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Recm (Taşlayarak Öldürme)

uran’da olmayan, fakat dine ilave edilmeye
çalışılan farzlar ve haramlar, uydurma hadis-
lerle ve bu hadislerle görüşlerini temellendiren
mezhepler yoluyla dinimize girmiştir. Recm ce-
zası da bunlardan biridir. Bu uydurma hadis-
lerle Kuran’ın ayeti iptal edilmeye çalışılmış ve

dine taşlayarak öldürme gibi bir ilave yapılmıştır. Fakat
asıl dehşetli olan şudur ki; sırf recmi, yani zina edeni taş-
layarak öldürmeyi ispat etmek için, “recm ayeti”nin var
olduğunu, bu ayetin keçi tarafından yenilip yok edildiğini
ileri sürerek, Kuran’ın eksik olduğunu söyleyecek kadar
ileri gidebilmişlerdir. 

Buhari, Müslim, Ebu Davud, Hanbel, İbn Mace gibi
bütün meşhur hadis kitapları, recim ile ilgili hadislere ve
ayete ne yazık ki, yer verebilmişlerdir. 

Kuran-ı Kerim’de zinanın cezası açıkça, hiçbir yanlış
anlamaya sebebiyet vermeyecek şekilde belirtilmişken,
Kuran’ın hükmü ile çelişen bir hüküm ortaya atmak akıl
almaz bir durumdur. 

Recm âşıkları o kadar ileri gitmişler ki, maymuna bile
recm cezası uygulatmışlardır. Şöyle bir Buhari hadisi var-
dır. Amr ibn Meymûn rivayet eder: “Bir grup maymun
zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını
uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben
de taş atarak yardım ettim” (Buharî, Menakıbu’l-Ensar,
27) 

İnsanların recmedilmesi konusunda uydurulan ayet ve
hadislerle yetinmeyenler, maymunların da zina eden bir
maymunu yakalayarak taşladıklarını ve sahabelerden bi-
risinin de maymunu recm etme olayına katılarak may-
munu öldürdüğünü anlatabiliyorlar. Dolayısıyla recmin ne
kadar mantıklı olduğu, maymunların bile bunu uygula-
dığı, fakat bazı insanların bunu anlayamadığını anlatmak
istemişlerdir. Üstelik bu hadisi Buhari rivayet edebilmiştir. 

Birçok çelişkili ve mantıksız izah, sırf recm geleneğinin
yerleşmesi için uydurulmuş ve Kuran’ın açık hükmü kal-
dırılmaya çalışılmıştır. Bir rivayete göre Hz. Ömer döne-

Die Steinigung-Nicht verein-
bar mit dem Islam

s gibt viele Inhalte, die mit der
Zeit fälschlicherweise dem
Islam zugeordnet worden sind.
Eines dieser Inhalte ist die Stei-
ningungsstrafe. 
So werden nachträglich erfun-

dene Überlieferungen des Propheten Mu-
hammad benutzt, um vorhandene Verse
des Koran zu missinterpretieren. 

Obwohl der Koran als höchste Instanz
des islamischen Rechts der Steinigungs-
strafe keinen Raum lässt, hat diese Miss-
deutung dank der Unwissenheit und
Sturrheit der Muslime bis heute überlebt.

So werden gar heutzutage Menschen
unter dem Vorwand der Unzucht auf bar-
barische Weise getötet.

Doch im Islam gibt es keine Todes-
strafe

In Bezug auf Unzucht kann man fol-
genden Koranvers zitieren: Eine Frau und
ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt
jeden von ihnen mit hundert Hieben. Lasst
euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden
angesichts (der Rechtsbestimmungen) der
Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah
und den Jüngsten Tag glaubt. Und es soll
bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen
ein Teil von den Gläubigen zugegen sein.
Sure An-Nur,2 (Das Licht)

Der Fokus hierbei liegt viel mehr auf
der gesellschaftlichen Abschreckung als
auf der Züchtigung des Schuldigen.

Die symbolische Bedeutung dieser
Strafe sollte deshalb nicht außer Acht ge-

Rüştü KAM

Genel Yayın Yönetmeni/Chef Redakteuer
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Recm; 
zina etmiş bir bayan ve erkeğin taşla-
narak feci bir şekilde öldürülmesidir.
Recm cezasının İslâm’da yeri yoktur.
Zina konusuyla ilgili ayetler recmi em-
retmez. Zina haramlardan bir haram-
dır, Kur’an haramlarla ilgili cezaları
ahirete bırakmıştır. Kur’an’da ölüm ce-
zası yoktur. “Allah kısasta hayat var-
dır” demek suretiyle kısas yetkisini
elinde bulunduran kişiye bile affetmeyi
telkin eder. 

EK
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lassen werden.
Außerdem ist die Feststellung der

Unzucht und somit die Ausführung der
Bestrafung nahezu unmöglich. Denn
laut islamischem Recht muss besagte
Person während des Geschlechtsakts
von mindestens vier Zeugen beobachtet
werden. So kann selbst das Beisammen-
sein im Bett nicht als Anklagegrund ver-
wendet werden.

Diese Praxis hat folgende Absich-
ten:

Die Bestrafung der Unzüchtigen
Verhinderungsversuch einer Tatwie-

derholung
Gesellschaftliche Abschreckung
Die öffentliche Abhaltung um die

Willkür des Bestrafenden zu verhindern

Es gibt und gab viele Versuche die
Steinigung als Element des islamischen
Rechts zu etablieren. Hierfür wird vieles
erfunden oder aus dem Kontext geris-
sen. Und manche gehen sogar so weit
zu behaupten, dass Verse über das Vor-
handensein der Steinigung von einer
Ziege gefressen worden sind und somit
ihren Weg nicht in den Koran geschafft
haben.

Und leider hat es besagte erfundene
Überlieferung des Propheten bis in die
bedeutendsten Hadithwerke geschafft
(Hadith=Überlieferungen Muhammads).

Des Weiteren wird versucht, Omar
Ibn Khattab, einem der engsten Ver-
trauten Muhammads und späterer Kalif,
ein Zitat in den Mund zu legen, wonach
er vermeintlichen Vers über die Steini-
gung der Endfassung des Korans nicht
hinzugefügt habe, um unter den Men-
schen nicht als Entsteller zu gelten. 

Es gibt viele Gründe die gegen diese
Version sprechen. Zu Omars Zeiten
waren nämlich viele der damaligen
Schreiber der Offenbarungen und Hafiz,
die den gesamten Koran im Gedächtnis
hatten, noch am Leben. Somit wäre es
Omar ein leichtes gewesen, entspre-
chende Zeugen zu finden.

Außerdem ist stark zu bezweifeln,
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minde Kuran’da recm yoktu, öbür rivayette ise Hz. Osman
döneminde Kuran’a yazılmadı denir. Başka bir rivayette
ayet keçi yüzünden ortadan kalkar. Diğer yandan maymun-
ların recminden ve sahabelerin buna katıldığından bahse-
dilir. Üstelik Kuran’daki açık hüküm yok sayılır. Mezheplerin
ve hadislerin dindeki otoritesini kabul edenler, bilmeden bu
izahları da kabul etmiş olmaktadırlar. 

Recm; zina etmiş bir bayan ve erkeğin taşlanarak feci
bir şekilde öldürülmesidir. Recm cezasının İslâm’da yeri
yoktur. Zina konusuyla ilgili ayetler recmi emretmez. Zina
haramlardan bir haramdır, Kur’an haramlarla ilgili cezaları
ahirete bırakmıştır. Kur’an’da ölüm cezası yoktur. “Allah kı-
sasta hayat vardır” demek suretiyle kısas yetkisini elinde
bulunduran kişiye bile affetmeyi telkin eder.  

Kur’an’ın zina eden erkek ve kadınla ilgili buyruğu şöy-
ledir: “Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz değnek
(celde) vurun ve eğer Allah’a ve  ahiret gününe inanıyor-
sanız, onlara karşı duyduğunuz acıma, sizi Allah’ın bu ya-
sasını uygulamaktan alıkoymasın; ve inananlardan bir
topluluk da onların cezalandırılmalarına şahit olsun. “ (Nur
Suresi, 2) 

Ayette zinanın cezası yüz celde olarak geçer. Arapça’da
“celde” kelimesi, sadece deriyi incitecek bir değnek mana-
sındadır. Deriye tatbik edilen sembolik vuruştur. “celd” sö-
zünde şuna işaret vardır ki acı, ete geçirilmemelidir.”
(Keşşâf) Bu ceza için Arapça’da “asa, minsee” (sopa, değ-
nek) kelimelerinin geçmemesi, ayette bir grubun bu cezaya
şahitlik etmesinin istenmesi, suçlunun canını acıtmaktan
çok toplum önünde teşhir edilerek cezalandırılmasının he-
deflendiğini gösterir. Amaç suçluları, teşhir ederek bu se-
remoniyi seyredenlerin zinaya özenmelerini engellemektir. 

Aslında bu ceza ağır bir cezadır, ölümden daha ağır bir
cezadır. Öldürme bir kere olur, oysa toplumda adi bir suç
işlediği için teşhir edilen kişi her gün ölür. 

Ayrıca Kuran’a göre zinanın ispatı için dört şahit gerekir.
Aynı yatakta yakalanan insanlar bile zina suçundan yargı-
lanamaz. Fiilen zina yaparken yakalanmaları lazımdır. Bu
neredeyse imkansız derecesinde zordur.

Bu uygulamanın dört amacı vardır:
a) Zina suçunu işleyen şahıslara ızdırap vermek, 
b) Onları tekrar suç işlemekten alıkoymak,
c) Toplumda kötü eğilimleri olanlar varsa onların da aynı

suçu işlemesinin önüne geçmek,
d) Cezayı açıkta uygulamanın bir diğer yararı da, cezayı

uygulayanların, arzularına göre cezada eksiltme ve artırma
yapmamaları için. (Tefhim’ul- Kur’an, Mevdudi)

Kimlerin recmedilmesi istenir
İslâm’ı tahrif etmek isteyenler, Kur’an’ın zina ile ilgili

buyruğunu önce ikiye ayırarak işe başlamışlar: “Evli olan
kadın ve erkek zina yaparsa recmedilecek, bekâr olan
kadın ve erkek zina yaparsa celde tatbik edilecektir.”
Ayette, Allah’ın böyle bir ayırım yapmadığı çok açıktır:
“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz
celde vurun.” 

İslâm’ı tahrif etmek isteyen derin güçler veya paralel din
ihdas etme meraklıları, bu ayırımı yaptıktan sonra,
Kur’an’da recm cezasına zemin oluşturma çabası içine gir-
mişlerdir. Recm ile ilgili ayet uydurmuşlardır: “Eş-şeyhu
ve’ş-şeyhatu izâ zeneyâ fe’rcumûhumâ elbettete nekâlen
minallah, vallahu azîzun hakîm.: İhtiyar erkek ve kadın
zinâ ettiklerinde Allah’tan bir cezâ olarak ikisini de recme-
diniz. Allah azizdir, hakîmdir.” (İbn Mâce, Hudûd 9; Dârimî,
Hudûd 16; Muvattâ’, Hudûd 10; Ahmed bin Hanbel, V/132,
183, Buhârî, 93/21; Müslim, Hudûd 8, Hadis no: 1431; Ebû
Dâvud, 41/1)

Editorial



dass Omar, bekannt als gottesfürchtigster
Gefährte Muhammads, der Meinung des
Volkes mehr Bedeutung zumisst als der
Vollständigkeit der heiligen Schrift.

Ein weiterer Grund für die Verbreitung
dieser vermeintlichen Praxis sind diverse
erfundene Überlieferungen des Propheten
Muhammad, wonach das Anzweifeln der
Steinigungsstrafe zum Austritt aus dem
Islam führt. Auch der vorherrschende ge-
sellschaftliche Druck hat zur Einschüchte-
rung Gelehrter geführt, die gegensätzliche
Positionen vertreten haben.

Angeführten Beispielen der Steinigung
fehlt es außerdem an Authentizität und
historischer Echtheit.

So sind grundlegende Informationen
zur Anklage und Schwere der Schuld nicht
vorhanden.

Es wird zum Beispiel lediglich der Mann
oder die Frau gesteinigt, obwohl die zweite
Person ebenfalls involviert ist und sanktio-
niert werden müsste.

Außerdem wird die oben genannte ko-
ranische Praxis der Bestrafung nicht ein-

mal erwähnt.
Es erscheint unlogisch, dass der Pro-

phet ohne Feststellung jeglicher Tatsachen
eine Steinigung zulassen würde. Somit ist
mehr als fragwürdig, ob sich derartiges
überhaupt zugetragen hat. Denn sie sind
mit der Vernunft und dem Koran nicht ver-
einbar.

Fazit:
Es existiert keine Steinigung im Islam. 
Vielmehr ist sie Element der Thora und

wird in der Bibel öfters erwähnt (Johanna
8/3-11). In diesem Beispiel gestattet Jesus
den Ältesten eine unzüchtige Frau zu stei-
nigen, wonach diese Art der Bestrafung
auf Moses zurückgehe. Später jedoch ge-
stattet er der Frau zu gehen, mit der Be-
dingung sündenfrei zu leben. 

Die Bestrafung der Unzucht entspricht
laut der Sure An-Nur, Vers 2 (Das
Licht)100 Hieben. Sie ist unter Anteil-
nahme der Öffentlichkeit durchzuführen. 

Wie man der Sure An-Nisa, Vers 13-17
(Die Frauen) im Koran entnehmen kann,
ist eine Anklage erst gültig, wenn entspre-
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Sıra bu ayetin Kur’an’a yazılmasına gelmiştir. Bunun
için önce Hz. Ömer’e isnad edilen bir rivayetten bahse-
dildi: “Evet böyle bir ayet vardı. Eğer insanların,
‘Ömer Allah’ın Kitabı’na ilave yaptı’ demelerinden
korkmasaydım, ben bu ayeti Mushaf’ın haşiyesine
yazardım.” (Serahsî, Mebsût, Beyrut 1398/1978, IX,
37, İbni Kesir Nur suresinin 2. ayetinin tefsiri.) 

Hz.Ömer’e isnad edilen bu rivayet tutmadı. Çünkü, o
zaman daha hafızların çoğu hayattadır. Vahiy kâtipleri
hayattadır. Durum böyleyken, Hz. Ömer’in şahit bulama-
ması mantıksız oldu. Sonra Hz. Ömer Allah’tan mı çok
korkuyor yoksa insanlardan mı? sorusu akıllara geldi.
Hz.Ömer’in, “İnsanların Ömer, Kuran’a ilave yapıyor de-
melerinden korkmasaydım…” demesi, kendisinden başka
hiç kimsenin o ayetten haberi yokmuş izlenimini uyan-
dırıyordu. 

Gerçekten böyle bir vahiy olsaydı, Hz.Ömer o vahyi,
vahiy kâtipleri ve hafızların yardımıyla, diğer sahabelerle
de istişare ederek mutlaka Kur’an’a yazdırırdı. Müslü-
manlar böyle düşünmeye başladılar. Hz. Ömer’i sorgula-
maya başladılar: “Konumu böyle bir çalışma yapmaya
uygun olduğu halde, niçin yapmadı?” önemli bir soruydu
ve cevabı yoktu.

Fazla vakit geçirmeden, Hz. Ömer’in uyduruk itirafını,
Hz. Ayşe’den geldiğini söyledikleri başka haberlerle des-
teklediler: “Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin
kişiyi on defa emzirme ayeti indi. Andolsun ki bu
ayetler yatağımın altında bir yaprakta yazılı idi.
Rasûlullah (s) vefat edip biz O’nun defni ile meş-
gulken kapıyı açık bırakmışız ve evde beslenen
evcil bir hayvan (koyun veya keçi), girip o yaprağı
yemiş.” (İbn Mâce, Nikâh, 36, Hadis no: 1944; Ahmed
bin Hanbel, Müsned, 5/131, 132, 183, 6/269)

Bu sefer Hz. Ayşe’ye soruldu sorular. Bu ayetin Hz.
Ayşe’nin yatağının altında ne işi vardı? Niçin vahiy kâtip-
lerinin bu ayetten haberleri olmadı? Hz. Ayşe bu ayeti
niçin sakladı? Keçi yatağın altındaki ayete varıncaya
kadar evde yiyecek başka bir şey bulamadı mı?... Soru-
ların arkası kesilmiyordu. Bunlar cevabı olmayan soru-
lardı. Başka destekler gerekiyordu recmin İslâmileşmesi
için. 

