kısa bir süre önce Alman ordusunun hizmetine giren General von Moltke´ye teklif yapılır. Görevleri belirtilip başarı dilendikten
sonra Moltke yola çıkar. İlk istikamet Osmanlı´nın Balkan şehirleridir. Osmanlı ordusunu ve askeri teşkilatı yakından tanımak için askeri
talimleri gözetlemesinin ardından Osmanlı ile Mısır orduları arasında Nizip’te geçen muharebeyi canlı olarak izlemesinden sonra Osmanlı
Coğrafyası’nda not almaya başlar. Osmanlı´ya modernizimi, Almanlara ise Anadoluyu kim tanıttı diye tarihe sorsanız alacağınız cevap
General von Moltke olacaktır. Günümüzden 170 yıl önce Anadolu´yu batılı gözüyle tahlil eden general ile Osmanlı Türkiyesi´ndeyiz.
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1835-39
arası
Adıyaman
yakınlarında
Fırat´a yukarıdan kartal bakışı bakarak cennet vadideki hayat damarı suların kıvrılarak Suriye´ye
dogru süzülüşünü resimleyen bir
Alman´ı görmek hiç de sürpriz değildi. En seçme 7 Arap atı, 5´i güvenlik, 15 maiyeti ile âdeta bir
kervanci gibi İmparatorluğun özellikle Anadolu topraklarını dolaşan,
notlar alan, soru soran, kaydettiklerinin kimini sultana kimini ise direkt Berlin´e ulaştıran bu sarışın
Avrupalı bölgedeki Türklerin aşiretlerince de çok sevilmişti. Sanayi devrimini tamamlayan Almanya ile Avrupa´nın en geniş
topraklarına sahip olan Osmanlı´nın kader birliğine kadar ulaşan
serüveninin başlangıcında General
Moltke´nin emeği hiç de az değildir. Alman generalin tahlilleri hem
İstanbul hem de Berlin için son
derece önemli idi.
Tabi kaynakların çıkış noktası
olan Türk toprakları daha emperyalistlerin gözünü tam açmamışken Almanların Osmanlı´ya özel
bir ilgi göstererek Osmanlı ordusunun modernizasyonu için en ünlü
subaylarından birini görevlendirmeleri dünya siyasetine ne kadar
hâkim olduklarının da çok önemli
bir göstergesi olsa gerek. 26 Ekim
1800 tarihinde, Mecklenburg’un
Parchim kasabasında doğan Moltke ilk başlarda Danimarka ordusunda bir subaydır. Sonradan girer
Alman ordusuna. Kısa zamanda
özellikle haber alma, tahkim ve
düzenli orduda disiplinin yerlesmesinde gösterdiği ustalık ile kısa
zamanda yükselir. AvusturyaAlman müttefikliği ile Avrupa´nın
en önemli kara gücü olan Alman
ordusu tüm Avrupa´nın olduğu
gibi Osmanlı´nın da dikkatini çekmektedir. Osmanlı tahtındaki 2.
Mahmut İstanbul´daki Alman sefirini saraya çağırır ve Osmanlı ordularının Alman düzenine göre
tekrar baştan kurulmasını ister. Bu
istek Berlin´e iletildiğinde Müslüman bir ülkeye yapılacak askeri
yardımı açıklaması zor da olsa, ge-

leceğin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin gelişmesi adına Berlin Hükümeti tarafından kabul edilir.
Avrupa ülkelerinin nerede ise
tamamı tarafından düşman devlet
konumundaki Osmanlı´ya yapılacak askeri yardım 18. yy Almanyası için de kolay değildir. Ortadoğu’ya açılmak isteyen Berlin Sarayı ise bu ilişkinin temelinin atılmasında ve Türk askerinin Alman
disiplininde yetiştirilmesinde ilerisi
için fayda görmektedir.
Ortaçağ’da en büyük askeri
güç olan Osmanlı´daki yeni askeri
yapılanma için seçilen General
Moltke 1835 yılının 3 Eylül günü
yola çıkar. Yolculuğunda ilk önce

1800´lü yılların ikinci çeyreğinde Osmanlı
Türkiyesi´nde uzun bir gezi yapan General
Moltke Türk ordusunun askeri eksikliklerini tek
tek not ederek birinci elden Sultan’a bildirdi.
Moltke aynı zamanda uzun vadede Osmanlı
Türkiyesi´nde yapılanacak Alman askeri
varlığının da temelini atmış oldu.

Osmanlı´nın Eflak ve Boğdan beyliklerini ziyaret eder. Oradaki
Alman asıllılar ile görüşmelerinin
ardından Bükreş, Bacau, Sacau ve
Yaş şehirlerini görür. Her şehirde
notlar alır, her gördüğünü kaydeder. Şehirlerin ekonomik durumlarına kadar detaylı cetveller
çıkararak yoluna devam eder. Yazılarının tamamında askeri bir dil
kullanarak bunların askeri belge
olarak ileriki nesiller tarafından da
kullanılabilmesi için büyük gayret
gösterir. Şehirlerin coğrafi özelliklerine kadar çok ince detaylara
bile girdiği olur Moltke´nin.
Aşağılara inerek Tuna´yı geçer,
Rusçuk, Plevne, Filibe ve Edirne´ye gelir. Berlin´e gönderdiği mek-

tuplarında Balkan köylerindeki
veba hastalığına yakalanan insanları, Osmanlıların gerçekten Hristiyan Müslüman ayrımı yapmadıklarını da açık bir yüreklilikle anlatır. Mesela Bükreş´i anlatırken
“En sefil kulübelerle saraylar bu
şehirde yanyana görülür. Bu şehrin insanları öyle kaderlerine razı
olmuşlar ki anlatamam. Asya ile
Avrupa bu şehirde yanyana gelmiş
gibidir” diyerek Avrupa ile Asya kıtası arasındaki yaşam farklılığı
hakkında kıyaslama yapar. Tuna
nehri üzerinden Yerköy ve Rusçuk’a geçmiş ve Şumnu’da Türk
hamamını tanır. Hamamın dış görünüşü ile iç yaşantısını ve bölgedeki Türk şehirlerinde gezdiği
yerlerin coğrafi durumunu ve sosyal yaşantısını teferruatlı olarak
anlatır.
Uzun yolculuğun sonunda kendisine tanınan Osmanlı mülkündeki geniş seyahat salâhiyetini
kullanan Moltke, 1836 yılı 15 Ocak
günü İstanbul´a gelir. İstanbul’da
kaldığı süre içinde gördüğü ilginçlikleri, gariplikleri, güzel ve çirkini
mükemmel bir Almanca ile anlatan ünlü Alman komutan Moltke,
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi
ve askeri durumunu yakından incelemeye alır. Toplumsal gelenekler, yaşam tarzlarının devlet yönetimine etkisi, saray-halk ilişkileri,
ve halkın yönetime olan yakınlığı
da Moltke´nin aldığı notlar arasındadır. Yazıları bilimsel, tesbitleri
doğrudur. Ancak Osmanlı´nın yaşadığı değişim süreci içinde uygulaması son derece zor, radikal
kararları tavsiye etmekten de çekinmemiştir. Konuları ve gözlemleri kendince ve tarafsız bir
biçimde anlatmıştır. Paşaların yerlerini koruyabilmek için Padişah’ın
kızlarına damat bulmak gibi işlerini ve diğer mevki sahiplerinin
yerlerini koruyabilmek için çevirdiği entrikaları anlatmıştır. Özellikle şark kurnazlığının geldiği
boyutta Osmanlı İmparatorluğu’nu
batıran en önemli konulardan birinin çekememezlik ve kıskançlık
olarak tespit eden ilk batılı uzmanın Moltke olduğunu altını çizerek
söylemeliyiz.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
1600’lü yıllardaki ihtişamıyla 200
yıl sonraki durumunu karşılaştır-