Hadisler uydurarak  recm cezası desteklendi
Bu rivayetlerin Peygamberimiz’in hadisleriyle ve fiili

sünnetleriyle desteklenmesi gerekiyordu. İstenilen so-
nucun elde edilmesi için bu şarttı. Peygamberimiz hemen
devreye sokuldu. Peygamberimiz’i göz dağı vererek işe
başlattılar: “İleride bazı kişiler çıkacak ve recm ce-
zasını Kuran’da bulamıyoruz diye recmi inkâr ede-
cekler. İşte bu kişiler okun yaydan çıktığı gibi
dinden çıkacaklardır.” (Buhari 93/21, Müslim Hudud
8/1431, Ebu Davut 41/1)  

Bu hadisin başka bir versiyonu da şöyledir: “Korka-
rım ki, bir zaman gelir de ‘Biz Allah’ın Kitabı’nda
recm diye bir şey bulmuyoruz’ derler de, Allah’ın
indirdiği bir farzı terk etmekle saparlar. Biliniz ki
recm, evli olduğu halde zina eden ve suçu da delil,
gebelik veya itiraf ile sabit olan kimseye uygulan-
ması gereken bir cezadır.” (Buhari, Fedâilu’l-Kur’an
3, 4; Kitâbu’l-Mesâhif)

Bu uydurma hadislerle, recmin İslâm’da olmayan bir
ceza uygulaması olduğu konusunda konuşmak isteyen-
lerin önü kapatılmak istendi. Duruşu belli olan duyarlı
âlimler, recm cezasının Kur’an’da olmadığını söylediler,
çekinmediler. Bu âlimler hadis düşmanı, sünnet düşmanı
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chende Person während des Geschlechts-
akts von mindestens vier Personen beob-
achtet worden ist. So gesehen ist die
Überwindung dieser Hürden als äußerst
unwahrscheinlich einzustufen. 

Letztendlich kann man sagen, dass die
Steinigung eine dem Islam fälschlicher-
weise zugeschriebene Praxis ist. Denn die
Bestrafung der Unzucht ist klar und deut-
lich im Koran definiert.

Als höchstes Organ der islamischen
Rechtsprechung verliert der Koran kein
einziges Wort über die Steinigung. Trotz
dieser Tatschen kennt die Unwissenheit
mancher Muslime keine Grenzen, sodass
sie nicht davor zurückschrecken den im
Koran festgelegten Tatsachen zu wider-
sprechen und sich auf nicht authentische
Inhalte zu berufen.

So erscheint es uns am Besten, das
letzte Wort dem Schöpfer zu überlassen,
welcher offenbart: „Wir haben ja ein Buch
zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre
liegt. Begreift ihr denn nicht?“ Sure Al-An-
biya (Die Propheten)

Tercüme: 
Önder COŞTAN

NACHHİLFE 
ÖĞRENCİLERİN 

DERSLERİNE  YARDIMCI OLMAK İÇİN
KURSLAR  VERİYORUZ. ÜÇÜNCÜ

SINIFTAN ONİKİNCİ 
SINIFA KADAR

Türk Eğitim Derneği 

Reuterstr. 58  12047 Berlin

Tel.:030-62725391  

EMail: turktbv@hotmail.de
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olarak ilan edildiler. Çoğu âlimler ise dışlanmaktan kork-
tukları için, sessiz kalmayı tercih ettiler. Bu sessizlik
derin güçlerin, hadis kitaplarının, fıkıh kitaplarının, tef-
sirlerin içine bu uydurma hadisleri rahatça yerleştirme-
lerine zemin hazırladı. Zamanla bu kitaplara yazılan
recm ile ilgili hadisler gerçek kabul edilmeye başlandı.
Hatta doğruluğu ile ilgili münakaşalar yapılır oldu, rec-
min gerekliliği konusunda yorumlar yazılmaya başlandı,
hocalar kürsülere bile taşıdılar recm cezasının faydala-
rını. Bazı İslâm ülkelerinde uygulanma zemini bulması
da, recmin kabullenilmesinde oldukça etkili oldu.

Sıra geldi recmin nasıl uygulanacağına 
Uygulamanın nasıl olacağı hadislerle belirlendi. Ön-

celikle taşın büyüklüğü tespit edildi: “Recm nohut bü-
yüklüğünde çakıl taşları ile olur. Kadın bir çukura
gömülür, erkek ayakta taşlanır.” (Dört Mezhebin
Fıkıh Kitabı 7/97)

Hemen sonra recmedilecek kişilerin pozisyonları
kayıt altına alındı. Recmedilen kadının mahrem yerleri-
nin görünmemesi gerekiyordu. Bunun için recmedilirken
boynuna kadar gömülmeliydi toprağa. Böylece kadının
toprağa gömülmesi makulleştiriliyordu. Erkek ayakta
recmedilebilirdi. Sıra fiili uygulamaya geldi. Konu man-
keni olarak Mâiz isminde bir erkek seçildi, hemen arka-
sından da isimsiz bir kadın recm için Peygamberimiz’e
geldi(!).. 

Önce Mâiz
Rivâyete göre, Eslem kabilesinden Mâiz isimli bir

adam Allah’ın Rasûlü’ne gelir ve zina yaptığını söyler/
itiraf eder: “Yâ Rasûlallah, zinâ ettim, beni temizle!” der. 
Allah’ın Elçisi yüzünü öte yana çevirir. Fakat Mâiz, yine
karşısına geçip zinâ ettiğini, kendisini temizlemesini
ister. Allah’ın Elçisi, tam dört kez yüzünü öte yana çevirir
ve Mâiz her defasında onun karşısına geçip bu suçtan
kurtarılmasını ister. 
Allah’ın Elçisi bakar ki Mâiz gitmiyor, cezâlandırılmakta
ısrar ediyor, bu kez: “Sen deli misin?” der. 

Mâiz deli olmadığını söyleyince, Allah’ın elçisi: “Sar-
hoş falan mısın?” der. Sarhoş olmadığı da anlaşılınca Al-
lah’ın Elçisi bu zâtın recmedilmesini emreder. 

Mâiz, taşlar atılmaya başlanınca dayanamayarak
kaçar. Çünkü ayaktadır, çukura gömülmemiştir. Arkasın-
dan, elinde devenin çene kemiği  bulunan bir adam ye-
tişip onu vurur, sonra başkaları da yetişir ve onlar da
vururlar, sonunda vahşi bir şekilde öldürülür Mâiz. Pey-
gamber’e durum anlatılınca: “Keşke bıraksaydınız!” der
ve ekler; ”Bundan sonra birisini recmederseniz ve o da
kaçarsa bırakın gitsin” der. (Müslim, Hudûd, bâb 5,
hadis 16-22). Uygulama aynen böyle olur. 

Sorular 1
1- Peygamber’e gelip suçunu itiraf eden Mâiz’e Pey-

gamber’in, sırt çevirmesi ve aynı hareketi dört kez yap-
ması, baktı olmayacak “Sen deli misin be adam?”
demesi, sarhoş olup olmadığını anlamak için ağzını kok-
latması ve sonunda da onu recmedenlere “Keşke bırak-
saydınız!” demesi, Peygamberimiz’in bu cezayı ağır
bulduğun ve uygulamak istemediğinin kanıtıdır. Kendisi
istemediği, Kur’an’da da böyle bir hüküm bulunmadığı
halde Peygamberimiz bu insanı ne diye recmetsin? 

2- Zina yalnız yapılmaz, madem zinanın cezası rec-
medilmektir, Peygamberimiz bu adama kiminle bu işi
yaptığını niçin sormadı? Zina yapan kadın niçin serbest
kaldı da sadece erkek recmedildi?
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Bu olaya benzer başka bir
olay da şöyledir 

Bir kadın, Hz. Peygamber (s)’e
gelip zinâ ettiğini itiraf eder, “Beni
temizle!” der.

Allah’ın Elçisi ona: “Dön, tevbe
ve istiğfâr et” der. Fakat kadın
dönmez, zinâdan gebe kaldığını
söyler. Allah’ın Elçisi: “Öyle ise
karnındaki çocuğu doğurmalısın”
der. 

Kadın doğumunu yaptıktan
sonra çocuğu bir beze sarıp getirir.
“İşte doğurdum” der ve recmedi-
lerek günahtan temizlenmesini
ister. 

Fakat Allah’ın Elçisi (s): “Seni
recmedip yavruyu süt annesiz bı-
rakamayız” der. 

Kadın, emzirip sütten kestiği
yavrusunu, çocuğun elinde bir
ekmek parçası olduğu halde geti-
rir. “Ey Allah’ın Peygamberi, ço-
cuğu sütten kestim, artık yemek
yiyor” der; recmedilmesini ister.
Bunun üzerine Allah’ın Elçisi (s),
çocuğu bir Müslümana verir. Bir
çukur eştirerek kadını göğsüne
kadar gömdürür ve taşlanmasını
emreder. 

Herkes taş atarken Hâlid bin
Velîd’in attığı taş ile kadından sıç-
rayan kan, Hâlid’in yüzüne gelir.
Hâlid kadına söver. Hâlid’in sövdü-
ğünü duyan Allah’ın Elçisi: “Dur
Hâlid, nefsimi elinde bulunduran
Allah hakkı için bu kadın öyle bir
tevbe etti ki, bunun tevbesi, Me-
dine gibi yetmiş şehir halkına tak-
sim edilse, hepsine yeter. Veya,
-Haksız haraç alan gümrükçüler,
yahut rüşvet alan çarşı memur-
ları- dahi öyle tevbe etse bağışla-
nırdı” der. (Müslim, Hudûd bab 5,
hadis 22-24)

Sorular 2
1-Erkek çukura gömülmeden

recmedildiği halde, kadın göğsüne
kadar çukura gömülüyor, niçin? 

2-Recmedilen kaçarsa arkasın-
dan kovalanmaması tembih edili-
yor. Bu durumda kaçma şansına
sahip olan erkek midir, yoksa göğ-
süne kadar gömülen kadın mı? 

3-Aynı şekilde kadına da ki-
minle zina yaptığı sorulmuyor ve
erkek serbest kalıyor.

4-Kur’an’da 100 celde vurun
hükmüne rağmen Peygamber rec-
mediyor. Yani Allah’ın Peygamber’i
Allah’ın açık hükmünü reddediyor
ve recm uygulaması yapıyor. Pey-
gamber için böyle bir uygulama
mümkün müdür?

Sonuç
Recm cezası İslâm’da yoktur.

Recm Tevrat’ın bir emridir (Kitab-
ı Mukaddes, Tesniye,. Bab 22) Ay-
rıca, İncil’de de şöyle bir olay
anlatılır: “Yahudiler, İsa’ya zina
ederken yakalanmış bir kadın ge-
tirmişler ve Musa Peygamber’in bu
gibilere recm cezası verdiğini ileri
sürerek buna ne diyeceğini sor-
muşlardır. İsa onlara, “İçinizde gü-
nahsız olan önce taş atsın”
deyince başta yaşlılar olmak
üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı
yalnız bıraktılar. Kadın ise orta
yerde duruyordu. İsa doğrulup

ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri
seni yargılamadı mı?” diye sordu.
Kadın, “Hiçbiri, efendim” dedi. İsa,
“Ben de seni yargılamıyorum”
dedi. “Git, artık bundan sonra
günah işleme!” (Yuhanna 8/3-11).

Muhammed İzzet Derveze’ye
göre de Hz. Peygamber’in recmet-
tiğine dâir hadisler, Nûr sûresi 2.
ayetinin inişinden önceki duruma
ait olabilir (et-Tefsîru’l-Hadîs,
10/10). Bu durumda da İslâm’la
ilgisi yoktur recmin. Çünkü Arap
geleneğinde kadınları recmederek
öldürme yoktur. 

Zina eden erkek ve zina eden
kadının cezası 100 celdedir
Kur’an’da. Toplumun huzurunda
yapılacaktır. Peygamberimiz bu
açık ayete rağmen recm cezasını
uygulamış olabilir mi?  Uygularsa
bu uygulama Allah’a rağmen bir
uygulama olmuş olmaz mı? Hakka
Suresi’nde Peygamber’in Kur’an’a
ilave yapamayacağından, eksiltme
yapamayacağından bahsedilir.
(Hakka 44, 45, 46, 47) 

“Hayâsızca davranışlarda bulu-
nan kadınlarınıza gelince, aranız-
dan onların işlediği suça şahit olan
dört kişi çağırın…” (Nisa-15-16-
17) Bu ayete göre, zina suçu işle-

yenlerin mahkeme huzuruna çıka-
rılması için 4 şahit gerekir. 

İbn. Kuteybe, Hadis Müdafaası
“Te’vilu Muhteliful Hadis” isimli
eserinde keçinin mübarek bir hay-
van olduğundan bahseder ve had-
dini aşar: “Keçi mübarek bir
hayvandır. Ad ve Semud kavimle-
rini ortadan kaldıran Allah, bir
ayetini keçiye yedirerek kaldıra-
maz mı?” diyerek Müslümanlarla
adeta dalga geçer. (İbn. Kuteybe,
Hadis Müdafası)

“Yegâne hüküm sahibi yalnız
Allah’tır.” Sebe/27, Neml/6,
Zümer/39, Enfal/10… “Her kim
Allah Teâlâ’nın indirmiş olduğu ile
hükmetmez ise işte onlar kâfirdir-
ler.” (Maide Suresi/44) Bunlara
Müslüman kâfirler denir. İslâm’da
recmin varlığından söz edenler
Müslüman kâfirlerdir.

Uydurma ayetler ve hadislerle,
Nur Suresi’nin ikinci ayeti iptal
edilmeye çalışılmış ve dine taşla-
yarak öldürme gibi bir ilave yapıl-
mıştır. Fakat asıl dehşetli olan
şudur ki; sırf recmi, yani zina
edeni taşlayarak öldürmeyi İsla-
mileştirmek için, Kur’an şaibeli
hale getirilmiştir. Hem de Müslü-
manların(!) eliyle. 

Son sözü yine Söz’ün Sahi-
bi’ne bırakalım
“Allah pisliği aklını kullanmayanlar
üzerine bırakır. (Yunus, 100) 
“Andolsun size, içinde öğüt bulu-
nan bir Kitap indirdik. Yine de akıl-
lanmayacak mısınız?“ (Enbiya, 10)
“İçimizdeki beyinsizler yüzünden
bizi helak eder misin Allah’ım!”
(Araf, 155)
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ayatın farklı yönlerini algılarken, ezote-
rik bir dünya görüşüyle içsel mânâdaki
‘tek’liklerinin farkındalığında olup er-
demleri soyuttan somuta aktararak bir
yaşam tarzı haline getiren, bilgi ve
inancı aynı tezgahta dokuyarak yarattığı

hasırdan başka hiçbir şeyi olmayan insan Batı’da
“şövalye”, Doğu’da ise “fakir”dir.

“Şövalye denildiğinde elinde kılıç, üzerinde silah-
şör kıyafeti bulunan, atına binmiş biri gözlerimi-
zin önüne gelebilir, tıpkı fakir denildiğinde kılık
kıyafeti eskilikten yırtılmış, üstü başı kirli birinin
gözümüzde canlaması gibidir. Bu değerlendirme-
ler bizim dışımızdaki hayatın maddi yönünü ifade
eder; oysa Batı’nın şövalyesi ve Doğu’nun fakiri
tamamen içsel manevi dünyaya ait tanımlama-
lardır. Bu açıdan bakıldığında aralarında fark
yoktur. Biri tasavvufa, diğeri Ortaçağ Avrupa-
sı’na ait olsa da günümüz dünyasında bir şö-
valye ya da fakir gibi yaşayabiliriz, sahip
olduğumuz maddi zenginlik buna engel değil-
dir... 

“Hem şövalye hem de fakir ezoterik dünya-
nın insanıdır, onlar yalnızdır...”

Son zamanlarda Avrupa ve Amerika’da sıkça
kullanılmaya başlanan seçilmiş kişilere açıklanan
öğretileri tanımlamakta kullanılan ezoterik söz-
cüğü, Türkçe’deki karşılığı ile “içrek”, yani “içte
kalan, saklı olan” anlamlarını haiz. Grekçe’de “iç,
içsel” anlamındaki “esoterikos” sözcüğünden ya
da “gizli, içsel olan” anlamlarına gelen “eisotheo”
sözcüğünden türetilmiş, sözcük anlamı olarak,
sadece belli bir topluluğa verilen (insiye) sem-
boller ve şifreler aracılığı ile aktarılan erginle-
meye (fr. initiation) dayanan, metafizik
öğretilerdir. 

Amaç Tanrı’dan varolan fakat onun kadar mü-
kemmel olmayan insanın dünya üzerinde yaşa-
dığı hayatının sonucunda tekamül ederek
yeniden Tanrı’ya dönmesidir. Kendi tekamülünü
sağlamaya çalışırken, kolektif ödevi ise başkala-
rınınkini sağlamaktır. Bu iki ayrı ödev birbirlerin-
den soyutlanamaz.

Ezoterizme göre, ezoterik bilgiler, herkese
açıklanmadan kapalı tutularak belli eğitimler
sonrası o bilgileri almaya hak kazanananlara
zaman içerisinde semboller ve alegoriler vasıta-
sıyla anlayış düzeylerine göre yavaş yavaş akta-
rılan öğretilerdir.

Ezoterik sistemde aday, dünya üzerinde yaşa-
yarak öğreneceği çok şeyi olduğuna inanır ve
kendini dış dünyaya kapamaz. Yalnızca gelenek-
sel bilgi ile sınırlı kalmayıp, ezoterist çağının bi-
limsel gelişmelerini de uyarlar.

Semiha KAVAK

BATININ ŞÖVALYELERİ DOĞUNUN FAKİRLERİ

Amaç Tanrı’dan varolan fakat onun kadar
mükemmel olmayan insanın dünya üze-
rinde yaşadığı hayatının 
sonucunda tekamül ederek yeniden
Tanrı’ya dönmesidir. 
Kendi tekamülünü sağlamaya 
çalışırken, kolektif ödevi ise başkalarının-
kini sağlamaktır. 
Bu iki ayrı ödev birbirlerinden 

soyutlanamaz.

H

“Nihil habentes omnia possedentes”
Hiçbir şeyleri olmadığı için her şeye sahip olanlar
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Murat Bilgili, Batının Şövalye-
leri Doğunun Fakirleri adlı kita-
bında, ezoterik ilkelerin sırlarını,
öykü, deneme, şiir türünde deği-
şik edebî biçimlerle harmanlayıp,
ezoterizmin hayat üzerindeki et-
kisini yalın ve net bir üslûpla oku-
yucuya aktarıyor.

“Sayısız olayların birbirine
girdiği nedensellikler içinde
onların akıcılığını sağlayan
hayatın enerjisidir. O enerji
her şeyin özüdür. Bitmeyen
bir potansiyeldir. Hayat ile-
riye, geleceğe doğru yönelir-
ken geriye, geçmişe göre
anlam kazanır. Ona anlam ve-
recek olan insandır.”

Ezoterik sistemin muhatabı
“insiye” adı verilen adaylar, belli
kriterlere (ahlaklı, erdemli, inan-
çlı)  göre seçilen ve sırların öğre-
tisine bir törenle kabul edilen
kişilerdir. İnsiye, sistemin belirle-
diği kurallar (teavün, tolerans,
tevazu) çerçevesinde her adımda
kendisiyle yüzleşerek kamil insan
olma yolunda ilerler.

“Tekamül yoluyla kâmil insana
doğru ilerleyiş durağanlığı değil
hareketliliği gerektirir. Ezoterik
sistem insanlığın yarattığı tüm
kültürel değerlerle beslenen ve
onlarla donatılmış bir üst yapıdır.
Ve kişi, onunla ilişkisi sırasında
aldıklarıyla kendi yolunda ilerler,
bu iç dünyasına doğru yaptığı bir
yolculuktur. Ortaya çıkaracağı
özünde varolandır.”

Doğu ve Batı geleneklerinin
temelinde var olan zorluklarla
dolu kademeli iniş ve çıkışların
yer aldığı ezoterik sistemin öğre-
tilerine muhatap olan kişiler, te-
kamül yolunda ilerlerken,

mitoloji, ritüeller, alegori ve sem-
boller bu yolda ilerleyenlerin reh-
beri olur. Semboller ve alegoriler
kendini bilme sürecini tetikler.

Tarih boyunca dünyanın deği-
şik yerlerinde ortaya çıkan ezote-
rik düşüncenin kaynakları hem
Doğu’dan hem Batı’dan gelir.
Ezoterik bilgilerin belirli yöntem-
lerle bir yol gösterici tarafından
öğrenciye aktarılması sistemi
Türk-Şaman geleneklerinde “el
vermek” deyimiyle yer alır.

Ezoterik sistem içerisinde bu-
lunan ruh göçü kavramı; çok eski
çağlardan beri eski Mısır, Kelt,
Maya ve İnka uygarlıkları gibi bir-
çok uygarlıkta bilinen ve kabul
görmüş olan bir kavramdır. Batı
tarihinde ise ilk defa eski Yunan
bilgin ve filozofları Pisagor ve Pla-
ton tarafından dile getirilmiştir.
Hindular, (Yoga, Vaishnavism,
Shaivism), Budistler, Katharlar
(Cathares), Eseniler
(Esseniens),Caynacılar (Jainist-
ler), Sihistler, Umbanda’cılar (Ma-
kumba, Brezilya),Yezidiler,
Nusayriler gibi birçok mezhep,
ezoterik görüşe ait ruh göçü fik-
rini kabul etmiş eski ve yeni
inanç sistemleri arasındadır. 

Ezoterik öğretinin kapsadığı
görüşler “hümanizm” adlı felsefi
akımın içinde de varolarak, Boc-
cacio ve Petrarca gibi ezoterik
dünyanın düşünürleri, insanın ev-
renin merkezinde bulunduğunu,
dünyanın insan ruhunu geliştir-
mek için bir araç olduğunu,
ruhun hedefinin Tanrı’ya ulaşmak
olduğunu anlatan eserler yazmış-
lardır. 

Tarih öncesi çağlardan beri
toplumdan topluma ve kültürden
kültüre farklılaşarak bugüne ulaş-
mayı başarmış olan ezoterik ina-

nışlar farklı yönleriyle birbirlerini
destekler.

Türk-İslâm kültürü içerisinde
ezoterizmin karşılığı “batınî”dir.
Yani ezoterizm, içte yatan haki-
katların asıl olduğu, dışta görü-
nenlerin de ikincil olduğu
görüşünden yola çıkar.

Anadolu İslâm geleneğinde,
ezoterizmin izleri, modernlik ön-
cesi dönemlere gelinceye kadar
çok baskındır. Mesela şeyh İsmail
Hakkı Bursevî Osmanlı tarihini
ezoterik bir şekilde yorumlamış-
tır.

İslâm dini içindeki geleneksel
ezoterik öğretinin bir yönünün ta-
savvuf anlayışı olarak yansıdığını
biliyoruz.

Vahiy kaynaklı ilahi sistem
olan İslâm’ın tevhid inancında ise
ezoterik sistemin ruh göçü öğre-
tisi tamamen terstir, çünkü tev-
hid dininde iyinin ödüllendirildiği
kötünün cezalandırıldığı bir ahiret
inancı mevcuttur. 

Bu kitap inançların içindeki gi-
zemli ve sırlarla dolu kapalı kav-
ramların mitolojik alanına
yolculuk yaptırarak, hayata nasıl
yansıdıkları hakkında bilgi veri-
yor. İnsanın ferdi deneyimleri,
hayatın farklı yanları çarpıcı bir
şekilde anlatılarak, insanın iç
dünyasına dair gizemli bir geziyle
okuyucuyu ezoterizmin mistik at-
mosferine doğru sürüklüyor. Ezo-
terik dünyayı tercih eden kişinin
kendi varlığıyla yüzleşmesi, ruha
yönelik çağrışımların ince detay-
ları merak uyandırıcı bir biçimde
ele alınıyor.

*“Batının Şövalyeleri Doğunun
Fakirleri”, Murat Bilgili, Hermes
Yayınları

*Projeksteuerung
*Bauleitung
*Bauherrenbetreuung
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ir kapı şıkırtısıydı, gelen mi oldu diye kalktı yatağın-
dan ayağını sürüyerek. Kapıyı açtığında sert bir rüz-
gâr yüzünü yaladı. Uzun zamandır dışarıya
çıkmadığını anımsadı. Hava raporu nasıl hiç bilgisi
yoktu. Ne gelen ne giden vardı. Kapıyı ayağıyla ka-
pattı, yatak odasına geri döndü. 

Yıllar önceydi. Hozat’ta yaşlı bir adamdan duyduğu söz
dönüp dolaşıp duruyordu beyin çeperinde: “Belki diyorsun ama
belkinin anlamını biliyor musun?”

Hayatın anlamına yaptığı yolculuklarda bir film şeridi gibi
geçip giden sözcükler arasında nedense belki geldiğinde istem-
siz olarak duraksıyordu. Bir türlü çözemediği belkinin anlamı ya
da sırrı neydi?
Sözlüklerin belkiye yüklediği anlamla yaşlı adamın ona yükle-
diği anlam arasında derin bir uçurum vardı, bunu sezinliyordu.
İhtiyarın söyleyişindeki ahenge bakılırsa anlamı çok derindi.
Her sözcüğün bir görünen bir görünmeyen yüzünün olduğunu
biliyordu, sıkça da kullanıyordu o tür sözcükleri. Ancak belkide
var olan sırrı açığa nasıl çıkaracaktı? “Belki de…” diye başlayan
birçok cümle kurmayı denedi. Dil Derneği sitesinden iki örneği
aldı yazısına.

Sizinle birlikte belki ben de giderim. “Belki bir sabah vakti,

belki gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz.” -Z. O.

Saba

O saldırmak için değil, belki kendini korumak için davrandı.

İhtimalle olasılık arasında sıkışıp kalan bir dilde insan nasıl
bir sözcüğün sırrına erişir ki, diyerek sözlükleri rafa kaldırdı.
Yazarlara yöneltti araştırmasını. Karşısına, “Sanat benim için
kolay. Zor gelen şey hayat.” diyen Lawrens Durrell çıkınca,
yoksa o da mı bu sırrı çözemeyenlerden diye sordu kendine.
Eski dosyalarını karıştırırken 1977’den ona gülümseyen
“BELKİ”li bir şiir çıktı karşısına. Cahit Külebi’den. 

“Başımın üstünde dönen bulut / Belki dağ bulutusun
sen, belki ova, belki deniz / Belki de eski aşklardan
kopup kalmış / Ve unutulmuş. / Belki de bir ezgi, kızla-
rın türkülerinden / Öyle gözyaşı, öyle düş, öyle sevinç…”

Tanrım ne çok belki yaratmışsın şairler için dedi, kendi ken-
dine, sonra da Külebi’nin ruhuna selam yolladı. 
Hozat’a çıkmaya karar verdiklerinde vakit hayli geçti. Ama
mutlaka gelmeleri isteniyordu. Hava Nazım’ın da dediği gibi
Şubat ayına özgü kurşun gibi ağırdı. Yerde kar 50 santim yük-
sekliğinde, bir de her an yollarına eşkıya çıkabilirdi. Yola koyul-
duklarında onları ilk karşılayan yer Çiçekli Karakolu oldu.
Kapıda eli silahlı nöbetçinin ne amaçla gittiklerine ilişkin sorula-
rını yanıtladıktan sonra yola devam izni verildi. Belkinin anava-
tanına yaptıkları maceralı yolculuk da bu iznin ardından başladı.
Orada onları neyin beklediğini bilselerdi gitmekten vazgeçerler
miydi, kararsızım. Oysa kararsızlığı hiç sevmem. İşin içinde
macera tutkusu varsa, neyse çıksın falın, sürprizlere hazır ol di-

Ağustos/August 2014  12

Ömer AKŞAHAN

“Belki bu yüzdendi her şeyin birden silinmesi.“
“Onu söyleyecek cesaretin olsaydı sırf bu yüzden seni silmezdim.”

B

BELKİ

“Belki’nin anlamını şimdi
kime soracağım ben,” diyerek
kapaklandı o hiç tanımadığı
belki de hiç mezarına gitme-
yeceği adamın göğsüne.
Müthiş bir sinir boşalmasıydı
yaşadığı. Getirdiği battaniyeyi
ölünün yüzüne örtüp gecenin
içinde yeni bir “belki”yle kar-
şılaşmamak için koşarak ora-
dan uzaklaştı.

Edebiyat



yeceksin. Yol arkadaşları dağları
ve haşin ırmaklarıyla büyülü coğ-
rafyada yetişen iki delikanlıydı.
Alışık olmalıydılar bu durumlara.
Nerden bilsinler ki, maceraperest
birinin günün birinde herkesin sı-
radan sandığı bir sözcüğün pe-
şine düşeceğini.

Duygusaldı. Şıpsevdiydi. Gör-
düğü her güzellik onun kişisel
sözlüğünde yerini alırdı. Günün
birinde o güzelleri yazılarında
kullanmak için biriktiriyordu.
Uzun yolculuklarda kaydettiği
sözcükleri taşınır belleğini yitir-
mesiyle yok olmuştu. Bu durum,
ona kendi belleğinden asla şaş-
mamayı da öğretecekti.

***
“Yalnızlık üzerine ne diyebilir-

sin?”
“Yalnızlık insanın genlerinden

geliyor. Örneğin ben istesem de
çoğalamıyorum.”

“Şu sosyal medya denen şey
çıktı çıkalı, bakıyorum da herkes
yalnız.”

“Öyle sanılsa da, durum hiç de
öyle değil. Belki de…”

“Nasıl yani?”
“Bak, anlatayım. Eskiden de

insanlar yalnızdı. Benim de anla-
mını bir türlü çözemediğim
“belki” yüzünden bunu yeterince
dışa vuramıyorlardı. Bu sorun ne
zamandan beri kafamı meşgul
ediyor dersen? Mahalle baskısının
İstanbul’da bile yaşandığı yıllarda
mı yoksa cep telefonunun henüz
dillere düşmediği zamanlarda mı,
demeliyim.”

“Nasıl olur, o koca kentte ma-
halle mi var ki, baskıdan söz edil-
sin. Her yer sokak, evler üst üste
adeta yatak odaları bitişik.”

“Sen öyle san, yaşın henüz
bunu anlamana yetecek kadar
büyük değil. Hem sen ansiklope-
dileri de eline almayalı ne kadar
zaman oldu, söylesene.”

“Ansiklopedileri Romalı dedem
okurmuş bir zamanlar. Sevdikle-
rinde RÖ (Roma’dan önce), kız-
dıklarında da RS (Roma’dan
Sonra) derlermiş ona.”

“Geç bakalım dalganı, ne de
olsa bu kente deniz getiremedik
henüz, dalgakıranla yetin şimdi-
lik.”

“Bak baba, benim sinekkırana
ihtiyacım var belki, bütün gece
kaşındığımı mı ima ediyorsun
yoksa?”

“Evet yaaa, nasıl da fırladı o
sözcük ağzından… Deminden beri
aklımın sinir uçları arasında gelgit
yapan o sözcüktü! Evet, belki!”

“Ne yani, kafayı mı yedin sen
belki ile?”

“Evlat, öyle diyerek kalbimi
incittiğinin farkında mısın? Belki,
evet belki diyorsun ama anlamını
biliyor musun?”

“Belki, işte bildiğimiz belki, ne
çıkar ondan üç kuruşluk odundan
başka?”

Odun lafını yeterince anlamış
mıydı bilinmez ama yaşlı adam
son cümleyi duyar duymaz yığıldı
yere ansızın. Boş bir çuvaldı
sanki. Genç adam neler olup bit-
tiğini anlayamadı önce. Hiç fizik-
sel bir sataşmada bulunmamıştı.
Yalnızca bir söz düellosu, o da
“belki” sözcüğü üzerine ipi topu.
Nasıl olup da yığılıp kalmıştı ihti-
yar? Eğildi, nabzını kontrol etti.
Normaldi. Göz kapaklarını ara-
ladı. Gözleri parlaktı. Yaşıyordu.
Kalbinin ritmi de normaldi. 

Ağzından belki lafı çıkacaktı az
kalsın.

“Belki de çok üzerine gittim
ihtiyarın.” diye mırıldandı adamın
yüzüne endişeyle bakarak. Kaç
dakika geçtiğini kestiremedi. Bir
süre sonra yaşlı adam gözlerini
yavaşça açtı. Doğrulmaya çalıştı.
Ağır gövdesini kaldırmaya gücü
yetmedi. Sırtüstü yatmayı sür-
dürdü. Tartıştığı gence:

“Evlat, korkma bir şeyim yok.
Eski toprağız ne de olsa. Acı pat-
lıcanı kırağı çalmazmış. Ancak
herkesin bir bam teli vardır ya,
benimkisi de o hesap. Takıldım
gidiyorum işte yarı uyur yarı uya-
nık bu devranda.”

“Yorma kendini baba, altına
bir battaniye getireyim, kalkama-
yacaksın, sereyim de üşütüp has-
talanmayasın.”

“Sağol evlat. Belkinin anlamını
bilmesen de olur. Nasıl olsa onun
anlamını arayan biri var bu ha-
yatta. Niye yorulasın ki. “

Genç battaniye aramaya gitti.
Gece hayli ilerlemişti. Yarım saat

sonra geri döndüğünde gördüğü
manzara onu birden paniğe sü-
rükledi. Yaşlı adam gözleri açık
yerde hareketsiz boylu boyunca
yatıyordu. Derin bir uykuda olsa,
dedi, niye gözleri açık olsun ki?
Elini eline aldığında bedeninin so-
ğuduğunu anladı. Nabzı dur-
muştu. Gözleri açık olsa da feri
çoktan gitmişti.

“Belki, dedi, ah şu belki, sen
nelere kadirsin!” Eğildi, yaşlı ada-
mın göz kapaklarını kapadı, elle-
rini göğsünde birleştirdi. Daha
yarım saat önce konuşuyordu be-
nimle, diyerek derin bir soluk bı-
raktı. 

“Belki’nin anlamını şimdi kime
soracağım ben,” diyerek kapak-
landı o hiç tanımadığı belki de hiç
mezarına gitmeyeceği adamın
göğsüne. Müthiş bir sinir boşal-
masıydı yaşadığı. Getirdiği batta-
niyeyi ölünün yüzüne örtüp
gecenin içinde yeni bir “belki”yle
karşılaşmamak için koşarak ora-
dan uzaklaştı.
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Zann-ı Şahsiyet
Zann-ı şahsiyet başlatmıştı şirki
Bil ki o, mutlak, ebed, ezel
“Güzel“ sıfattır, hapseder ilki
Tilki gibi amel odaklı güzel

İmanın esassız, kökenin cehalet
Arayış hakken, eylemsizlik mi adalet

O el mecazken manası sonsuz
Onsuz ya da onunladır asıl temel
Gazel, temel günahı yaratmaktı
Rimel dediğin sevabın gibi akar gider

Kitabın tefsirsiz, kaybın hidayet
Sanatın esanssız, esas duruşa devam et...