Nisan/April 2014

65

Tarih ve Toplum
mış; kaybedilen toprakları, savaşları ve dağılma sürecini anlatmıştır. Ekonomik bozukluğu, vergilerin ağırlığını, iltimas ve rüşvet
karşısında idarenin zayıflığını anlatmıştır. Ayrıca Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra ordunun tam
olarak oluşturulamaması durumunu incelemiştir. Moltke İstanbul’da
öğretmenlik
yaparken
Çanakkale, Turuva, İzmir, Bursa
ve Trakya’yı dolaşmış, eski
Yunan’dan, Osmanlı’nın yaptığı
eserlere kadar her tarihi eseri,
dağları, ağaçları, Çanakkale Boğazı’nı, Ege Denizi’ni anlatmıştır.
Moltke Padişah’la Balkanlara
yaptığı geziyi ve dönüşünü, halkın
Padişah’a bakışını, padişahların ve
beylerin yaşam tarzlarını enteresan şekilde kağıda dökmüştür.
Bölgenin haritasını çıkarırken İstanbul’un köylerinden bahsetmiştir. Moltke uzun süre kalacağı
Anadolu’ya olan yolculuğunu, vapurla Samsun’a giderek başlatmış,
Samsun’u, Amasya’yı, Turhal’ı, Tokat’ı, Sivas’ı ve Malatya’yı her şeyiyle anlatmıştır. Mevsimi, insanları, Amasya’daki kral mezarlarını,
Tokat’ın bakırcılar çarşısını, Si-

Alman General Helmut von Moltke’nin tanımaya çalıştığı
Anadolu coğrafyası bir batılı için bahse konu yıllarda
âdeta bir renk ve kültür cümbüşü şeklinde iç içe geçmişti.
Batıda her şehrin surlara gömülmüş şekilde kapalı bir
hayat yaşadığı yıllarda tüm Osmanlı şehirlerinde çeşitli
kültür, mezhep ve dinlerin yanyana ve barış içinde
yaşaması Moltke’nin de satırlarına yansıdı.
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vas’ın soğuğunu, Malatya’nın kayısısını, suyunu anlatmış ve nihayetinde ordu karargahına gelmiştir.
Burada komutan Hafız Paşa’nın isteği üzerine bu bölgelerin
haritasını çıkarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Fırat Nehri’ni
teferruatlı olarak incelemiş ve
nehir üzerindeki yerleşim yerlerini
anlatmıştır. Burada önemle üzerinde durduğu konu; Rumkale, Birecik ve Urfa’dır. Buradan Dicle’ye
geçmiş, Dicle’den Musul’a kadar
yolculuk yaparak harita çalışması
yapmıştır.
Arapları, Mezopotamya’yı ve
Diyarbakır’ı anlatmış, bölgedeki
Türkmen aşiretlerinin yaşayışları,
coğrafyaları, Moltke’nin dikkatini
çekmiştir. Arada Türkmenlere övgüler düzerek Fırat’ın azgın sularını ve ciriti anlatmış, atlardan ve
soylarından, beylere kadar her
şeye değinmiştir. Bu sırada kuşatılan bir hisarın alınmasını da anlatmıştır. Cudi Dağı’ndan, diğer
yüksek karlı dağlardan bahsetmiş,
Kürtlere karşı yapılan seferleri,
sebep ve sonuçlarını anlatmıştır.
Türklerin vergi toplamalarında
yaptıkları yanlışları, kaybedilen
paraları, orduya asker alınması ve
askerlikten kaçma olaylarının had
safhaya çıkma sebeplerini teferruatlı olarak incelemiştir.
Moltke üçüncü uzun yolculuğunu Malatya’dan Konya’ya kadar
yapmış ve burada da Erciyes’ten
etkilenmiştir. Ashab-ı Kehf, Kayseri, Kilikya geçitlerini görmüş,
buralardaki Avşarlardan, yörüklerden ve özellikle Karakoyunlular’ın
savaşçılığından bahsetmiştir. Onların yaşayış usullerini, çadırlarını
ve misafirperverliklerini anlatmıştır. Yol üzerinde Aksaray ve Nevşehir’i de görmüştür. Malatya’ya geri
dönüşte Ramazan ayıdır. Bu ayda
gördükleri ve özellikle cirit oyunu
onun ilgisini çekmiştir.
Moltke; Mehmet Ali Paşa (Kavalali)’nın Mısır’ı almasıyla gelişen
olayların meydana geldiği sıralarda Türkiye’dedir. Osmanlı bütün
gücünü Suriye tarafına, Mısır’dan
bu tarafa kaydırmıştır. Savaş ihtimali vardır. Bu yüzden iki taraf da
canını dişine takmıştır. Askerlik
ağır, vergiler ağırdır. Halk zor durumdadır. Karşı tarafta Osmanlı

Prusya´lı General Moltke Osmanlı Ordusunda uzun yıllar
danışmanlık yapan ilk batılı askeri gözlemci idi. Tesbitlerini Osmanlı karargahlarına birinci elden bildirdi. İstanbul Boğazı’na en hakim tepelerden biri olan Trabya
sırtlarına ileriki yillarda Osmanlı sarayı tarafından bu
hatıra taş dikildi.