Cananım
Beni uzaklara atma demiştim
Hasretinden yanıyorum cananım
Sevdamı gizlide tutma demiştim
İçin için kanıyorum cananım

Bu nasıl bir sevda canımı yaktı
Feryadım figanım ayyuka cktı
Yusuf gibi beni zindana dıktı
İçin için yanıyorum cananım

Bakmadın Babur’un ahu zarına
İrmaklar bağladım göz pınarıma
Belki bu gün olur belki yarına
İçin için kanıyorum cananım.

Hasan BABUR

Ahmed Ikbal ÖZSOY

Edebiyat/Şiir
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taze bulaşık
iki fincan. epey bir masaya oturmuşlar karşı karşı
kahvenin sıcaklığı yavaş yavaş ılımış yanaklarında
aralarında inceden bir esinti derin bir nefes sanki
tükenmişler belli ki ikisi de. buharlanmış son buharları
bu taraftaki suskun. usulca koymuş yanına kaşığı
ötekinin ise hala fırıl dönüyor sanki heybetli başı
o aşırı tatlı imiş anlaşılan. diğeriyse alabildiğine acı
bir de kül tablası var orada. dolmuş. başı hala duman
derken alelacele geldi biri topladı bulaşıkları
titiz. sonra hiç birşey kalmadı geriye. bir ben işte
taze bir kül tablası sonra. her birşeyden habersiz
masa temiz.

Hureyre KAM

Cemalin gözümde perde
Ararım seni her yerde
Gördüm dün güller içinde
Gidiyorum Medine’ye

Niyet eyledim gitmeye
Yaradan kabul eyleye
Yattığın yeri görmeye
Gidiyorum Medine’ye

Medine dillerde destan
Oldum dünyada hastan
Selam sana ümmet dosttan
Gidiyorum Medine’ye

Güllerden kırmızı güle
Özlemim var  sen Resule
Bir Allah’ın izniyle
Gidiyorum Medine’ye

Halil DOĞAN

Turnalar aldı yanına
Sardı beni kanadına
Mekke’den o divanına
Gidiyorum Medine’ye

Havada bulutlar ile
Karada umutlar ile
Çevrilmez dilekler ile 
Gidiyorum Medine’ye

Arafat’a çıktı hacılar
Döküldü bütün günahlar 
Arınmış baş ile ayaklar
Gidiyorum Medine’ye

Yürüdüm huzura vardım
Resulün kokusunu aldım
Durdum Allah’a yalvardım
İşte vardım Medine’ye

Gidiyorum Medine’ye
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iz müslümanlar, hayatımızı İslâm
Hukuku çerçevesinde yaşamaya
gayret etmekteyiz. İslâm Hukuku
ise, Allah’ın murâdına uygun hüküm-
ler tevdî etmeyi amaçlamaktadır. Bu
maksada ve sahabe’nin Kuran ayet-

lerinden ve Peygamber Efendimiz’in sünnetin-
den hangi manaya muttalî olduklarına
ulaşabilmek için alimlerimiz çeşitli metodlar
geliştirmişlerdir. Çeşitli metodların ortaya çık-
masıyla birlikte hüküm berlirleme konusunda
da bir çok ihtilaf ve bir birinden çok farklı hu-
kukî sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu da, ortaya

as islamische Recht beansprucht, Normen
zu formulieren, die der Intention und
dem Willen Gottes nahe kommen. Um an
dieses Ziel zu gelangen, haben die
Rechtsgelehrten unterschiedliche Metho-
den entwickelt. Diese Methoden sollen

garantieren, die Bedeutung aus den Aussagen des
Korans und der Sunna zu ermitteln, die auch die
Prophetengefährten verstanden haben, wodurch ge-
währleistet wird, den Willen Gottes zu befolgen. Der
islamischen Rechtsliteratur ist zu entnehmen, dass
unterschiedliche Methoden und Auslegungen zu un-
terschiedlichen Ergebnissen führen. Hierdurch ents-

B D

Kuran-ı Kerîm’in 
Ayetlerini Doğru Anlama
Sorunu: Alkol Yasağı mı
Yoksa Üzüm Şarabı 
Yasağı mı?

Koranische Aussagen rich-
tig verstehen: 
Alkohol- oder Weinverbot? 
-Rekonstruktionsversuche
der Gelehrten des 
Alkohol-/ Weinverbots
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teht das Problem der Ermittelbarkeit, welche
Auslegung zutrifft und welche Auslegung vorzu-
ziehen ist. Dieser Artikel versucht genau dieses
Problem zu zeigen. Für die Veranschaulichung
wurde ein heute scheinbar unumstrittener
Fall/unumstrittene Norm herangezogen: das „Al-
koholverbot“. Die Bearbeitung dieses Falles ori-
entiert sich für die Vereinfachung exemplarisch
an der Analyse des Ibn Rušd in seinem Werk
Bidāyat al-muǧtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid.

Ibn Rušd beginnt seine Analyse damit, dass
er bestimmt, dass alle Getränke zunächst zu kon-
sumieren erlaubt sind, nur der Traubenwein
nicht. Der Konsum des Traubenweins, egal ob
wenig oder viel, ist laut der Übereinkunft der Ge-
lehrten untersagt. Was die restlichen alkoholisc-
hen Getränke anbelangt, so ist es umstritten, ob
sie wie der Traubenwein gänzlich verboten sind
oder der wenige Konsum bis zur Trunkenheit er-
laubt ist. Denn die Gelehrten sind sich wiederum
darin einig, dass die Menge, die zur Trunkenheit

führt, für jede Flüssig-
keit und Substanz zu
konsumieren untersagt
ist.

Es lassen sich zwei
unterschiedliche Lösun-
gen und Zugänge fin-
den, den Konsum bis
zur Trunkenheit zu be-
werten: 1. Die Gelehr-

ten von Mekka und Medina (sog. ḥiǧāziyyūn) und
die Anhänger der Auffassung, dass die Überliefe-
rungen in der Rechtsfindung überwiegen und 2.
Irakische Gelehrte wie Ibrāhīm an-Naḫaʿī, Sufyān
aṯ-Ṯawrī, Ibn Abī Laylā, Ibn Šubruma und Abū
Ḥanīfa (Imamı  Azam) und weitere Gelehrte aus
Kūfa und Baṣra. Die erste Gruppe vertritt, dass
alkoholische Getränke alle verboten sind und
zwar ungeachtet der konsumierten Menge. Die
zweite Gruppe vertritt, dass außer dem Trauben-
wein die restlichen alkoholischen Getränke bis
zur Trunkenheit zu konsumieren zugelassen sind.
Verboten ist laut der zweiten Gruppe nicht die
Substanz selbst, sondern die Eigenschaft, alko-
holisierend zu sein.

Es lässt sich nun die Frage stellen, weshalb
die Gelehrten bei einem scheinbar so klaren Fall
sich nicht einig sind. Es heißt doch im Koran in
Vers (5/90), dass ḫamr zu konsumieren verboten
ist. Weshalb noch die Uneinigkeit? Für die Gelehr-
ten ist nicht eindeutig zu ermitteln, was genau
ḫamr bedeutet. Die erste Meinung setzt ḫamr den
alkoholischen Getränken insgesamt gleich, wo-
hingegen die zweite Meinung ḫamr als Trauben-
wein identifiziert, was zur Konsequenz hat, dass
andere alkoholhaltige Getränke bis zur Trunken-
heit zu konsumieren erlaubt wären. Die Uneinig-
keit ḫamr zu deuten gründet darin, dass
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çıkan sonuçların hepsinin mi yoksa bir veya bir
kaçının mi doğru olup olmadığını tespit etme
problemini doğurmaktadır. Makalemiz tam bu
noktaya işaret etmekte ve bu konuya dikkat çek-
mektedir. Bahis mevzu olan bu problemi göstere-
bilmemiz için bugünün perspektivinden aslında
çok açık ve netmiş gibi görünen bir fıkhî meseleyi
ele almak istiyorum: Kuran-ı Kerîm’de konu edilen
„alkol yasağı“.

Meseleyi çok uzatmadan, okuyucuyu fazla sık-
mamak ve yormamak adına analizimizi İbn
Rüşt’ün Bidâyetü ‘l-müctehid adlı eserindeki tespit
ve tahkikleriyle sınırlamak istiyorum.

İbn Rüşt konuyu analiz etmeye şu tespitle baş-
lamaktadır: Üzüm şarabı hariç bütün içeceklerin
alkol içermemesi şartıyla içilmesi mübahtır; üzüm
şarabının ise azı da çoğu da haramdır. Bu konu
hakkında ittifak vardır. İhtilaflı olan nokta ise,
üzüm şarabı hariç diğer alkollü içeceklerin şarhoş
etmeyen miktarının içilebilmesinin mübah olup ol-
mamasıdır, çünkü hangi içecek olursa olsun şar-
hoş edici miktarın haram olduğu hakkında yine
ittifak vardır.

İhtilaflı konunun, yani az miktarda daha doğ-
rusu sarhoş etmeyecek miktarda içilen alkollü içe-
ceklerin mübahlığı konusunun çözümünde genel
olarak iki grup oluşmuştur: 

1. Mekke ve Medineli alimler (hicazlılar) ve
fıkhî konuların yorumlanmasında rivayetlere ağır-
lık veren alimler ve 

2. İbrahim en-Neḫaʿî, Süfyan es-Sevrî, İbn Ebî
Leylâ, İbn Şübrüme ve Ebû Hanife (Imamı  Azam)
gibi Irak‘lı alimler. İlk gruba ait olan alimler mik-
tarına bakmadan her türlü alkollü içecekleri içme-
nin haram olduğu kanaatindedirler. İkinci gruptaki
alimler ise üzüm şarabı hariç diğer alkollü içecek-
lerin şarhoş etmeyecek miktarda içilmesini mübah
saymışlardır, çünkü yasak olan alkollü içeceklerin
kendileri değil, onların şarhoş edici vasıflarıdır.

Bu nokatada, alimlerimizin Mâ’ide Sure’sinin
90. ayetini yorumlarken niye bu kadar farklı dü-
şündüklerini sormamız gerekmektedir. Madem bu
ayet bugünün müslümanlarınca açık ve net bir şe-
kilde alkol yasağına delalet ediyorsa, neden böyle
bir ihtilaf vuku bulmaktadır. Sorunun cevabi yine
Mâ’ide Sure’sinin 90. ayetinde, hassaten hamr ke-
limesinin taşıdığı mânaya kapalılığından kaynak-
lanmaktadır. İlk görüşteki alimler hamrı bütün
alkollü içeceklerle denk görürlerken, ikinci görüş-
teki alimlerimiz hamrı sadece üzüm şarabına
hamletmektedirler. Böylece ikinci görüşe göre
üzüm şarabı haricindeki alkollü içecekler sarhoş
etmemek kaydıyla içilmeleri mübah olmaktadır.
Hamrın değişik manalara hamledilmesinin sebebi
alimlerin kullandıkları muhtelif hadislerde ve öner-
dikleri kıyasta yatmaktadır. İlk görüşün temelini
oluşturan hadisler örneğin bütün alkollü içecekleri
daha doğrusu bütün sarhoş edici maddelerin ha-
ramlığını vurgulamakta ve bu vasıftaki içecekleri
hamr addetmektedir. Ayrıca nebîz, yani hurma şa-
rabı gibi diğer alkollü içecekler ilk görüşün kullan-

Focus



dıkları hadislerde ismen zikredilmekte ve hamr

olarak tanımlanmaktadırlar. Böylece hamr bu
görüşdeki alimler için tüm alkollü içecekleri ih-
tiva eden bir terimdir. Hadislere ilaveten arab
dilinede baş vuran bu alimlerimiz, aklı örten
manasına geldiği için hamrı sadece üzüm şa-
rabı olarak değil, bütün alkollü içecekleri şamil
kabul etmişlerdir.

Ebû Hanife (Imamı  Azam) gibi ikinci görüş-
teki alimlerimiz ise ilk etapta Nahl Sure’si 67.
ayetine başvurmaktadırlar: Öte yandan hurma
ağaçlarının meyvelerinden ve asmaların üzüm-
lerinden hem sarhoş edici içecekler hem de
güzel yiyecekler elde edersiniz“.1 Bu ayete bi-
naen ilk görüşe şöyle bir itirazda bulunurlar:
Madem ki alkollü içeceklerin hepsi haramdır, o
zaman bu ayet-i kerime’de Allāh-ü Teâla neden
sarhoş edici içeceklerden güzel rızık diye bah-
setmektedir? Bu itirazlarını tutarlı bir görüş ha-
line getirmek için bu alimlerimizde hadislere
başvurmaktadırlar. Onlara göre bir hadis-i şe-

rifte hamrın aslen hamr

olduğu için yasaklandığı,
sarhoş edici içeceklerin
ise kendilerinin haram ol-
madığını, dış etkenlerden
dolayı ancak haram ola-
bilecekleri zikredilmekte-
dir. Diğer bazı hadislerde
de muhtelif alkollü ve
sarhoş edici içeceklerin
sarhoş etmeyeceği kada-
rıyla içilmelerinin mübah
olduğu ancak sarhoş
eden miktarın yasak ol-
duğu anlatılmaktadır.

Hatta İbn Mesud’dan gelen bir rivayete göre
nebizi içmeyi haram kılan hükmün ilgâ edildiği
bahsedilmektedir. Ancak aynı rivayette bu
ilgâ’dan pek çok sahabe’nin haberdar olmadığı
daha doğrusu çoğunun bunu unuttuğu rivayet
edilmektedir. Bu zikrettiğimiz hadislerin dışında
ikinci görüşte olan alimlerimiz kıyas’a da baş-
vurmaktadırlar. Üzüm şarabı gibi diğer alkollü
içeceklerin de yasaklanabilmesi için bu iki
madde’nin arasında ortak bir vasıf yani bir illet
bulunması gerekmektedir. Bu illet sayesinde
üzüm şarabı hakkında verilen hüküm diğer al-
kollü içeceklere de verilebilecektir. İlleti ise
alimlerimiz sarhoş etme vasfı olarak belirle-
mektedirler, çünkü Mâ’ide Sure’sinin 91. aye-
tinde şeytan’ın sarhoşluk vesilesiyle insanların
arasına kin ve nefret sokmak istediği ve sar-
hoşluğun Allah’ı zikremtekten alıkoyduğu be-
lirtilmektedir. Böylece, üzüm şarabı haricindeki
bütün içecekler sarhoşluk vasfı ortaya çıkma-
yıncaya kadar içilmesi mübah olmak zorunda-
dır. Bu sonuca kıyasla ulaşabilmekteyiz. İlk
görüşte olan alimlerimiz bu tutuma şöyle

unterschiedliche Ḥadīṯe vorliegen und unterschied-
liche Analogien geschlossen werden. Die Gelehrten,
die der ersten Auffassung sind, berufen sich auf
Ḥadīṯe, die besagen, dass alles, was berauscht, zu
konsumieren verboten und somit ḫamr ist. Hierzu
werden auch Ḥadīṯe zitiert, die unterschiedliche al-
koholische Getränke wie Dattelwein oder Schnaps
als berauschend bezeichnen. An diese Ḥadīṯe anleh-
nend wird festgestellt, dass alles, was berauschend
wirkt, im Arabischen als ḫamr bezeichnet wird.
Daher sei ḫamr ein Sammelname für alkoholische
Getränke. Es wird auch versucht, ohne die Ḥadīṯe
ḫamr als Sammelname zu deuten, in dem Sinne,
dass alles, was berauscht und die Vernunft „be-
deckt“ ḫamr sei, da ḫamr wörtlich das Bedeckende,
Umhüllende bedeute.

Die Anhänger der zweiten Auffassung, unter
ihnen auch Abū Ḥanīfa (Imamı  Azam), argumentie-
ren mit dem evidenten Wortlaut des Koranverses
(16/67). Dort heißt es „Und aus den Dattelfrüchten
und den Trauben gewinnt ihr Rauschgetränk und
schöne Nahrung (sakaran wa-rizqan ḥasanan)“.1

Nun argumentieren sie, dass Gott das Berauschende
nicht als schöne Nahrung bezeichnen könnte, wenn
es nicht zu konsumieren erlaubt wäre. Als Bestäti-
gung für ihre Annahme zitieren sie ebenfalls Ḥadīṯe
wie, dass ḫamr an sich verboten und die berausc-
henden Getränke nicht an sich, sondern durch Ein-
tritt der Trunkenheit verboten sind. Weitere Ḥadīṯe
stellen dar, dass unterschiedliche alkoholische Get-
ränke zu genießen vom Propheten erlaubt wurde,
solange man nicht so viel trank, bis man berauscht
wurde. Ibn Masʿūd habe sogar gesagt, dass das Ver-
bot zum Dattelweinkonsum aufgehoben wurde, aber
kaum jemand dies mitbekommen bzw. die meisten
dies vergessen haben. Neben diesen Ḥadīṯen beru-
fen sich die Gelehrten auf den Analogieschluss.
Damit andere alkoholische Substanzen wie ḫamr

verboten werden können, muss ein Rechtsgrund
vorhanden sein, der es erlaubt, dass sowohl der
Ausgangsfall als auch der Zielfall gleich normiert
werden können. Der Rechtsgrund, weshalb eine
Handlung verboten wird, ist laut diesen Gelehrten,
dass ḫamr berauschend wirkt. Das Berauscht-sein
verhindert den Menschen, Gott zu gedenken und
schürt Zwietracht unter den Menschen, so wie der
Vers (5/91) es zeigt. Dieser Rechtsgrund befindet
sich aber nur dann, wenn die Trunkenheit eintritt.
Vor der Trunkenheit ist außer ḫamr, hier der Trau-
benwein, jedes Getränk zu konsumieren erlaubt.
Tritt der Rechtsgrund ein, ist der Konsum erst dann
verboten. Hierauf antworten die Anhänger der ers-
ten Meinung, dass die geringe Menge notwendig
auch verboten ist, da schon die große Menge auch
verboten wurde. Dies gilt für sie auch für den Alko-
holkonsum insgesamt.

Spätere Gelehrte sehen ein, dass die Argumen-
tation für die erste Ansicht aufgrund der zitierten
Ḥadīṯe stärker und die Argumentation der zweiten
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Auffassung stärker im Bezug auf den Analogi-
eschluss sei. Es lässt sich die Frage stellen, ob
der Analogieschluss den vorliegenden, wenn
auch kollidierenden Überlieferungen, vorzuzie-
hen ist. Ibn Rušd, der bereits bei der Darstel-
lung der Ansicht der ersten Meinung die
angeführten Ḥadīṯe als ṣaḥīḥ (authentisch) be-
wertet, zieht auch die Meinung vor, dass alle al-
koholischen Getränke zu konsumieren verboten
ist. Interessant ist aber, dass er auch einsieht,
dass die zweite Meinung durchaus zu vertreten
und ernst zu nehmen ist. Viele Probleme und
Meinungsverschiedenheiten im islamischen
Recht sind laut Ibn Rušd diesem Fall ähnlich; es
sind viele Meinungen vorhanden, die sich wi-
dersprechen, aber gleichwertig sind und kaum
ein Vorzug einer der beiden Meinungen gege-
ben werden kann. Daher gebe es auch die fol-
gende Auffassung:
Jeder Gelehrte trifft
die korrekte Ansicht.2

Mit diesem Leit-
satz kommen wir
auch zum Ende: Die-
ser Artikel hat nicht
den Anspruch, eine
fatwā zu äußern. Ich
werde auch keine
Präferenz aufzeigen,
welche Meinung vor-
zuziehen ist. Dieser
Fall soll lediglich zei-
gen, dass im isla-
mischen Recht auch
oder besonders in seiner frühen Entwicklung für
uns heute klare Fälle kontrovers diskutiert wur-
den. Den Koran korrekt zu verstehen war schon
damals ein besonderes Problem. An diesem Be-
ispiel ist es ebenfalls zu sehen, dass unterschi-
edliche Ḥadīṯe zum gleichen Fall vorhanden sein
können, was dazu führt, dass nicht unbedingt
klar rekonstruiert werden kann, was die Erstad-
ressaten unter den angeführten Versen und der
Ansprache des Propheten verstanden haben. Es
besteht weiterhin die Herausforderung, wie die
damalige Situation und die von den koranischen
und prophetischen Aussagen wahrgenommene
Bedeutung zu rekonstruieren ist und unter
welchen Bedingungen die von diesen Quellen
gewonnen Normen Geltung beanspruchen und
darüber hinaus überhaupt Fälle regeln können,
die von ihrem Wortlaut nicht erfasst werden. 

1 Der Begriff sakaran wird auch gerne als süßes Getränk oder
Essig übersetzt. Aber da wir uns an der Argumentation der
irakischen Gelehrten orientieren, muss die oben erwähnte
Übersetzung vorgezogen werden.
2 Die gesamte Argumentation ist zu entnehmen aus Ibn
Rušd: Bidāyat al-mu�tahid, Kairo: Dār as-salām, 1995, S.
1215 ff.

cevap vermektedirler: bazı rivayetlerde belirtildiği
gibi çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Bu al-
kollü içecekler için de geçerlidir.

Sonraki dönem alimlerimiz ilk görüşün zikrettiği
hadisler açısından, ikinci görüşün ise kıyas açısın-
dan daha kuvvetli olduğunu itiraf etmektedirler. Bu
noktada rivayetlerin veya daha genel olarak nass-
ların kıyasla tenakuz sorunu ortaya çıkmaktadır: bir
biriyle çelişen rivayetlere karşın kıyasamı öncelik
tanınması gerekir yoksa her hâlükârda hüküm be-
lirleme noktasında rivayetler mi önceliklidirler. İlk
görüşün hadisleri zikredildiği sırada kullanılan had-
islerin sahih olduğu noktasında görüş belirten İbn
Rüşt ilk görüşün daha sağlıklı olduğu kanaatindedir.
İkinci görüşün de haklılık payının olduğunu ve cid-
diye alınması gerektiğini itiraf etmesi ise câlib-i dik-
kattir. Hatta birçok fıkhî problemlerin burada bahis
mevzu olan konu gibi bir çok çözümünün olduğunu,
çoğu zaman buradaki gibi çözümler arasında terci-
hin çok zor olabileceğini, ayrıca bir çok kez hiçbir
tercih imkanının da bulunmadığını vurgulamaktaır.
Şu cümleyle/söylemle de konuyu bitirmektedir: Her
müctehid doğruya ulaşır/isabet eder.2

Bu son cümleyle birlikte makalemizin sonuna
gelmiş bulunmaktayız: Makalemiz çerçevesinde
herhangi bir fetvâ verme niyetinde değilim. Yuka-
rıda zikredilen görüşler içerisinden de tercihte bu-
lunmayacağım. Çalışmanın ana fikri olarak, bahis
mevzu olan konumuz İslam Hukuk’unun özellikle ilk
dönemlerde bugün bize çok açık ve net görünen ko-
nuların dahi tartışıldığını ve ayetleri anlamanın zor-
luğunu göstermiştir. Kur’an-ı Kerîm’i ilk muhatablar
gibi anlamak, onların anladığı manayı tekrar inşâ
etmek, ilk dönemden beri çözülmeye çalışılan bir
problemdir. 

Alkol yasağı konusu çerçevesinde yine bir ko-
nuyu çözmek için birçok, hatta mütenakız hadisle-
rin kullanıldığını görebiliyoruz. Binaenaleyh, çoğu
konunun bir den fazla çözümü olmakla birlikte,
Kur’an’ın ve Hadis’lerin ilk muhatablar yani sahabe
tarafından nasıl anlaşıldığı keyfiyetini çözmek ise
zor, hatta çoğu zaman imkansız olabilmektedir. İlk
muhatabların Kur’an ve Hadisleri nasıl anladıklarını
ve hangi şartlar altında geçerlilik kazanacakları
daha doğrusu bu kaynaklardan çıkarılan hükümle-
rin hangi şartlar altında geçerli olacakları ve bu kay-
naklarda zikredilmeyen hadiseleri bu çerçevede
çözebilmeleri problemi,  bu konu günümüz için ha-
lihazırda çözülmeyi bekleyen büyük bir problemdir. 

1 Bu ayetteki sekeran kelimesi genellikle sarhoş edici içecekler
olarak değilde, sirke veya şıra olarak da
tercüme edilmektedir. İkinci görüşün
argümantasyonunu bölme-mek ve tutarlı
kılabilmek için bu meal zikredilmiştir.
2 Burada zikredilen tüm argümanlar için
bkz. Ibn Rušd: Bidāyat al-mu�tahid,
Kahire: Dār as-salām, 1995, s. 1215
vd.

Serdar KURNAZ
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rtaya koyduğu eserleriyle, Türk-İslâm
dünyası astronomi ve matematik âlimleri
arasında haklı bir şöhrete sahip Ali
Kuşçu, Osmanlı Türklerinde astronominin
önde gelen bilgini sayılır. Batı ve doğu
bilim dünyası onu 15. yy.da yetişen müs-

tesna bir alim olarak tanır. Öyle ki; müsteşrik W.
Barlhold, Ali Kuşcu’yu “On Beşinci Yüzyıl Batlam-
yos’u” olarak adlandırmıştır. Babası, Uluğbey’in kuşcu
başısı (doğancıbaşı) idi. Kuşçu soyadı babasından
gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammet’tir.
Doğum yeri Maveraünnehir bölgesi olduğu ileri sürül-
müşse de, adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve
hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmemektedir.
Ancak doğum şehri Semerkant, doğum yılının ise 15.
yy.ın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmek-
tedir. 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul’da ölmüş
olup, mezarı Eyüp Sultan türbesi hareminde bulun-
maktadır. Ölüm tarihi, torunu meşhur astronom
Mirim Çelebi’nin (ölümü, Edirne 1525) Fransça yaz-
dığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Mezar
yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ancak 1819
yılından sonra, Ali Kuşçu’ya ait mezarın yerine, za-
manının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının
konmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Uluğbey’in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı
sırasında, Semerkant’ta ilk ve dini öğrenimini ta-
mamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve mate-
matiğe geniş ilgi duymuştur. Devrinin en büyük
bilginlerinden Uluğbey, Bursalı Kadızade Rumi, Gıya-
seddün Cemşid ve Mu’in al-Din el-Kaşi’den astronomi
ve matematik dersi almıştır. Uluğbey tarafından 1421
yılında kurulan Semerkant rasathanesinde müdürlük
yapmıştır. 
Uluğbey’in Ziyc’inin tamamlanmasında büyük emeği

geçmiştir. Nasirüddün Tusi’nin Tecrid-ül Kelâm adlı
eserine yazdığı şerh, bu konuda da gayret ve başa-
rısının en güzel delilini teşkil etmektedir. Ebu Said
Han’a ithaf edilen bu şerh, Ali Kuşcu’nun ilk şöhreti-
nin duyulmasına neden olmuştur.
Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır
ki; Ali Kuşcu yalnız telif eseriyle değil, talim ve irşa-
dıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır.
Öyle ki; telif eserlerinin dışında, torunu Mirim Çelebi,
Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astro-
nomların da yetişmesine sebep olmuştur. Bu bilgin-
lerle beraber, Ali Kuşcu’yu eski astronominin en
büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz.

Eserleri
Ali Kuşcu’nun özellikle, matematik ve astronomi ile ilgili
eserleri, gerçek ilmi kişiliğini ortaya koymaktadır. Bu eser-
lerinin adları şunlardır;
1.Risale-i fi’l Hey’e (Astronomi Risalesi)
2.Risale-i fi’l Fehiye (Fetih Risalesi)
3.Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)
4.Risale-i Muhammediye (Cebir ve Hesap konularından
bahseder)
5.Tecrid’ül Kelam (Sözün Tecridi)
6.Risale-i Adudiye
7.Unkud-üz zvehir fi Man-ül Ceva-
hir (Mücevherlerin Dizilmesinde
Görülen Salkım)
8.Vaaz
9.İstiarad

Dünya’yı, içinde yaşadığımız evreni, hatta yaşamı an-
layabilmek için bilim gereklidir.
Bilim insanları bize evrenimizi anlamak için yol gösteren
kılavuzlardır. Bilim insanı, bir soruna çözüm bulmak için
harekete geçendir.
Bilim insan, engel tanımadan, bir zamanlar olanaksız
denen şeyleri olanaklı kılmak için yeni yollar arayandır.
Aklımız korkularımıza karşı kullanacağımız en güçlü si-
lahımızdır.
Karşımıza çıkan sorunlara aklımızla çözüm yolları arar,
zorlukları aklımızla aşmaya çalışırız.
Çünkü bilim, biraz da duymak, bilmek, merak etmektir.
Alanında birçok buluşa imza atmış Türk bilim adamları-
mız vardır. Bu bilim adamlarından biri de Ali Kuşçudrur.

O

Ahmet YUMUŞAK

Ağustos/August 2014  20

İz Bırakanlar



Ağustos/August 2014  21



Ağustos/August 2014  22

ğitimde Göçmenler Geride Kalıyor
Almanya’da 2014 Eğitim Raporu açıklandı. Raporda, Al-
manya’da eğitimin iyiye gittiği, ancak göçmenlerin duru-
munun istenen seviyede olmadığı belirtiliyor. Rapor, okul
bitirme ve yüksek öğrenim oranlarının yarı yarıya arttığını
ortaya koyuyor. Ancak bu durum göçmen kökenliler için ge-

çerli değil. Göçmenlerde yüksek öğrenim oranları hâlâ istenen seviyeye
ulaşamadı. Ayrıca yüksek okul mezunu göçmenlerin işsizlik rakamları
da oldukça yüksek. Rapora imza atan uzmanlardan bazıları bu konuda
ilerleme kaydedildiğini söylerken, bazıları da bunun yanlış uyum poli-
tikalarının bir ürünü olduğunu savunuyor.

Eğitim Uzmanları Rapordan Memnun
Ülkede eğitimden sorumlu kurum ve kuruluşlar, Uluslararası Öğrenci

Değerlendirme Programı (PISA) 2012 sonuçlarında olduğu gibi ‘Al-
manya 2014 Eğitim Raporu’ndan da memnun. Rapor, 2011 yılından bu
yana yüksek öğrenime başlama oranlarının yüzde 50 oranında arttığına
işaret ediyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Alman eğitim sistemi içerisinde
eleştirilen, öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısının da düştüğü
bildiriliyor. Rapor, öğrencilerin yüzde 57’sinin yüksek öğrenim ya da
meslek eğitim belgesi ile mezun olduklarını gösteriyor. Almanya Eğitim
ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka da raporu olumlu bulduğunu be-
lirtiyor. Bakan özellikle yüksek öğrenimde kadınların sayısının yarı ya-
rıya artmasından memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde
Wanka, alınması gereken uzun yola karşın, göçmenlerin de eğitimde
geçmiş yıllara oranla daha iyi durumda olduğunu şu sözlerle aktarıyor:

“Özellikle göçmen kökenli öğrencilerin eğitim başarılarının arttığını

ALMANYA EĞİTİM RAPORU 2014

Alman Vakıfları Göç ve
Uyum Bilirkişi Konseyi’nin
yaptığı yeni bir araştırmanın
sonuçlarınına göre, 
Almanya’daki göçmen
çocukların sık sık eğitimde
tasnif yapılan okullara
gittiğini ve hayatta başarılı
olma şanslarının Alman
çocuklarına oranla daha az
olduğu görüldü.

E

Güncel
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gözlemliyoruz. Aynı şekilde PISA
araştırmaları da bu konudaki iv-
meyi ortaya koymuştur. Ayrıca ba-
şarının genelden ziyade bireye
kaydığını da tespit ettik. Bu ne-
denle kişisel başarılarıyla öne
çıkan çok sayıda göçmen kökenli
öğrenci olduğunu vurgulamak is-
terim. Her öğrenciye öğrenimi
içinde bireysel destek ve yarıda bı-
rakılan eğitimine geri dönmesi için
olanak sunmak gerekiyor. Bu çer-
çevede liselerde bireye yönelik
meslek danışmanlığının gerçekleş-
tirilmesi için çalışıyoruz.”

Eğitime Yatırımın Önemi
Kültür Bakanları Konferansı

(KMK) Başkanı ve Kuzey Ren Vest-
falya Eyaleti Eğitim Bakanı Sylvia
Löhrmann, raporun eğitime yapı-
lan yatırımın ne denli önemli oldu-
ğunu ortaya koyduğunu söylüyor.
Löhrmann, ayrıca Almanya’nın ge-
leceğe daha emin adımlarla yürü-
mesi için eksik noktaların da göz
ardı edilmemesi gerektiğini kayde-
diyor.

“Sosyal selektivite Alman eği-
tim sisteminin hâlâ yumuşak kar-
nını teşkil ediyor. Gösterdiğimiz
yoğun çaba ve çalışmaya karşın
hâlâ bu konuda istenen yolu kat
edemedik. Demografik gelişme-
mizi göz önünde tutarsak, hiçbir
gencimizin ya da çocuğumuzun
potansiyelinden vazgeçmemiz
mümkün değil“ diyen Löhrmann
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göç ve Uyum Bakanı’yla da

meseleyi konuştuk, ‘göçmen kö-
kenli etiketinin kullanılmasının bir
gereği var mı’ diye. Zira burada
doğmuş, büyümüş gençlerimiz için
bunu kullanmanın hiçbir anlamı
yok. Bana göre ihtiyaç duyulan
teşviklerin doğru sunulması için
doğru tespitlerin yapılması gereki-
yor.”