ordusundan daha kötü bir durum
mevcuttur. Moltke bu durumun siyasi ve askeri yönden Osmanlı İmparatorluğu’nun lehine olduğunu,
ancak durumun diplomasiyle çözümünü istediğini belirtmiştir.
Toroslardaki Türk ordusu Hafız
Paşa’nın komutasında Toroslar’ın
güney eteklerindeki talimgahta
toplanır. Mevsim bahardır. Suların
en azgın zamanında Fırat üzerinde
sallarla güneye yolculuk yapılarak
süre kazanmak istenir. Fakat
olumsuzlukla sonuçlanır. Toros ordusu nihayet Birecik’e varır. Tüm
ordu burada toplanır. Savaşa burada hazırlanmaya devam edilir.
Daha sonra Nizip Harbi gerçekleşir. Acemi ve dağılmaya meyilli
olan Osmanlı ordusu, maddi güç
olarak daha zayıf olan Mısır’lı İbrahim Paşa’nın ordusu tarafından
bozguna uğratılır.
Ancak Moltke bu savaştaki yenilginin sadece Hafız Paşa’nın hatası değil, diğer ordu komutanlarının hataları ve aralarındaki çekişmelerin sonucu olduğunu söylemiştir. Çünkü Türk ordusu
başsızdır ve paşalar arasında birbirini çekememezlik vardır. Moltke
savaştan sonra Malatya, Sivas,
Tokat, Zile, Amasya’yı takip ederek zorlu bir yolculuktan sonra
Samsun’a gelmiş, buradan vapurla
İstanbul’a dönmüştür. Önce vezir
tarafından, daha sonra 2. Mahmut’un yerine tahta geçen genç
Padişah Sultan Abdülmecit tarafından kabul edilmiştir. 2. Mahmut’la
ilgili olan mektubunda 2. Mahmut’u anlatmış ve onu Rus Çarı ile

Tarih ve Toplum

Abdulhamit+İkinci Wilhelm

kıyaslamış, yaptığı reformları, sonuçlarını, yeni yapılanmanın olumsuzluklarını
ve sebeplerini ortaya koymuştur.
Moltke son olarak Karadeniz ve Tuna’dan Orsava’ya gelmiş, gelirken de Tuna’nın gemi yolu olarak uygunluğunu,
düzeltilecek yerlerini ve yollarını anlatmıştır. Orsava’da karantinada kalmış ve
daha sonra Viyana’ya geçmiştir. Moltke
mektuplarıyla dile getirdiği; Osmanlı İmparatorluğu’nun coğrafi, siyasi, sosyal
durumu, bölgede yaşayan insanların örf
ve adetleri, inanışları, insan tasvirleri
hakkındaki görüşleridir.
Imparatorluk Türkiyesi´nin 2 asır öncesini dost bir batılının kaleminden okumak
isteyenler “Moltke´nin Türkiye
Hatıraları” nı gözardı etmesinler. Mektupların orjinalleri ise Berlin´de Reichsarchivamt´tadır. Tarihi doğru öğrenmek
isteyenler başkalarının ortaya attığı iddialara, tavsiyelere ve eleştirilere de
kulak vermek zorundadır.
Kaynaklar:
-Almanya’da Türk
İzleri, Dr. Latif Çelik
-Unter dem
Halbmond, Helmut
von Moltke
-Yılmaz Öztuna,
Büyük Türkiye Tarihi
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Boppstr. 7 10967 Berlin
Nähe U-Bhf. Hermannplatz
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Tehciri `soykırım’ gibi
göstermek, Nazizm’in
soykırım suçunu dünyaya yayıp hafifletmek anlamına gelir.

Die Deportation (Vertreibung)
als „Völkermord” zu bezeichnen, dient ausschließlich dazu,
von dem seitens des Nazismus verwirklichten Völkermord
abzulenken bzw. diesen gegenüber der Weltöffentlichkeit
zu verniedlichen.

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

‘Soykırım’ İddialarının Arkasındaki Gerçek
Die Wahrheit hinter den Völkermord-Anschuldigungen

1915

Ermeni Tehciri kararı,
fiilen ortaya çıkan bir
isyana ve düşman orduyla işbirliğine karşı
alınan bir karardır.
Tehciri `soykırım’ gibi
göstermek, Nazizm’in soykırım suçunu dünyaya yayıp hafifletmek anlamına gelir.
Génocide, kısaca ‘soykırım’ demek. Soykırımın özgün tarifi var; milletlerarası hukuk
konusu. Gene de, yapılan tespitin ne kadar
işlerliği olduğu tartışılıyor. Bu karmaşık hukukî müesseseyi anlamak için, hukukçu
olmak da yetmiyor. Geniş, mukayeseli bir
tarih bilgisine ve beşeri coğrafya hamulesine
ihtiyaç var.
Bizim ülkemizin okuryazarları, soykırım
fiilini, herhangi bir katliamla karıştırıyor;
tarih bilinci olmayan hele kültür tarihini mukayeseli olarak mütalâa etme eğitiminden
geçmeyen aydınlar, bu gibi kavramları isabetle kullanamazlar. Geniş kitle, Ermenilerin
katledilmediğini, sadece onların Türk ve
Müslümanları katlettiğini söylüyor. Bu kaydı
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ie Revolte seitens der Armenier sowie Zusammenarbeit mit der feindlichen Armee hat effektiv die Entscheidung zur Deportation der
Armenier im Jahre 1915 herbeigeführt. Die Deportation (Vertreibung) als „Völkermord” zu bezeichnen, dient ausschließlich dazu, von dem seitens
des Nazismus verwirklichten Völkermord abzulenken
bzw. diesen gegenüber der Weltöffentlichkeit zu verniedlichen.
Genozid bedeutet Völkermord. „Völkermord“ hat
eine originelle Erklärung; ein Völkerrechtthema. Dennoch wird über den Begriff und seine Funktionalität
diskutiert. Es reicht es nicht, Jurist zu sein, um diese
komplexe rechtliche Institution zu verstehen, sondern
es bedarf einer vergleichenden Kenntnis der Geschichte und Humangeographie.
Die lese- und schreibkundigen unseres Landes verwechseln einen Film über Völkermord mit irgendeinem
Mord. Die sogenannten Intellektuellen ohne Kenntnis
der Geschichte und der vergleichenden Kulturgeschichte können diese Begriffe nicht zutreffend verwenden.