“Öğretmenler de Eğitilmeli”
Löhrmann, göçmen kökenli ço-

cukların eğitim başarılarının geç-
mişe oranla arttığını kabul etmek-
le birlikte mesleki diplomaya sahip
olanların oranının sadece yüzde 35
olduğunu da hatırlattı. KMK Baş-
kanı, eğitim sisteminin Alman-
ya’nın çeşitlenen demografisine
adapte olabilmesi için öğretmenle-
rin ve eğitmenlerin bu konudaki
bilgilerinin artırılması gerektiğini
dile getirdi: “Bu konuda vasıflı
eğitmen ve öğretmene ihtiyaç
duyduğumuz aşikâr. Farklılıklarla
nasıl ilişki kuracağını, onları nasıl
geliştirip, bütünün bir parçası ha-
line getirebileceğini bilecek ele-
manlara ihtiyacımız var. Ayrıca çok
yönlü profesyonellerden müteşek-
kil bir ekibin içinde çalışabilecek
potansiyele de sahip olmalılar.”
Kaynak: Deutsche Welle

Türk Kadınlarının Çoğu
Meslek Eğitimine Sahip Değil

Almanya’da yaşayan Türk ka-
dınlarının yüzde 60’ının, erkeklerin
yüzde 50’sinin meslek eğitimine
sahip olmadığı kaydedilen ra-

porda, Türk kadınlarının yüzde
23’ünün, erkeklerin de yüzde
15’inin diplomasının olmadığı be-
lirtildi. 2005 yılındaki eğitim rapo-
runda Türk kadınlarının yüzde 70’i
meslek eğitimine, yüzde 28’i okul
diplomasına sahip değildi. Türk er-
keklerinin durumunda ise bu süre
içinde değişiklik olmadı.

Göçmenlere Ayrımcılık 
Raporda, incelenen 30-35 yaş

grubunun yüzde 18’inin hiçbir
mesleki eğitime sahip olmadığı
vurgulandı. Raporu hazırlayan
araştırma grubunun sözcüsü Mar-
cus Hasselhorn, “Göçmenlerin ay-
rımcılığa uğramaması konusunda
çok az ilerleme kaydediyoruz” ifa-
desini kullandı. 

Göttingen Sosyoloji Araştırma
Biriminden Martin Baethge, Al-
manya’da yaşayan Türklerin işve-
renler tarafından eşit değerlendi-
rilmediğini söyleyerek, “Aynı per-
formansı göstermelerine rağmen,
şirketler göçmenleri tercih etmi-
yor” dedi. Kaynak: AA

Sebahattin BOZKURT

Güncel



P. Kalle Lenz SAC, St. Christophorus, Berlin

Aksine, her Alman ve ülkemiz,
sadece İslam’a değil, her dine
kendini ifade etme ve yaşama
imkanı sağlamalıdır.  Temel hak-
lara ve ve insan haklarına saygı
şartıyla.
Ben inanıyorum ki, bu temel ku-
rallara saygılı olunduğu sürece,
nerede olursa olsun birçok insan
tarafından da gerçekten yaşanır
ve yaşatılırsa her çeşit korku ve
fobi günden güne azalacaktır.

Umgekehrt hat jeder Deutsche
und unser Land jeder anderen
Religion, nicht nur dem Islam
Gestaltungs- und Freiraum zu
ermöglichen, sofern die
Grund- und Menschenrechte
respektiert werden. 
Wo dies von immer mehr Per-
sonen wirklich gelebt und ge-
pflegt wird, wird jede Art von
Phobie immer geringer wer-
den.
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İslâmofobi
Mocca sordu:

Müslümanlar 50 seneden beri Avrupa’da Hristiyan-
larla birlikte yaşıyor. Birlikte çalıştılar, birlikte eğlen-
diler, aynı sokakta oturdular, aynı apartmanda
komşu oldular, aynı sokağı paylaştılar, çocukları aynı
okullara gittiler ve aynı sıraları paylaştılar,  hala bu
korkunun sebebi nedir?  Yeteri, kadar güven verme-
diler mi müslümanlar Avrupalılara?

Berlin’in Neukölln’ilçesinde görev yapan katolik papaz P.Kalle
Lenz cevap verdi:

iz burada komşuyuz. Türk Eğitim Der-
neği, İlahiyatçılar Derneği ve bizim Ka-
tolik Kilisesi.
Komplikasyonsuz ilişkilerimiz ve de
zaman zaman karşılıklı  ziyaretlerimiz
vardır.

Derneklerinde iki kez onlara hiristiyanlık üzerine
konuşma yaptım. Her sene yaptıkları Kurban Bay-
ramı kutlamalarına katılıp selamlama konuşması ya-
pıyorum. İki sefer de cemaatimizin bilgilendirme
standını açtık Kurban Bayramı Şenliği’nde. Görül-
dügü gibi bizim açımızdan İslamofobi için hiçbir
neden yok. Ancak kutlamaların birinde Standın biri-
sinde İsrail’e karşı bir kışkırtıcı yazı gördüm. Yazıyı
sorumlu kişilere gösterdiğimde etkilendiler ve derhal
müdahil oldular.

Allah adına şiddet mi?
Tanrı adına yaplan suistimali biz Hristiyanlık dahil

diğer dinlerden de biliyoruz.
Ben şahsen iyi ve kötünün arasındaki sınırların

dinler veya uluslar arasında değil, bilakis her bir in-
sanın kendi kalbinden geçtiğine inanıyorum.

Bu nedenle: İslamofobi ve  Homofobi’ye Müslü-
manların yaklaşımı nedir? Acaba „şu veya bu Müslü-
man“ var mıdır? Hristiyanlar ne kadar farklı olabiliyor
bu müslümanlardan: Liberal den fundamentalist`ne
kadar? Ben merak ediyorum.

Türklerden bana birçok soru soranlar var: “Neden
bu kadar çok sayıda Müslüman tanıdığınız var sizin?
diyorlar. Ben Müslümandım ve İslam’ı yaşadım,
onunla (İslam’la) bundan sonra hiç bir bağlantım ola-
maz“ diyenler var.

Herhangi bir mezhebe mensup olmayan bir çok
Alman var, kiliseleriyle ile olan ilişkilerini tamamen
kesmişler. Peki bunlara şimdi Christofobi’li mi diye-
ceğiz. Tabii önyargı var, tabii ki genellemeler var.

Bununla birlikte, dinlemek ve sezmek önemlidir:
Neden bazı insanlar bir dine veya genel olarak dine
karşıdır? Kim ne gibi tecrübeler, deneyimler edinmiş-
tir de karşıdırlar dine?

Ben şahsen, Müslümanların camilerini arka bah-
çelerde değil de, görünür yerlere, cadde kenarına
inşa etmelerini istiyoprum. 

Başlangıçta Katolikler de Berlin’de Kiliselerini
cadde kenarlarına  yapamıyorlardı. Şimdilerde rahat-

Islamophobie
Mocca fragt:

Muslime und Christen leben seit nunmehr 50
Jahren gemeinsam in Europa. Sie haben zu-
sammen gearbeitet, sich zusammen gefreut,
wohnen in der gleichen Straße, sind Nachbarn
im gleichen Wohnhaus, ihre Kinder besuchen
die gleiche Schule, teilen die Schulbank, was
also ist ursächlich für diese Angst? Konnten
die Muslime kein ausreichendes Vertrauen bei
den Europäern aufbauen?

Der katholische Pfarrer P. Kalle Lenz  aus Berlin-Neu-
kölln antwortet:

ir sind sozusagen Nachbarn: der
Türkische Bildungs- und Theolo-
genverein und unsere Katholische
Kirche. Es gibt unkomplizierte
Kontakte und auch gelegentlich
Besuche. Zweimal durfte ich frei-

tags abends referieren und ich komme auch
immer zu ihrem Straßenfest, meist mit einem
Grußwort, zweimal auch mit einem Stand un-
serer Gemeinde.

Also kein Grund für Islamophobie. Aller-
dings sah ich dort auf dem Straßenfest auch
mal auf einem Stand einen Hetztext gegen Is-
rael. Als ich ihn den Verantwortlichen zeigte,
waren sie betroffen.

Gewalt im Namen Allahs? Diesen Miss-
brauch des Namen Gottes kennen wir auch
aus anderen Religionen, auch im Christentum.
Persönlich glaube ich nicht, dass die Grenze
zwischen gut und böse zwischen Religionen
oder Nationen verläuft, sondern im Herzen
jedes Menschen. Darum: Islamophobie? Wie
halten es die Muslime mit der Homophobie?
Gibt es überhaupt „die Muslime“? Wie ver-
schieden können Christ*innen sein: von liberal
bis fundamentalistisch. Oft fragen mich Tür-
ken: „Wieso habt Ihr so viele Kontakte zu Mus-
limen? Ich habe den Islam erlebt. Damit will
ich nichts mehr zu tun haben.“ Viele konfessi-
onslose Deutsche wollen auch nichts (mehr)
mit der Kirche zu tun haben. Sind sie christo-
phobisch? Natürlich gibt es Vorurteile. Natür-
lich gibt es Verallgemeinerungen.

Dennoch gilt es hinzuhören und nachzu-
spüren: warum hat jemand etwas gegen eine
oder die Religion? Welche Erfahrungen hat je-
mand gemacht?

Ich selbst bin froh, dass Muslime Moscheen
immer mehr an der Straße bauen können, und
nicht im Hinterhof. In Berlin durften Katholiken
anfangs auch keine Kirchen so einfach am
Straßenrand bauen. Aber ich verstehe auch
jede und jeden, die kritisch fragen: „Wieso
wird der Kirchenbau in mehreren muslimi-
schen Ländern behindert oder verboten?“

WB
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lıkla yapabiliyorlar. Ben aynı zamanda,  „niçin birçok
Müslüman ülkede Kilise inşası engelleniyor veya ya-
saklanıyor?“ diye sorgulayan kiöileri de anlayışla kar-
şılıyorum.

Bence din özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Bu
hak  Hristiyan’a  Müslüman olma hürriyeti verdiği
gibi, Müslüman’a da Hristiyan olma hürriyetini verir.
Neden Hristiyanlığı seçen Müslümanlar zulüm görü-
yor? Hatta bazi ülkelerde ölüm cezasına bile çarptı-
rılıyorlar.

Eger Müslümanlar ülkemizde İslamofobya’ya
karşı bir şeyler yapmak istiyorlarsa, bunların başında
mutlaka güven artırıcı önlemler gelir: Örneğin, her
olaydan sonra İslamcı terörü kınamak lazımdır. Papa
Franziskus’un mafyayı afaroz ettigi gibi.

İslâmcı şiddetin ve kurbanlarının çoğunluğunu
müslümanlar oluşturuyor. Bugün bunu görüyoruz.
Eğer Alman halkının  İslâm’a karşı olan fobilerinin,
korkularının azaltılması isteniyorsa, sadece „İslâm
barış dinidir demek“ yetmiyor, mutlak şekilde inan-
dırıcı olunması gerekiyor.

Güven artırıcı önlemler alınması gerekiyor. Maa-
lesef Müslüman cemaatlerin içine kapanik şekilde ya-
şamalarıyla bu korku önlenemiyor. Bilakis Müslü-
manların başkalarıyla  hayatı paylasmaları gerekiyor.
Spor deneklerinden tutunda, sosyal ve kültürel faa-
liyetleri içeren birçok angajmanla birlikte bu işler ya-
pılabilir. 

Bizler, Kreşlerimizde  Müslüman çocukların da ol-
masını olumlu karşılıyoruz. Kilise-
mize Müslüman ilticacı da kabul
ediyoruz Hristiyan ilticacıyı da.

Evet, aynı sokakta, aynı apart-
manda oturuyoruz, çocuklarımız
aynı okullara gidiyorlar, beraber ça-
lışıyoruz. 

Aynı zamanda ülkemizde şidde-
tin düşük olduğuna minnettar olabi-
liriz. Farklı etnik grupların ve
dinlerin mensupları arasında birçok
ilişkiler ve dostluklar var.

Sadece entegrasyon üzerine konuşmak bir şey
getirmiyor, önemli olan gerçek katılımın ve gerçek iş
bölümünün (Partizipation) toplumumuzda daha
mümkün hale gelmesidir.

Anayasamıza ve temel haklarımızla ilgili olan ilk
20 maddesine minnettarım. Ben bir insana şu veya
bu dinin mensubu olarak değil, pratik hayattaki dav-
ranışlarıyla yani insanlığıyla, adalete yaklaşımındaki
tarafsızlığıyla ve başka görüş ve yaşam tarzlarına
olan saygısıyla  bakarım.

Ben ülkemizde güçler ayrılığı olduğundan dolayı
minnettarım ve dinlerin kendi alanlarında kalmala-
rından ve baskın güç olmamalarından dolayı  da
memnunum. Bundan dolayı her dini özgürlük bir
başka kişinin özgürlüğünde biter.  

Aksine, her Alman ve ülkemiz, sadece İslam’a
değil, her dine kendini ifade etme ve yaşama imkanı
sağlamalıdır.  Temel haklara ve ve insan haklarına
saygı şartıyla.

Ben inanıyorum ki, bu temel kurallara saygılı
olunduğu sürece,  nerede olursa olsun birçok insan
tarafından da gerçekten yaşanır ve yaşatılırsa her
çeşit korku ve fobi günden güne azalacaktır.

Religionsfreiheit halte ich für ein wesentli-
ches Menschenrecht. Dazu gehört, dass ein ge-
taufter Christ auch Muslim werden kann. Wieso
werden so oft Muslime, die Christen werden
verfolgt? In einigen Ländern sogar mit der To-
desstrafe?

Wenn Muslime in unserem Land etwas
gegen Islamophobie machen wollen, dann ge-
hören dazu unbedingt vertrauensbildende Maß-
nahmen: z.B. immer wieder islamistischen
Terror verurteilen – so wie Papst Franziskus
jetzt die Mafia exkommuniziert hat. Dabei sind
die meisten Opfer islamistischer Gewalt Mus-
lime selber. Aber es wirkt nicht unbedingt über-
zeugend, einfach zu sagen: Islam bedeute
Frieden, wenn ich die Phobien, Ängste deut-
scher Mitbürger*innen vor dem Islam abbauen
will. Vertrauensbildende Maßnahmen gesche-
hen, wo man nicht nur in seiner Community
bleibt, sondern mit anderen vielfältig das Leben
teilt vom Sportverein bis zum sozialen und kul-
turellem Engagement. Darum begrüßen wir es
auch, wenn in unserer KiTa muslimische Kinder
sind. In unser Kirchen-Asyl nehmen wir selbst-
verständlich auch Muslime auf.

Ja, wir wohnen in der gleichen Straße, im
gleichen Haus, die Kinder besuchen die gleiche
Schule, wir arbeiten zusammen. Wir dürfen
doch auch dankbar sein, dass in unserem Land

die Gewalt gering ist. Es gibt
viele Begegnungen und auch
Freundschaften zwischen Ange-
hörigen unterschiedlichster Eth-
nien und Religionen. Es ist
wichtig, dass nicht nur von Inte-
gration gesprochen wird, son-
dern wirklich Partizipation in
unserer Gesellschaft immer
mehr ermöglicht wird. 

Ich bin dankbar für unser
Grundgesetz, gerade die ersten

20 Artikel über die Grundrechte. So messe ich
einen Menschen nicht danach, welche Religion
er oder sie hat, sondern wie die Person sich im
Leben praktisch verhält im Sinne von Mit-
menschlichkeit, Gerechtigkeit, Respekt vor An-
ders-Denkenden und Lebenden. 

Ich bin froh, dass es in unserem Land eine
Gewaltenteilung gibt und die Religionen ihren
Raum haben, aber nicht dominieren dürfen.
Darum endet jede Religionsfreiheit an der Frei-
heit einer anderen Person.

Umgekehrt hat jeder Deutsche und unser
Land jeder anderen Religion, nicht nur dem
Islam Gestaltungs- und Freiraum zu ermögli-
chen, sofern die Grund- und Menschenrechte
respektiert werden. Wo dies von immer mehr
Personen wirklich gelebt und ge-
pflegt wird, wird jede Art von
Phobie immer geringer werden.

Tercüme:
Hüseyin BOZKURT
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Yabancı Olmak
Mocca fragt:

Müslümanlar ve Hristiyanlar 50 yıldan beri
Avrupa’da birlikte yaşıyorlar. Birlikte sevi-
niyorlar, birlikte çalışıyuorlar ve aynı soka-
klarda yaşıyorlar. Çocukları aynı okula
gidiyor ve aynı sıraları paylkaşıyorlar. Paki,
bn korkorkunun kaynağı nedir? Müslüman-
larla Avrupalılar niçin birlikte bir güven
ortamı oluşturamazlar?