Tarih ve Toplum
öne sürenlerin Ermeni olaylarını sözel
tarih yoluyla öğrendikleri anlaşılıyor. Bildikleri doğrudur; ama tam değildir. Buna
karşılık, kendilerini beynelmilel mehafilin
üyesi zanneden bazı iş bitiriciler; “Pekâlâ
kesmişiz, şu soykırımı kabul edelim, bu
sayede Avrupa’ya da alınırız,” diyorlar. Az
sayıdaki bu hatipler, şu sıralarda yurtdışı
platformlarda en çok iltifat görenler. Ama
iltifat görmekle tasvip görmek aynı şey
değil. Ne var ki, bu platformlarda, Ermeni-Türk çatışmalarının tarihini ele alan
Türkler, hatta Ermeniler bile ortaya çıkmaya başladı. Başlangıçta pek sevimsiz
ve lüzumsuz olarak kabul edilen bu tez
sahipleri, giderek ciddiyetle dinlenmeye
başlanıyor.
Soykırım, mürur-u zamana (zaman
aşımına) bağlı olmayan bir suçtur. Asırlar
da geçse, kovuşturulur. Bunun tarihselkültürel açıdan anlamı şudur; soykırımın
suçlusu ön planda, tarihi kültürel alt yapıdır. Buna göre, Türklerin geçmişi, yani
dedelerimiz, Ermenilere karşı kin tohumları atan ve onları yok etmeyi planlayan
adamlar olmalıdır. Oysa böyle bir durumu
gösterecek yazılı-sözlü bir kültürel altyapı
mevcut değildir. Gene buna göre, torunlarımız suçludur, suçlu olacaktır çünkü kasapların torunlarıdırlar.
Soykırımı Kabul Etmek Ne Anlama
Gelir?
Gerçi bazıları, soykırımı kabul etmemizin geriye yürüyen tazminat yükümlülüğü
getirmeyeceğini söylüyorlarsa da; her
zaman ve zeminde bu gibi talepler ileri
sürülebilir ve kabul de ettirilebilir. Kaldı ki,
bir toplum için, ağır bir suç ve suçlama
teşkil eden soykırımın parayla ölçülmesi
de mümkün değildir. Böyle bir suçu kabul
edersek, geleceğin Türk nesillerine de
haksız bir yafta yapıştırmış oluruz. İmparatorlukların parçalanması her yerde
hazin ve kanlı etnik çatışmalara neden
olur. Bu gibi olaylar Karadeniz’de de, Arap
Yarımadası’nda da farklı düzey ve derecelerde kendilerini göstermiştir.
Osmanlı Ermeniliği ‘priorite’ yani yaşadığı coğrafyada tarihsel evleviyyet dolayısıyla hakları olduğunu iddia ederek mücadelesine başladı. Muvaffak olsaydılar,
başka türlü bir tarih yazılacaktı. Muvaffakiyetsizliğin nedeni olarak, bölgedeki nüfuslarının azınlık olduğu zikredilmeyecekti. Ne var ki, savaşan Osmanlı hükümeti de civardaki başka etnik gruplar da
Ermenilikle çatışmaya düştü. Demek istediğimiz şu ki; soykırımcı bir kültürel altyapı olsaydı, çatışmaya neden olacak
unsurları başından ortadan kaldırırdı.
Soykırımcı bir kültürel ve idarî altyapı,
Anadolu’nun ortasında ve Batı Anadolu’da
Ermeni nüfusu bırakmazdı. Türk Halk
Edebiyatı’nda ve Divan Edebiyatı’nda,
çarpıcı ve kışkırtıcı eserler ve deyişler
yoktur.

Die große Mehrheit spricht nicht von Morden an Armeniern, sondern vielmehr von Ermordung der türkischen und muslimischen Bevölkerung durch die
Armenier. Es wird deutlich, dass solche Behauptungen
ihren Ursprung in der verbalen Überlieferung haben.
Alles, was diese Leute wissen ist wahr; aber nicht vollständig.
Im Gegensatz dazu sagen Einige, die sich als Mitglieder der internationalen Logen verstehen, „also wir haben
ermordet, lasst uns zum Völkermord bekennen, so würden wir dann auch in die EU aufgenommen werden“.
Diese an der Zahl wenigen Redner sind derzeit die beliebtesten bei den internationalen Plattformen. Aber beliebt sein ist nicht gleichzusetzen mit bestätigt werden.
Jedoch gibt es bei solchen Veranstaltungen auch Türken
und sogar Armenier, die versuchen, den geschichtlichen
Hintergrund des armenisch-türkischen Konfliktes zu hinter leuchten. Obwohl Aufsteller solcher Thesen zunächst
als kitschig und unnütz abgestempelt wurden, werden
sie zunehmend ernst genommen und finden Gehör.
Völkermord ist eine Straftat, die nicht verjährt, auch
nach Jahrhunderten wird sie strafrechtlich verfolgt. Dies
hat folgende historisch-kulturelle Bedeutung: in erster
Linie ist die historisch- kulturelle Struktur der Schuldige
eines Völkermordes. Dementsprechend müsste die Vergangenheit der Türken, also unsere Vorfahren diejenigen
sein, die Hass gegen Armenier gesät und deren Zerstörung geplant haben. Allerdings ist eine derartige schriftliche oder mündliche kulturelle Struktur nicht existent.
Nichtsdestotrotz werden unsere Enkelkinder schuldig
sein, weil sie die Nachkommen der „Metzger“ sind.
Was bedeutet es den Völkermord zu akzeptieren?
Auch wenn einige behaupten, dass ein Bekenntnis
zum Völkermord keine rückwirkende Verpflichtung zur
Entschädigungszahlung mit sich zieht, jedoch können
derartige Forderungen immer gestellt und auch in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus stellt der Völkermord ein schweres Verbrechen dar und ist für eine
Gesellschaft, die des Völkermordes bezichtigt wird, nicht
in Geld zu messen. Sich zu solch einem Verbrechen zu
bekennen würde auch für die zukünftigen Generationen
von Türken ein ungerechtes und negatives Etikette bedeuten. Zerfall von Imperien hat überall zu traurigen und
blutigen ethnischen Konflikten geführt. Solche Vorfälle
haben sich am Schwarzen Meer und auf der arabischen
Halbinsel auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen
gezeigt.
Die osmanischen Armenier haben ihren Kampf begonnen, weil sie einen historisch begründeten Anspruch auf
ihren Lebensraum behaupteten. Im Falle eines Erfolges
wäre ein anderer Geschichtsverlauf zu verzeichnen. Als
Ursache ihres Misserfolgs würde dann nicht ihre Zugehörigkeit zu einer Minderheit in der Region erwähnt werden. Neben der im Krieg befindlichen osmanischen
Regierung fielen aber auch andere ethnische Gruppen
aus der Region in Konflikt mit den Armeniern. Was wir
sagen wollen ist; wenn es eine völkermordfördernde kulturelle Struktur gegeben hätte, würden alle Komponenten, die zu Konflikten führen, schon im Keim erstickt bzw.
im Vorfeld eliminiert werden. Eine völkermordfördernde
Kultur- und Verwaltungsstruktur hätte in der Mitte Anatoliens und in Westanatolien keine armenische Bevölkerung belassen. In der türkischen Volksliteratur und in der
Divan- Literatur sind plakative und provokative Werke
und Redensarten nicht existent.
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Çağımızın Laikliği ve Yahudi Düşmanlığı
Luther’den beri Almanya, Yahudi tekelinden söz ederdi; Paskalya zamanı iğneli
fıçı hikayeleri canlandırılırdı. Hatta çağımızın laikliği, 19. asırda yeni umutlarla yükselirken; yaşadığı toplumlarla kaynaşma
amacında olan reformist Yahudi Theodor
Herzl, Yahudi düşmanlığının bu sefer din
dışı, ırkçı bir toplumda yeniden doludizgin
hayatına devam ettiğini gördü ve Yahudi
devleti projesini yürürlüğe koydu. Osmanlı
toplumunda, Ermenilere karşı böyle yaygın
bir edebiyat söz konusu değildi. Şurası bir
gerçek ki, bazı din değiştiren gruplar yerlerinde bırakıldılar ve Batı şehirlerinde de
zaten Ermeni nüfus yerlerinde kalmıştı.
Ermeni tehciri karşılıklı kanlı ve hazin
olaylarla doludur. Bunları unutmak gerekmiyor; aksine, Türk ve Ermeni tarihçilerin
karşılıklı olarak araştırmaları lazım. Ne var
ki, unutmamak gereken bu olayları saptırarak kullanmak ve yerli yersiz haykırmak
da doğru değil. Ancak soykırımın kesin belirlenmiş şartlar ve nedenleri bu çatışmalarda yoktur. Siyasi emellerle çıkan
çatışmalarda uygulanan tedbirler ve tehcir,
soykırım havası ve programı içinde hazırlanmamıştır. Bizzat Osmanlı Hükümeti’nde, Ermeni bakanlar vardı. İttihad ve
Terakki’nin önderleri içinde, Hüseyin
Cahid, Halide Edib gibi Ermeni taraftarları
bulunuyordu.

Säkularismus in unserem Zeitalter und Antisemitismus
Seit Luther spricht Deutschland über ein Monopol der
Juden. Zu Ostern wurden immer abscheuliche Judengeschichten wiederbelebt. Selbst als der Säkularismus unserer Zeit im 19. Jahrhundert mit neuen Hoffnungen
aufblühte, hat der integrationsfördernde, reformistische
Jude Theodor Herzl, erkannt, dass der Antisemitismus
dieses Mal sogar nicht religiös, sondern rassistisch begründet war und hat das Projekt des Jüdischen Staates
ins Laufen gebracht. In der osmanischen Gesellschaft
war eine gegen die Armenier gerichtete Literatur nicht
existent. Die Realität ist, dass einige Gruppen, die ihre
Religion gewechselt haben sogar in ihrem angestammten Lebensraum bleiben konnten und in den westlichen
Städten ist die armenische Bevölkerung sowieso geblieben.
Die armenische Deportation ist gefüllt mit gegenseitigen blutigen und traurigen Ereignissen. Diese Ereignisse soll und muss man nicht vergessen, im Gegenteil,
türkische und armenische Historiker sollten gegenseitig
die Geschichte erforschen. Allerdings ist es absolut
falsch, diese Ereignisse zu verzerren um daraus einen
Nutzen zu ziehen, dass wäre ungerecht und unbegründet. Bestimmte bekannte Bedingungen und Ursachen
eines Völkermords sind jedoch in diesem Konflikt nicht
vorhanden. Der aus politischer Ambition entstandene
Konflikt und die Gegenmaßnahmen und die Deportation
wurden keineswegs in einer den Völkermord fördernde
Atmosphäre vorbereitet. In der osmanischen Regierung
waren armenische Minister vertreten, einige führende
Politiker der Union und Fortschritt, Hüseyin Cahid und
Halide Edip waren Stützer der Armenier.

Yakın Tarihe Kısa Bakışlar
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonunda Yeşilköy’de imzalanan San Stefano
Antlaşması’nda , Osmanlı topraklarındaki
Ermeniler için ‘reform’ yapılması öngörülüyordu. Yeşilköy’e gelmiş olan Grandük Nikola’yı ziyaret eden Ermeni patriği
Narses’in talebi üzerine, reforma ilişkin bir
madde antlaşmaya ilave edildi. Ermeniler
böylece Rusya’nın himayesine girdiler.
Antlaşma’nın tarafı diğer büyük devletler de Anadolu’da Ermeni nüfusun bulunduğu yerlerde konsolosluklar açtılar.
Tehcire kadar geçen 30 yıllık süre içinde,
Ermenilerin siyasi ve silahlı faaliyetleri,
büyük devletlerin bu himayesinin yarattığı
Ermeni yanlısı şartlarda gelişti.
Osmanlı yöneticileri Taşnak liderleriyle
Ağustos 1914’te bir toplantı yaptılar. Ermenilerden, savaşta sadık Osmanlı
vatandaşları olarak hareket edeceklerine dair söz aldılar. Ancak iki ay önce
Erzurum’da yapılan gizli bir Taşnak
toplantısında, savaştan bilistifade, Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı
geniş bir ayaklanma yapması kararlaştırılmıştı. Buna rağmen Ermeniler,
bağımsızlıklarına kavuşmak için, Ruslarla işbirliği yaptılar.
Rus Ermenileri de Osmanlı’ya saldıracak Rus ordularında yerlerini aldılar. Rus
Çarı tarafından Tiflis’te kabulünde, Eçmiadzin, Katolikos, Çar’a, “Ermenilerin kur-