Menonit Vaiz/Papaz Marius MA, antwortet:

1. Genesis 18:2-3

“Ve gözlerini kaldırıp baktı, ve işte, kar-

şısında üç adam duruyordu; ve onları gö-

rünce, çadırın kapısından onları karşılamaya

koştu, ve yere kadar eğildi, ve dedi: Ey

efendim, eğer şimdi gözünde lütuf bul-

dumsa, kulunun yanında kalmadan geçme.“

en ülkem olan Hollanda’da orta
okulda iken, “İslâm’ı“ eleştirmek
düsüncesi taşıyan bir hareket tü-
redi. Bu “eleştiricilerin“ ilk temsil-
cisi Pim Fortuyn isimli birisiydi ve

İslâm’ın geri kalmış bir kültür olduğunu söy-
lüyordu. Seçmenler ona akın akın geliyor-
lardı. Sosyal demokrat odaklı ülkemiz
İslamofobi dalgasına bir cevap vermekte
zorlanıyordu. Üniversitede Arapça’yı seçmeli
ders olarak aldım. Çünkü iftiraya uğrayan bu
halk grubu hakkında hiçbir şey bilmediğimi
itiraf etmek zorunda kaldım. Ben onların dil-
lerini konuşamıyordum, inançları hakkında
bir bilgim yoktu, geldikleri ülkeleri bile bil-
miyordum. Bu yabancı Müslümanlar hak-
kında bilgi edinmek, onları tanimak için yola
koyuldum.

“İslâm eleştirmenleri” –Theo van Gogh
baş temsilcileri olmuştu- dünyada yasayan
1,5 milyar Müslüman’ı anlayabilmek icin hiç-
bir caba sarf etmiyorlardı. Onların İslâm ta-
nımı, aydınlanmış batının tam tersiydi. Batı
eleştirel ve değişken mi olmak istiyor? O
zaman İslâm dogmatik ve statik oluyordu.
Batı kadınlar ve erkekler için eşit haklar mı
istiyor? O zaman İslâm kadın düşmanı olu-
yordu. Batı barış ve demokrasi mi istiyor? O
zaman İslâm şiddet yanlısı ve totaliter ola-
rak görülüyordu. Theo van Gogh öldürüldü.
Bir Müslüman tarafından. Biz o zaman or-
tada gerçek bir sorun olduğunu fark ettik.
Bu soruna cevap olarak eğitim aklımıza
geldi. İslâm’ı daha iyi anlamak ve bilmek
herhalde İslamofobiyi azaltır diye düşündük.
Karşılıklı anlayış talep ediliyordu. İslâm üze-

Fremd sein
Mocca fragt:

Muslime und Christen leben seit nunmehr 50 Jahren
gemeinsam in Europa. Sie haben zusammen gearbei-
tet, sich zusammen gefreut, wohnen in der gleichen
Straße, sind Nachbarn im gleichen Wohnhaus, ihre Kin-
der besuchen die gleiche Schule, teilen die Schulbank,
was also ist ursächlich für diese Angst? Konnten die
Muslime kein ausreichendes Vertrauen bei den Europä-
ern aufbauen?

Der mennonitische Prediger Marius van Hoogstraten, MA ant-
wortet:

1. Mose 18:2-3

„Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da

standen drei Männer vor ihm. Und da er sie sah, lief er

ihnen entgegen von der Tür seiner Hütte und bückte

sich nieder zur Erde und sprach: HERR, habe ich Gnade

gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem

Knecht vorüber.“

ls ich in der Sekundarschule in meiner Hei-
mat den Niederlanden war, kam eine Bewe-
gung auf die meinte, „den“ Islam zu
„kritisieren“. Der erste Vertreter dieser „Kri-
tiker“ war Pim Fortuyn; er meinte, der
Islam sei eine rückständige Kultur. Die

Wähler strömten zu ihm. Unser brav sozialdemokra-
tisch geprägte Land fand sich sprachlos, auf diese Welle
der Islamfeindlichkeit eine Antwort zu finden. 

Ich entschied mich an der Uni für ein Nebenfach
Arabisch. Denn diese verleumdete Bevölkerungsgruppe
war mir, musste ich gestehen, völlig fremd. Ich konnte
ihre Sprachen nicht, ich wusste nicht was sie glaubten,
ich kannte ihre Herkunftsländer nicht. Ich machte mich
auf den Weg, diese Fremden Muslime langsam kennen-
zulernen.

Die „Islamkritiker“ - mittlerweile war Theo van Gogh
der Hauptvertreter – schienen allerdings nicht auf der
Suche zu sein nach einem tieferen Verständnis der 1,5
Milliarden Muslim/innen in der Welt. Es kam mir vor, als
würden sie als ihre Definition des Islams einfach das
Gegenteil eines aufgeklärten Westen beschreiben. Will
der Westen kritisch und veränderlich sein? Dann ist der
Islam dogmatisch und statisch. Will der Westen gleiche
Rechte für Frauen und Männer? Dann ist der Islam frau-
enfeindlich. Will der Westen Frieden und Demokratie?
Dann ist der Islam gewalttätig und totalitär. 

Theo van Gogh wurde ermordet. Von einem Muslim.
Uns wurde klar, das wir hier ein echtes Problem hatten.

Die Antwort war wohl, so dachten wir, Bildung. Ein
besseres Wissen über den Islam muss doch die Islam-
feindlichkeit verringern? Gegenseitiges Verständnis
wurde gefordert. Mehr und mehr Kenntnisse des Islams
erreichten die Mitte der niederländischen Gesellschaft.
Ohne aber den Gewünschten Effekt zu erreichen. 

A
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rine günden güne artan bilgi Hollanda toplumu-
nun merkezine ulaştı ama maalesef istenilen et-
kiyi göstermedi. Seçmenlerin gerçeklerden
etkilenmemesi, yani doğruyu görmemesi gerçek-
ten şaşırtıcıydı. Müslüman cemaatlerin barışçıl
ifadeleri de hiçbir etki yapmadı. Geert Wilders İs-
lamofobların lideri olmak statüsüne ulaşmıştı ve
bir Müslümanın nasıl tarif edileceğini gayet iyi bi-
liyordu. O Kur’an’ı okumuştu. Neden Müslüman-
larla konuşma ihtiyaci duysundu ki? Demek ki
olay bizim düşündüğümüz gibi, yani İslâm hak-
kında somut bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmı-
yormuş. İslamofobik kişi kesinlikle herhangi bir
Müslüman’dan bir şey duyma veya ögrenme ilgisi
göstermiyor -hele hele konu demokrasi, barış,
eleştiri ya da kadın hakları konularını içeriyorsa.
Ancak bundaki gariplik, kendini tehlikede hisse-
den bir insanın bunun böyle olmadığını görünce
sevinmesi gerekmez mi? İnsanın neredeyse İs-
lâm’ın şiddet, tehlike, kabalık gibi unsurlarla ta-
nımlanması onu mutlu ediyor diyesi geliyor. Sanki
İslâm’a bakış açısı değişse kendisi bir şey kaybe-
decek. Bu nedenle İslamofobik kişinin İslâm’la
kendi arasına bir sınır çekmesi daha çok kendi
kimliğini korumak istemesinden kaynaklanıyor
bence. *

İslamofobi Avrupa, (post-)Hristiyan, ya da
Hollandalı kimliğini içeren zor soruları cevapla-
makta bizlere yardımcı oluyordu. Yani “Biz günah
keçisinin tam zıttıyız” mantığı işliyordu. İslâm’ın
dogmatik ve statik gösterilmesi mi gerekiyor? O
zaman biz eleştirel ve değişken oluyoruz. İs-
lâm’ın kadın düşmanı mı olması gerekiyor? O
zaman biz de kadın-erkek eşitliğinin savunucusu
oluyoruz. İslâm kaba ve totaliter mi gösterilmek
isteniyor? O halde biz barışçıl ve demokratikiz.

Acaba Batı yukarıda anlatıldığı gibi gerçekten
eleştiriye açık, aydınlanmış ve demokratik mi?
Bunu kanıtlanmak zorunda kalmıyor. İslâm’a mu-
halefet olmak bile yeterli kanıt olarak görülüyor.
Yani Batı’nın hoşgörüsüzlüğü demokrasi için, yap-
tığı saldırı savaşları barış için, çıkardığı yasalarla
kadının ne giyeceğini belirlemesi dahi başlı ba-
şına birer taahhüt olarak gösteriliyor. Batı’nın de-
ğerlerini bizim de bilmediğimizi kabul etmek
yerine ya da kendimizin de şu veya bu şekilde
“yabancı” olabileceğimizi görmek yerine, düş-
manlığın karanlığında kendimizi güvencede his-
sediyoruz. Ancak, bu belirsizlikler gerçek bir
karşılaşmayı mümkün kılan şeydir. Peki cevap
nedir? Ne yapılması gerekir? Yani, düşmanlıktan
dostluğa düpedüz bir yol yoktur. Biz o zaman
düşmanlığın karanlığında duyduğumuz güvence
hissini terk edip, tekrar birbirine yaklaşan iki ya-
bacının yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu arada
biz Müslüman olmayanların Müslümanların ya-
şantı dünyasını, inandığımızın aksine, tam olarak
bilmediğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Onları

Erstaunlicherweise ließ die Wählerschaft sich
von keinerlei Fakten beeindrucken. Friedfertige
Äußerungen von muslimischen Gemeinden hatten
ebenfalls keinen Effekt. Geert Wilders hatte mitt-
lerweile den Status als Anführer der Islamophoben
erreicht, und er wusste genau, was einen Muslim
ausmacht. Er hatte nämlich mal den Koran gele-
sen. Wozu sollte er sich mit Muslim/innen unter-
halten? 

Es ging hier also offenbar nicht, wie wir ge-
dacht hatten, um einen konkreten Mangel an Wis-
sen über den Islam. Der Islamophob war und ist
explizit nicht daran interessiert, von einem Muslim
irgend etwas zu hören – und schon gar nicht seine
oder ihre tatsächliche Meinung zu Demokratie,
Frieden, Kritik oder Frauenrechte. 

Das wirkt allerdings etwas merkwürdig: ein
Mensch, der glaubt, in Gefahr zu sein, soll sich
doch eigentlich freuen, wenn er falsch liegt? Man
würde fast denken, das Verständnis vom Islam als
drohende, gewalttätige Horde sei ihm irgendwie
persönlich lieb. Als ob er etwas verlieren würde,
wenn sein Bild vom Islam sich änderte.

Es scheint mir daher, dass die Abgrenzung zum
Islam dem Islamophob hilft, seine eigene Identität
zu sichern . Islamfeindlichkeit hilft, die schwierigen
Fragen der europäischen, (post-)christlichen, oder
niederländischen Identität zu beantworten. Wir
sind einfach das Gegenteil des Sündenbocks. Soll
der Islam dogmatisch und statisch sein? Dann sind
wir also kritisch und veränderlich. Soll der Islam
frauenfeindlich sein? Dann haben Frauen und
Männer bei uns also gleiche Rechte. Soll der Islam
gewalttätig und totalitär sein? Dann sind wir also
friedlich und demokratisch. 

Ob der Westen nun tatsächlich so kritikfähig,
aufgeklärt und demokratisch ist, muss dabei nicht
mehr bewährt werden. Die Opposition zum Islam
ist ausreichend Bewährung. So wird westliche In-
toleranz als Einsatz für die Demokratie verstan-
den, westliche Angriffskriege als Einsatz für den
Frieden, und westliche Gesetze darüber, was
Frauen tragen dürfen, als Einsatz für Frauen-
rechte.

Anstatt also anzuerkennen dass wir selber oft
nicht so gut wissen was „den Westen“ ausmacht,
anstatt einzusehen dass wir selber vielleicht auch
gewissermaßen „fremd“ sind, können wir in der
Gewissheit, in der Geschlossenheit der Feindschaft
eine Sicherheit finden. In der Opposition weiß ich,
wer der Fremde ist, und wer ich bin. Ich hab kei-
nen Unbekannten mehr vor mir: ich habe einen
Gegner. 

Gerade in Zeiten der Krise kann ein solcher
Sündenbock die schwierige Fragen zur eigenen
Identität und die erheblichen Ängsten über die Zu-
kunft fern halten. Die Ungewissheit ist einge-
grenzt. Diese Ungewissheit ist aber auch das, was
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eine wirkliche Begegnung ausmacht. 
Was ist also die Antwort? Ich meine, es gibt kei-

nen direkten Weg von Feind zu Freund. Wir müs-
sen die Sicherheit der vermeintlichen Feindschaft
verlassen, und uns gegenseitig wieder als Fremden
begegnen lernen. 

Wir nicht-Muslime müssen dabei akzeptieren,
dass wir die Erlebniswelt der Muslime vielleicht
nicht so gut kennen, wie wir manchmal denken.
Wir müssen uns auf den Weg machen, sie auf
Neues verstehen zu wollen. Dazu gehört auch,
dass wir unsere eigene gefestigte Identität als auf-
geklärt und demokratisch auch wieder ins Unge-
wisse sehen – wir müssen uns selbst
gewissermaßen auch wieder fremd werden.

Ich denke dabei an die Begegnung von Abra-
ham mit den drei Gestalten unter dem Eichen von
Mamre. Wir können uns vorstellen, was Abraham
da alles so denkt – ich kenn diese Menschen nicht.
Was wollen sie von mir? 

Der Fremde als Fremde ist unbekannt. Es ist
offen, wie er sein wird. Ein Gast oder ein Mörder?
Ein Freund oder ein Feind? Eine leichte Lösung ist
es, den Anderen zum Feind zu erklären – damit ist
diese Offenheit, dieses Risiko eingegrenzt. Wir sind
nicht mehr dem Ungewissen ausgesetzt, sondern
haben etwas, gegen das wir vorgehen können. Sie
sind bestimmt gefährlich – ich mache meine Zelte
zu und hole mir eine Waffe, hätte Abraham sagen
können.

Das macht er aber nicht. Er lässt sich auf diese
Ungewissheit ein. Abraham wagt die Gastfreund-
schaft. Er empfängt die Männer als Fremden, ohne
zu wissen wer sie sind. Im gemeinsamen Essen,
im gemeinsamen Gespräch stellt sich dann heraus,
dass sie keine Feinde sind, sondern gesandten von
Gott. 

Dabei ist zu bedenken, dass Abraham Gott sehr
gut kannte. Gott will also die Begegnung-als-Frem-
den, die Begegnung-auf-neu. Die Begegnung, die
Gastfreundschaft Abrahams, bildet hier einen Rah-
men für etwas unerwartetes. Die Männer verspre-
chen Abraham und Sara das Unmögliche: sie sollen
im hohen Alter einen Sohn bekommen. Nicht nur
Gott wird hier Abraham also wieder Fremd – auch
sich selbst begegnet er neu. 

Eine neue Begegnung-als-Fremden zwischen
Muslimen und Nicht-Muslimen in Europa wird wohl
nicht zu so einem Wunder führen. Aber es wird zu
etwas beitragen, das uns manchmal unmöglich er-
scheint: eine gemeinsame Zukunft ohne Ausgren-
zung. Daran glaube ich.
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anlamak için tekrar yola koyulmamız gerekiyor.
Bu, aynı zamanda kendi demokratik ve andın-
lanmış olarak katılaşmış kimlik bilgimize şüpheli
bakmakla oluyor. Hatta bir ölçüde kendimize ya-
bancı olmak zorunluğunu doğuruyor. 

Ben bu sırada meşe ağaçlarının altında Hz.
İbrahim’in o üç adamla (yaratıkla) karşılaşmasını
düşünüyorum. Hz. İbrahim´in o anda neler dü-
şünebilece- ğini hayal edebiliyoruz – “Ben bu in-
sanları tanımıyorum, benden ne istiyorlar
acaba?“ Yabancı bize “bilinmeyen” olunca ya-
bancı gelir. Ne olduğu veya olacağı bilinmez, mi-
safir midir yoksa katil mi belirsizdir? Halbuki
öbürünü düşman ilan etmek daha kolay bir çö-
zümdür. Yani belirsizliği bu riski azaltır. Biz bilin-
meyene maruz değiliz, bilakis karşıt
olabileceğimiz bir şey var. “Bunlar muhakkak
tehlikelidir, Çadırımı kapatıp silahıma sarılırım“
da diyebilirdi Hz. İbrahim ama bunu yapmadı. O
“bilinmeyene“ ilgi duydu, misafirperverlik yolunu
secti. O, o üç adamı “yabancı“ olarak, kim olduk-
larını bilmeden kabul etti. Beraberce yemek
yiyip konuşurlarken onların düşman değil, Tanrı
tarafından gönderilen elçiler oduğu meydana
çıkar. Bu arada Hz. İbrahim´in Tanrı’yı çok iyi bi-
liyor ve tanıyor olduğu unutulmamalıdır. Yani
Allah insanların yabancı olarak birbiriyle karşı-
laşmalarını hep istiyor. Bu karşılaşma, Hz. İbra-
him’in bu misafirper- verliği, bize beklenmedik
bir şeye veya kişiye karşı nasıl davranmak ge-
rektiğinin bir çerçevesini sunmaktadır. Adamlar
Hz. İbrahim ve Zara´ya gerçekleşmesi imkânsiz
olan bir vaatte (Bu yaşlı hallerinde bir erkek
çocuk sahibi olma) bulunuyorlar. Burada Hz. İb-
rahim Allah’la bir yabancı gibi karşılaştığı gibi,
kendisini de bir yabancı gibi karşılıyor, kendisiyle
yeniden tanışıyor. Avrupa’da Müslümanlar’la
Müslüman olmayanlar arasındaki – iki yabanci
gibi- yeni bir karşılaşma muhtemelen böyle bir
mucize getirmeyecektir. Ama bize bazen imkân-
sız gibi görünen; dışlamaların olmadığı ortak bir
geleceğin inşasına katkıda bulunacaktır, buna
inanıyorum.