Kurze Blicke in die neuere Geschichte
Der nach Ende des von 1877 bis 1878 andauernden
osmanisch- russischen Krieges in Yeşilköy unterzeichnete Friedensvertrag von San Stefano sah unter anderem vor, dass für die im osmanischen Reich lebenden
Armenier “Reformen” ins Leben gerufen werden. Großherzog Nikolai, der sich aufgrund der Friedensverhandlungen in Yeşilköy aufhielt, wurde von dem armenischen
Patriarchen Narses besucht und hat auf seiner Bitte hin
einen Zusatz in den Friedensvertrag aufnehmen lassen.
Somit wurden die Armenier unter den Schutz bzw.
Schirmherrschaft Russlands gestellt.
Andere führende Staaten, die den Vertrag befürworteten haben daraufhin Konsulate in den von Armeniern
besiedelten Orten in Anatolien eröffnet. In den folgenden
30 Jahren, bis zur Deportation, haben sich politische und
bewaffnete Aktionen der Armenier unter der Schirmherrschaft der großen Staaten und deren pro-armenische
Haltung entwickelt
Im August 1914 fand zwischen der osmanischen Administration und den Taşnak- Führern eine Versammlung
statt. Die Taşnak- Führer haben der osmanischen Administration zugesichert, dass sie sich im Krieg als loyale
osmanische Bürger verhalten werden. Aber bereits zwei
Monate vor dieser Versammlung wurde in einer geheimen Taşnak - Sitzung in Erzurum beschlossen, den Krieg
sich zu Nutze zu machen und eine großangelegte Revolte
gegen das Osmanische Reich durchzuführen. Trotzdem
haben sie mit den Russen zusammengearbeitet um ihre
Unabhängigkeit zu erlangen. Die russischen Armenier
haben in der russischen Armee ihre Plätze eingenommen
um die Osmanen anzugreifen.
Eçmiadzin, Katolikos, der in Tiflis durch den Zaren
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tuluşu Anadolu’da Türk hakimiyetinin dışında otonom bir Ermenistan’la sonuçlanacak ve bu, Rusya’nın yardımıyla
gerçekleşecek” dedi. Mart 1915’te Rus
kuvvetleri Van’a doğru harekete geçtiler.
11 Nisan günü Van Ermenileri isyan etti ve
Müslüman halka saldırdı. 21 Nisan günü
Çar 2. Nikola Van Ermeni Devrimci, Komitesi’ne bir telgraf çekerek, “Ruslara hizmetlerinden
dolayı”
teşekkür
etti.
Amerika’daki Ermeni gazetesi Gochnak,
24 Mayıs tarihli sayısında, Van’da sadece
1.500 Türk kaldığını bildirdi.
Osmanlı sınırını aşan Rus ordusu içindeki Ermeni güçlerine, devrimci ismi
‘Armen Garo’ olan eski Osmanlı milletvekili Karekin Pastırmacıyan kumanda etti.
Diğer bir eski milletvekili, Hamparsum Boyacıyan, ‘Murat’ kod adıyla, Türk köylerine
saldıran ve sivil nüfusu katleden gerilla
gücünün başındaydı.
Soykırım İddiaları Yayılmak İsteniyor...
Doğrusu, bir asırdır Ermeniler lehinde
literatür meydana getiren Avrupa güçlerinin hiçbiri, sanıldığının aksine, Ermenilere
ciddi müzaherette bulunmadılar ve hatta
tehcir planlarının Alman Genelkurmay’ının
telkiniyle ortaya çıktığını, Brentjes gibi yazarlar da tekrarlar. Hiç şüphesiz, tehcirdeki katliam her eyalette tekrarlanmamıştır. Becerikli idareciler tehciri zayiatsız
yönetebilmiş, bazıları inisiyatifi sorumsuz
parti militanlarına veya Ermenilere kin
tutan diğer mahalli etnik gruplara kaptırmıştır. Bu durumun, planlı ve gerçekten
masum ve organize olmayan, siyasi emelleri bulunmayan Yahudileri yok eden Nazi
Holokostu’na benzetilemeyeceği açıktır.
Hal böyle iken, Avrupa’da ortalama insanlar; yakın zamandaki Nazi Holokostu’nu
Ermeni tehcirine benzetiyorlar. O zamanın
tarihçi kaynaklarından çok, yeniden inşa
edilen tarih risaleleriyle ilgileniliyor.
Birinci Dünya Savaşı başlarken Osmanlı topraklarını paylaşmak için hazırlanan Sykes-Picot Antlaşması, Osmanlı
devletinin nasıl paylaşılacağını kararlaştırmak için İngiltere ile Fransa’nın paylaştıkları, sonradan Rusya ve İtalya’nın da
katıldıkları gizli bir antlaşmadır. Bu gizli
paylaşım antlaşması, 1917 sonunda Sovyetler Birliği tarafından dünyaya açıklanmıştır.
Almanya ve Fransa’nın yeni nesilleri,
2.Cihan Harbi’nde büyüklerinin yaptığı Holokost’tan çok utanıyorlar. Bir nesil evveli
Almanlar, Schiller, Goethe, Wagner, Beethoven’ın halkı diye övünürken, bugünün
Almanları, ‘Yahudi kasabının çocukları’
diye nitelendiriliyor. Yeni Avrupa gençliği,
ulusal kimliğini gölgeleyen bu olayları
unutturmak değil; aksine yaymak, kıtadaki benzerlerini ortaya çıkarmak için çırpınıyor, dünyanın dört bucağındaki;
ırkçılığı protesto ediyor.

empfangen wurde sagte folgendes: „die Befreiung der
Armenier in Anatolien wird durch ein autonomes Armenien außerhalb der türkischen Herrschaft verwirklicht
werden und dies mit Hilfe von Russland“. Im März 1915
bewegten sich die russischen Streitkräfte in Richtung der
Stadt Van. Am 11. April rebellierten die Armenier in Van
und griffen die muslimische Bevölkerung an. Am 21.
April hat sich Zar Alexander Nikola II. in einem an das
revolutionäre Komitee der Van- Armenier gerichtete Telegramm wegen der „außerordentlichen Dienste an die
Russen“ bedankt. Die in den Vereinigten Staaten erscheinende armenische Zeitung Gochnak berichtet in seiner
Ausgabe am 24. Mai, dass in Van nur noch 1.500 Türken
übrig geblieben sind.
Die russischen Streitkräfte hatten mittlerweile die osmanischen Landesgrenzen überschritten. Die in der russischen Armee kämpfenden Armenier wurden durch den
ehemaligen osmanisch- armenischen Parlamentarier Karekin Pastırmacıyan befehligt, der nunmehr den Namen
‘Armen Garo’ führte. Ein anderer ehemaliger osmanischarmenischer Parlamentarier, Hamparsum Boyajian mit
dem Codenamen “Murat” war der Kopf der Guerillatruppe, die Angriffe auf die türkischen Dörfer führte und
die Zivilbevölkerung massakrierte.
Die Völkermord- Behauptungen werden verbreitet….
In der Tat haben die europäischen Mächte, die seit
einem Jahrhundert mit ihrer pro-armenischen Literatur
den Anschein erweckt haben, die Armenier zu unterstützen überhaupt keine Unterstützung geleistet. Sogar
haben Autoren wie auch Brentjes wiederholt, dass die
Deportationspläne gemäß dem Vorschlag des deutschen
Generalstabs entstanden sind. Es liegt kein Zweifel
daran, dass die Massaker während der Deportation nicht
in jeder Stadt vorgekommenen sind. Potente Staatsbeamte konnten die Deportation ohne Verluste verwalten,
einige haben jedoch die Verantwortung an verantwortungslose Parteifunktionäre bzw. an lokalen ethnischen
Gruppen verloren, die Feindschaft gegenüber Armenier
hegten. Es ist offensichtlich, dass diese Situation nicht
vergleichbar ist mit dem organisierten Nazi- Holocaust
gegen die politisch ambitionslosen Juden. Auch unter
diesen Umständen vergleichen die durchschnittlichen
Menschen in Europa den Nazi- Holocaust mit der Deportation der Armenier. Diese bedienen sich dabei nicht den
historischen Quellen, sondern vielmehr der neu entstandenen Abhandlungen der Geschichte.
Vor Beginn des ersten Weltkrieges wurde zwischen
England und Frankreich das geheime Sykes-Picot- Abkommen unterzeichnet, das die Aufteilung des osmanischen Staates aufzeigte. Später sind auch Italien und
Russland diesem Abkommen beigetreten. Dieses geheime Abkommen wurde Ende 1917 durch die Sowjetunion an die Weltöffentlichkeit herangetragen.
Die neue Generation Deutschlands und Frankreichs
schämt sich für den Holocaust während des zweiten
Weltkrieges durch ihre Väter. Eine Generation zuvor hatten die Deutschen mit Schiller, Goethe, Wagner, Beethoven geprahlt, die heutige Generation hingegen wird als
„Kinder der Judenmörder“ bezeichnet. Die neue europäische Jugend versucht nicht diese Vorfälle, die die nationale Identität verschattet, zu verbergen, vielmehr
versucht sie diese aktuell zu halten und protestiert weltweit gegen den Rassismus.
Dieses ist möglicherweise eine ehrliche Tendenz, aber
sie betonen, dass die ganze Welt und die Geschichte eine
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Bu belki dürüst bir eğilim; ne var ki,
bütün dünyayı ve tarihi, Engizisyon’un ve
Nazizm’in tekrarı olarak vurguluyorlar. İşte
bu vurgulamanın, çok sâfiyane olmadığı
açıktır. Suçlular kendilerine suç ortakları,
suç arkadaşları arıyorlar. Bazen bunun budalaca tezahürlerine rastlanıyor. Tessa
Hoffman adlı Alman resmi çevrelerine
yakın bir yazar; Birinci Cihan Savaşı’nda
Trabzon’da Ermeniler için gaz odası inşa
edildiğini yazıyor.
1914-15’in Trabzon’unda hangi para ve
hangi teknolojiyle bu iş başarılacaktı?..
Osmanlı başkentinde ve en mutena kolordularda dahi, bırakınız gaz odasını, bitlenmeyi yok edecek etüv makinesi bile yoktu.
Bunları yazan, Auschwitz’deki gardiyan
amcalara ortak arıyor. Mücrimlerin halefleri maalesef soğukkanlı değil, ayıbı dağıtma gayreti içindedirler.
Gelecek nesilleri ipotek altına koyacak
suçlamaları kabul edemeyiz. Çünkü suçlamaların mahiyeti çok değişiktir. Nihayet
soykırım gibi suçlamaları, kavram ve
hukuk bilmeden yapanlar kadar; aynı bilgisizlikle, kabul veya reddedenleri de görüyoruz. Bu haksız ve çok ciddi bir
suçlamadır. Bunu kasıtlı olarak yapanları
ciddi olarak incelemeli ve ısrar ettikleri
takdirde, art niyetliler kategorisine sokmalıyız. Soykırım suçlaması, ne Kıbrıs sorununa ne de Ege sorununa benzer. “Aman
canım,” zihniyetiyle hareket edenlerin
veya Amerikan üniversite merkezlerindeki
risaleleri okuyarak düşünmeye çalışanların
ve bu işleri, “Biz yapmadık, etmedik,” diyenlerin, millet tarihimizin bu en ciddi sorunu çözebileceklerine inanmıyoruz.
Yıl 1990: Auschwitz Toplama Kampı’nda, 11. blok önünde, buraya 50 yıl
önce, 16-17 Haziran’da, ilk Yahudi kafilelerinin getirilişinin yıl dönümünde soykırım
kurbaları için bir tören yapılıyor.
Soykırım kavgası, Diaspora’daki sorumsuz grup ve kişilerin kendilerine göre
ürettikleri yorumlarla çözülemez. Aynı biçimde, bazı Türk zümre ve şahıslar da
Türk tarihçiliği adına hareket ediyor. Resmi
tarih fobisini kışkırtanların bir tutumu var;
soykırımı reddeden herkesi, devletin müstahdemi diye ilan ediyorlar. Bu tutum,
belki gürültüyü artırır ama diyalogu keser.
Tarihî yönden bir gelişme var; Ermenistan’ın artık devlet olması, hem Ermeniler
hem de Türkler açısından bir avantaj. Ve
son zamanlarda, Ermenistan’ın kurumları
ve akademisyenleriyle bu sorunu tartışmaya başlamak daha yararlı görünüyor. İki memleketin ortak geleceği ve
sorunları, bu sorunu tartışmakta da
aklı selimi getiriyor gibi...(Popüler Tarih Dergisi Temmuz 2003)

Wiederholung der Inquisition und des Nationalsozialismus ist. Es ist offensichtlich, dass die Betonung doch
nicht ehrlich ist. Täter und Schuldige suchen sich Komplizen. Manchmal trifft man auf solche idiotische Erscheinungsformen. Der den offiziellen deutschen Kreisen
nahstehender Schriftsteller Tessa Hoffman behauptet
zum Beispiel, dass im ersten Weltkrieg in der Stadt Trabzon Gaskammer für die Armenier errichtet wurden.
Wie und mit welchem Geld und Technologie sollte dies
in Trabzon der Jahre 1914-1915 verwirklicht werden? Es
gab nicht einmal Backöfen in den man Läuse hätte bekämpfen können, weder in der osmanischen Hauptstadt
noch in den Spezialeinheiten der Armee. Wer solche Behauptungen aufstellt wie Tessa Hoffman versucht für die
Auschwitz-Wächter „Verwandte“ zu finden. Die Nachfolger der Verbrecher sind leider nicht geistesgegenwärtig,
sondern versuchen ihre Schande zu vertuschen.
Wir können die Beschuldigungen, die auch die zukünftigen Generationen unter seine Hypothek stellen
werden, nicht akzeptieren. Denn das Wesen der Beschuldigung ist sehr unterschiedlich.
Schließlich sehen wir neben Menschen, die ohne
Rechtswissen und ohne Kenntnis der Sachlage Anklage
des Völkermords erheben, und auch welche, die mit gleicher Ignoranz annehmen oder ablehnen. Das ist ein ungerechter und sehr schwerwiegender Vorwurf.
Diejenigen, die diesen Vorwurf vorsätzlich verbreiten,
sollten ernsthaft analysiert und wenn sie auf ihren Behauptungen beharren, in die Kategorie der Böswilligen
eingestuft werden. Die Völkermordbeschuldigung ist
weder mit der Zypern-Frage noch mit dem Ägäis- Problem vergleichbar. Weder diejenigen, die mit der „ach
naja Mentalität“ an das Problem herangehen noch diejenigen, die ihr „Wissen“ aus den Abhandlungen in den
amerikanischen Universitätszentren erworben haben
werden das Problem lösen. Wir glauben nicht, dass diese
Leute mit dem Argument „ wir haben es nicht getan“
unser wichtigstes Geschichtsproblem lösen können.
Jahr 1990: im Konzentrationslager Auschwitz, vor
Block 11 findet am 50. Jahrestag der Ankunft der ersten
jüdischen Konvois eine Zeremonie für die Opfer die Opfer
des Holocaust statt. Die Auseinandersetzung über Völkermord kann nicht mit unverantwortlichen Kommentaren einiger Diaspora- Gruppen bzw. Einzelpersonen
gelöst werden. Genauso fühlen sich einige türkische Personen bzw. Gruppen als Vertreter der türkischen Geschichte.
Bei bestimmten Leuten ist eine provozierende Haltung gegenüber der Phobie der offiziellen Geschichte
festzustellen. Die Ablehner des Völkermordes an Armeniern werden als Knechte des Staates bezeichnet. Diese
Haltung erhöht vielleicht das Rauschen aber versperrt
den Dialogweg.
Es ist eine historische Entwicklung zu verzeichnen;
die Staatlichkeit Armeniens ist aus Sicht der Armenier
und Türken ein Vorteil. Und es erscheint mehr als sinnvoll zu sein, das Problem mit armenischen Institutionen
und Wissenschaftlern zu diskutieren. Die gemeinsame Zukunft beider Länder liegt wohl
darin, das Thema mit gesundem Menschenverstand anzugehen… (Geschichtszeitschrift Popüler –
Juli 2003)

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT
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İz Bırakanlar

Uluğbey
Kimdir?

Uluğbey’in oluşturduğu
“Gûrgânî Takvimi” devrinin ilmî esaslara dayanan yegâne takvimi
sayılmaktadır. 1655’te
İngilizce, 1853’te de
Fransızca olarak basılmıştır. Daha sonra da
çeşitli dillere tercüme
edilmiştir. Batı bilim
dünyası, Uluğbey’e “15.
yüzyıl Astronomu” unvanını layık görmüştür.

D

ünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdardır. 22 Mart 1395 tarihinde Semerkant´ta doğdu. tarihe adını “Asya Fâtihi” diye yazdıran Büyük Cihangir
Timurlenk´in torunlarından olup hükümdar Muînüddin Şah
Ruh´un oğludur. Asıl adı Mehmet Torgay´dır.
13 yaşında iken Horasan ve Maveraünnehir eyaletlerine hakan naibi
oldu. 1446 yılında babasının ölümü üzerine hükümdar oldu. Saltanat yılları sırasında matematik ve astronomi ile yakından ilgilendi. Astronomiye
ait tablosu yıllar sonra İngiltere ve Fransa´da basıldı. 1449 yılında kendisine isyan eden oğlu Abdüllatif Mirza tarafından 54 yaşında iken öldürüldü.
Uluğbey babası gibi güzel sanatlara meraklıydı. Herat´ta güzel bir
köşk yaptırmış, bu köşkün duvarlarını ve tavanlarını, birer sanat âbidesi
niteliğindeki tablolarla süsletmişti. İktidarı döneminde, başta Semerkant
ve Buhara olmak üzere tüm ülke, Türk mimarisinin seçkin eserleriyle
donatıldı.
Uluğbey hakan olunca, Osmanlı Devleti ile münasebetlerini geliştirmeye gayret etti. İki Türk ülkesi arasında bilim adamları gidip gelmeye
başladı. O, savaştan çok kendisini bilime adamış bir hükümdardı. Sarayına zamanın bilginlerini topladı ve onları korudu. İnceleme için Çin’e
kadar heyetler gönderdi. Uluğbey Semerkant’ta bir medrese ve rasathane yaptırdı. Astronomi ilminin gelişmesine çalıştı. Bu rasathane orta
çağdaki astronomi bilgisini en yüksek düzeye ulaştırdı.
Fen bilimleri ve astronomiye merakı, ileride kendisini, dünya tarihinin
en büyük astronomlarından biri haline getirdi. İlim adamlığı yanında
devlet adamlığı vasfı da yüksek olan Uluğbey, Semerkant’ta 38 yıl hükümdarlık yaptı. Bir akademi haline getirdiği sarayı, devrin meşhur alimlerinin toplanıp bilimsel tartışmalar yaptığı ve eserler hazırladığı bir
mekan oldu.
Uluğbey zamanında yeni astronomi aletleri yapılmış, eski aletler geliştirilmişti. 9. ve 10. yüzyılda bir usturlab ile ancak 43 işlem yapılırken,
Uluğbey zamanında geliştirilen usturlab, 1000’den fazla işlem yapıyordu.
Uluğbey’in usturlabının çapı 40 metre idi. Uluğbey gökyüzünün bir de
haritasını yapmayı başarmıştı. Bu gökyüzü haritası, kendisinden sonra
gelecek nesillere astronomi çalışmalarında ışık tutacak, onlara rehber
olacaktı. Uluğbey, astronomi çalışmalarının temelini teşkil eden trigonometri ilmi üzerinde de geniş çalışmalar yaptı. Kendisinden önceki doğu
ve batı dünyasının tahmini bilgilerini bir kenara bırakıp, bilimsel esasları
tespit ederek, trigonometride yeni bir araştırma yolu açtı.
Zîc-i Ulûgî denilen cetveli, diğer ilmî eserleri ve rasatları, akademiden
farkı olmayan sarayındaki çalışmalarının sonucudur. Zîc-i Ulûgî, diğer adı
“Gûrgânî Takvimi” olan bu cetvel, o devrin ilmî esaslara dayanan yegâne
takvimi sayılmaktadır. Bu eser, daha önce yazılan ‘zîc’lerin yanlışlarını
düzeltiyor ve yıldızların hareketini daha mükemmel gösteriyordu. Zîc-i
Ulûgî, 1655 yılında İngiltere´de Oxford şehrinde İngilizce, 1853’te de
Fransızca olarak basıldı. Daha sonra da çeşitli dillere tercüme edildi. Batı
bilim dünyası, Uluğbey’e “15. yüzyıl Astronomu” unvanını layık görürken, Milletrerarası Astronomi Derneği de Ay yüzeyindeki bir kratere onun
adını verdi. Beş ülkenin astronomlarından ve özellikle Ay’a uydu gönderen ülkelerin uzmanlarından oluşan bir komisyonun hazırladığı Ay haritasında, üç Türk astronomunun adları da yer alır. Ay atlasında adları
bulunan diğer iki Türk bilgini, Bîrûnî ve Nasireddîn Tûsî’dir. Kozmografya
konusunda yazdığı bir kitap da günümüze kadar, birçok ilmî araştırmalara kaynak olmuştur.

Hazırlayan:
Ünal OĞUZ
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