*Bu fikir için Richard Kearney, Strangers, Gods

ve Monsters´a teşekkür ederim: Başkalık düsün-

cesi (Londra; New York: Routledge, 2002)
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Dillerin sevgi konuştuğu, gözlerin sevgiyle baktığı, gönüllerin sevgiyle dolup taştığı,
kalemlerin sevgi yazdığı, topyekün insanların sevgi terennüm ettiği bir dünyaya,
ancak bütün din mensuplarının ortak gayretleriyle ulaşılabilir. Evet, dinlerin men-
supları arasında barış olmadan dünyada barış, dinlerin mensupları  arasında di-
yalog olmadan da dinler arasında barış olmaz.

Eine allumspannende Atmosphäre der Liebe kann nur dann geschaffen werden,
wenn sich alle daran beteiligen und mitwirken. Denn ein Weltfrieden geht mit dem
Frieden unter den Angehörigen aller Religionen einher. So verhoffen wir uns vom
allgnädigen Gott, dass er uns mit Hilfe unseres  Bestrebens auf sicherem Weg
zu diesem Ziel führt.
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Der Dialog zwischen
verschiedenen 
Religionsangehörigen

ialog: Die Kommunikation
zwischen zwei Menschen. Der
Koran ist ein Beispiel des Dia-
logs zwischen Allah und den
Gläubigen. Und die Hadithe sind
ein Beispiel des Dialogs zwisc-

hen dem Propheten Muhammad und den
Menschen. Nach der Art und Weise des
Erschaffens durch Gott muss der Mensch
den Dialog zu seinen Mitmenschen pflegen,
um Probleme zu umgehen und zu lösen.

Dialog findet nicht nur zwischen versc-
hiedenen Religionsangehörigen statt, son-
dern auch zwischen verschiedenen
Gruppierungen innerhalb einer Religion.
Dabei ist zu beachten, nicht von seiner Po-
sition überzeugen zu wollen, sondern diese
verständlich zu machen. So soll inmitten
eines Klimas der Zusammenarbeit und To-
leranz miteinander kommuniziert werden.

Jedoch ist der Versuch einer Zusam-
menführung von Glaubensgrundsätzen
verschiedener Religionen grundsätzlich
falsch und ist zu vermeiden. Denn solche
Unternehmungen widersprechen dem
Geist des Dialogs und sind weder historisch
belegbar noch werden sie von Geistlichen
akzeptiert.

Es ist zwischen den verschiedenen Va-
rianten des Dialogs zu unterscheiden. Eine
davon ist der ökonomische/wirtschaftliche
Dialog.  Hierbei geht es um den Verkauf
und Erwerb von Gütern. So muss ein guter
Verwalter auch des Dialogs mächtig sein.
Das gilt auch für einen Politiker, einer Per-
son, der in einer leitenden Position tätig ist
etc. Wir stellen fest, dass der Dialog ein
Bestandteil von sämtlichen Lebensbereic-
hen des Menschen geworden ist. So muss
auch der Dialog zwischen verschiedenen
Religionsangehörigen differenziert betrach-
tet werden.

Denn diese Art von Dialog baut auf ge-
genseitige Toleranz und Verständnis auf.
Gemeinsame Inhalte und Standpunkte
müssen gemeinsam aufgegriffen werden.
Beispielweise muss der Einfluss des Kom-
munismus als gemeinsamer Gegner des
Christentums und des Islams gemeinsam
eingedämmt werden. Belege für die Echt-
heit und  die Authentizität des Dialogs
sowie die daraus resultierende Übereins-
timmung sind sowohl im Koran als auch in
der Sunna des Propheten Muhammad zu
finden.

D

Dinlerin  Mensupları 
Arasında Diyalog

iyalog: İki kişinin karşılıklı konuşması ve ile-
tişim kurmasıdır. Mesela, Kur’an, Allah ile
kulları arasında bir diyalogdur. Hadisler, Pey-
gamber Efendimiz (sav) ile insanlar arasında
bir diyalogdur. İnsan, fıtrat itibari ile konuşan

bir varlık olduğu için, iletişim ve sorunlarını da diyalog
ile karşılıklı konuşmak ile hallediyor.

Diyalog; hem bir dine mensup farklı grupların, hem
de farklı dinlere mensup insanların, inanç ve düşüncele-
rini birbirlerine zorla ve etik olmayan yollarla kabul et-
tirme girişimlerinde bulunmaksızın, ortak meseleler
etrafında hoşgörü ortamı içinde konuşabilmesi, tartışa-
bilmesi ve işbirliği yapabilmesi demektir.

Ancak, karma din anlayışı doğru değildir. Genelde in-
sanların diyalog ve ittifaktan anladığı ve birbirine karış-
tırdığı husus, bu karma din ve birleşme anlayışıdır. Yani
biraz şu dinden, biraz bu dinden alalım, yeni karma bir
din yapalım düşüncesi ile diyalog ve ittifak taban tabana
zıt şeylerdir. Böyle karma bir din anlayışı, ne tarihte var-
dır, ne de din mensupları bunu kabul eder. Onun için din-
ler arası diyalog, dinlerin karışımından çıkan yeni bir din
oluşturma gayreti olmamalıdır.  

Bu diyaloğun çok türleri ve çeşitleri vardır. Biri iktisadi
diyalogtur. İnsanlara mal satmak ve ticaret yapabilmek,
iyi bir diyalogcu olmaktan geçer. İyi bir politikacı olmak
iyi bir diyalogcu olmak ile mümkündür. İyi bir idareci, iyi
bir diyalogcudur. Bunun misallerini çoğaltabiliriz. İnsan
hayatının her sahasına girmiş olan diyalog manası, el-
bette dinlerin mensupları  arasındaki diyaloğu da meşru
kılar. 

Bu diyalog, karşılıklı hoşgörü içinde iletişim kurmak
demektir. Bu diyalog, bazı ortak konularda ortak payda-
larda, ortak hareket etmek demektir. Mesela; İslâm ve
Hristiyanlığın ortak düşmanı olan komünizme karşı ortak
mücadele etmesi ve dayanışma içinde olması, ne dinen,
ne de siyaseten mahsurludur. Diyalog ve ittifakın meş-
ruluğuna dair Kur’an ve sünnette çok deliller vardır.

Kur’an ve Hadis Açısından Diyaloğun Delilleri
“Yahudi ve müşrikleri mü’minlere en çok düşmanlık

yapan kimseler olarak bulacaksın. “Biz Hristiyanız” di-
yenleri de, mü’minlere sevgide en yakın kişiler olarak bu-
lacaksın. Çünkü, onların içinde bilgin keşişler ve
ruhbanlar var ve bir de onlar büyüklenmezler.” (Maide
Suresi, 5/82)

“Ey ehl-i Kitab ! Bizimle sizin aranızdaki müşterek bir
kelimeye gelin ! Ancak Allah’a ibadet edelim. Hiç bir şeyi
O’na ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp bazımız bazısını
Rab edinmesin.” (Al-i İmran Suresi, 3/64)

“Zulmedenleri hariç, Ehl-i Kitap ile en güzel olan şek-
lin dışında bir tarzda, munazara, mücadele etmeyin!”
“Onlara şöyle deyin: Biz, hem bize indirilen kitaba, hem

D
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Belege für den Dialog im Koran und
in der Sunna

Sag: O Leute der Schrift, kommt her zu
einem zwischen uns und euch gleichen
Wort: daß wir niemandem dienen außer
Allah und Ihm nichts beigesellen und sich
nicht die einen von uns die anderen zu Her-
ren außer Allah nehmen. Doch wenn sie
sich abkehren, dann sagt: Bezeugt, daß wir
(Allah) ergeben sind. Sure 3, Vers 64: Al-i-
IImran (Die Sippe Imrans)

Und du wirst ganz gewiß finden, daß
diejenigen, die den Gläubigen in Freundsc-
haft am nächsten stehen, die sind, die
sagen: „Wir sind Christen.“ Dies, weil es
unter ihnen Priester und Mönche gibt und

weil sie sich nicht hochmütig verhalten.
Sure 5, Vers 82: al-Maida (Der Tisch)

Und streitet mit den Leuten der Schrift
nur in bester Weise, außer denjenigen von
ihnen, die Unrecht tun. Und sagt: „Wir glau-
ben an das, was (als Offenbarung) zu uns
herabgesandt worden ist und zu euch he-
rabgesandt worden ist; unser Gott und euer
Gott ist Einer, und wir sind Ihm ergeben.“
Sure 29, Vers 46: al-Ankabut (Die Spinne)

Allah verbietet euch nicht, gegenüber
denjenigen, die nicht gegen euch der Reli-
gion wegen gekämpft und euch nicht aus
euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig
zu sein und sie gerecht zu behandeln.
Gewiß, Allah liebt die Gerechten. Sure 60,
Vers 8: al-Mumtahana (Die Geprüfte)

Des Weiteren wird von Weggefähr-
ten des Propheten Muhammad Folgen-
des berichtet:

Muhammad erhebt sich, als der Leich-
nam eines Juden weggetragen wird. Auf
Nachfrage betont er gegenüber seinen Ge-
fährten, dass der Tote unabhängig von der
Religion ein Mensch sei und aufgrund des-
sen wertvoll ist.

Während der Verkündung seines Prop-
hetentums traf sich Muhammad auch mit

size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da sizin
ilahınız da bir ve aynı ilahtır ve biz O’na gönülden teslim
olduk.” (Ankebut Sûresi 29/46)

“Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yeriniz-
den, yurdunuzdan etmeyen inançsızlara gelince, Allah
sizi, onlara iyilik etmekten, adalet ve insafı gözetmek-
ten menetmez çünkü Allah adil olanları sever” (Mum-
tehine Suresi, 60/8)

Allah Resûlü (s.a.s.), bir gün yoldan bir Yahudi ce-
nazesi geçerken ayağa kalkar. O esnada yanında bulu-
nan bir Sahâbî, “Ya Resûlallah, o Yahudi’dir” der. Nebiler
Serveri (s) hiç tavrını bozmadan ve yüz çizgilerini de-
ğiştirmeden, zamana “dur ve beni dinle” dedirtecek şu
cevabı verir: “Ama bir insan!” (Müslim, Cenâiz 78, 81.)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Allah Resûlü sıfatıyla
tebliğe başladığı zaman, ilk defa Mekke’de bazı Hristi-
yanlarla karşılaşmıştı. Hatta, Kendisine vahiy gelmeye
başladığı ilk günlerinde Hz. Hatice’yi ve Peygamber
Efendimiz’i teselli eden Varaka b. Nevfel de İncil’in el
yazmalarına sahip olan bir Hristiyan’dı. (Buhârî, Bedu’l-
Vahy 3.)

Peygamberimiz’in Hicret’ten önce ilk ilgi duyduğu ve
Müslümanların hicret etmelerini arzu ettiği Hristiyan
ülke, Habeşistan olmuştur. Allah Resûlü, Mekke müş-
riklerinin amansız işkenceleri ve tazyikleri karşısında
Mekke’li Müslümanların Habeşistan’a hicretlerini arzu
etmiş ve bu hislerini şu ifadelerle belirtmiştir.

“İsterseniz ve elinizden gelirse, Habeşistan’a iltica
ediniz. Zira orada hüküm süren kralın topraklarında
kimseye zulüm edilmez. Orası doğru ve emin bir yerdir,
Allah âsân edinceye kadar orada kalın.” (M. Hamîdullah,
İslam Peygamberi)

Allah Resulü’ne (asm.) yapılan şu İlâhî hitap, günü-
müzde de aynen geçerliğini korumaktadır. “De ki, “Ey
Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye
gelin: Allah’tan başka bir mâbud tanımayalım. Ona hiç-
bir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da bazımız ba-
zımızı Rab edinmesin.”(Âl-i İmran, 64)

Bamteli
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Christen. Außerdem war Varaka b. Nevfel,
Vater seiner Ehefrau Hadidscha und ein
gläubiger Christ, einer der ersten Ans-
prechpartner nach der ersten göttlichen
Botschaft an Muhammad.

Als ersten Zufluchtsort der neuen Mus-
lime vor den Torturen der Mekkaner wählte
man das christliche Äthiopien. Der Prophet
Muhammad sagte dazu Folgendes: „ So
wahr es Gott erlaubt und wenn es in eurem
Ermessen liegt, sollt Ihr nach Äthiopien zie-
hen. Denn sein Herrscher lässt kein Un-
recht auf seinem Boden zu. Und verweilt an
diesem sicheren Ort solange bis Gott es
euch gewährt.

Das Verhältnis des Propheten Mu-
hammad zu Andersgläubigen

Man weiß, dass Muhammad einen fried-
vollen Umgang mit andersgläubigen Mit-
menschen pflegte. Des Weiteren verband
Ihn eine enge Freundschaft mit einem
christlichen Schmied.

Schon von Anfang an war das Verhältnis
zu den Christen durch Wohlwollen geprägt.
So waren die Muslime enttäuscht von der
Niederlage des christlichen Byzanz gegen
das zoroastrische Persien. Doch Allah prop-
hezeite den späteren Sieg der Byzantiner
im Koran. (Sure 30, Vers 1-5 ar-Rum Die
Oströmer)

Für die muslimisch-christlichen Verhält-
nisse war das Übersiedeln der Muslime
nach Medina ein Wendepunkt. Der Kontakt
intensivierte sich und es wurden Botschaf-
ten an verschiedene christliche Herrscher
gesandt, um sie von der Wahrhaftigkeit des
Islam zu überzeugen. 

Besonders wichtig ist es, zu betonen,
dass die prophetische Haltung gegenüber
Andersgläubigen den Forderungen im
Koran entspricht und diese widerspiegelt.
Auch wenn man versucht hat sie vom Islam
zu überzeugen, geschah dies niemals mit
Zwang, zumal eine Zwangskonvertierung
ungültig ist und nicht dem Koran ents-
pricht. So existierte ein friedvolles Verhält-
nis zu den Christen von Nadschran. Sie
durften Ihren Glauben frei ausleben und ihr
Gebet sogar in der Prophetenmoschee ver-
richten.

Das Verhältnis zu den Juden kann mit
dem Jahr 622 datiert werden, als die Mus-
lime nach Medina übersiedelten. Die Stadt
wurde sowohl von Araber als auch von
Juden bewohnt. Doch fehlte es jedoch an
Struktur und Ordnung. So war es Muham-
mads Wille die Justiz,  die Bildung, die
Wirtschaft und ein Heer zu etablieren und
zu organisieren. Doch diesem Vorgehen be-
durfte es einer schriftlichen Konstitution.
Das Ergebnis kann man als Wegbereiter
durchdachter und fundierter Verfassungen
bezeichnen.

Man behauptet, dass nicht mal die Ab-

Peygamberimiz’in (sas) Gayrimüslimlerle İliş-
kileri

Allah Resûlü’nün (sas) Mekke’de Ehl-i Kitab’a men-
sup kölelerle, hatta demircilik yapan Hıristiyan biriyle
yakın dostluklar kurduğunu ve bu insanlara karşı ol-
dukça olumlu yaklaştığını görmekteyiz.

İslâmiyet’in beşiği olan Mekke’de daha başlangıçtan
itibaren Allah Resûlü’nün (sas), Hıristiyanlarla münase-
beti, dostâne hudutlar içinde başlamıştı. Henüz risâlet-
ten üç yıl gibi kısa bir zaman sonra, Bizans’ın İran’a
mağlubiyeti, Mekke’de Müslümanları üzmüştü. Çünkü
Ehl-i Kitap olan Bizans, Mecûsî İran’a mağlup olmama-
lıydı. Nitekim Yüce Allah da kitap ehli Rumların galip ge-
leceği tesellisini bildiren vahyini göndermişti (Rûm, 1-5).

Peygamberimiz’in Hicret’ten önce ilk ilgi duyduğu ve
Müslümanların hicret etmelerini arzu ettiği Hıristiyan
ülke, Habeşistan olmuştur. Allah Resûlü, Mekke müşrik-
lerinin amansız işkenceleri ve tazyikleri karşısında Mek-
ke’li Müslümanların Habeşistan’a hicretlerini arzu etmiş
ve bu hislerini şu ifadelerle belirtmiştir: “İsterseniz ve
elinizden gelirse, Habeşistan’a iltica ediniz. Zira orada
hüküm süren kralın topraklarında kimseye zulüm edil-
mez. Orası doğru ve emin bir yerdir, Allah âsân edinceye
kadar orada kalın.”

Müslüman-Hıristiyan münasebetleri açısından Mekke
devri -yukarıda anlattığımız gibi- çok fazla hareketlilik
göstermezken, Medine devrinde Hıristiyan münasebet-
lerinde bir artış görülmektedir. Allah Resûlü (sas) Medi-
ne’de komşu kabilelerle anlaşmalar yapmış ve Hıristiyan
reislerinden Mısır Mukavkısı’na, Heraklius’e, Zağatur pis-
koposuna, Kayser’e ve diğer birtakım hükümdarlar ile
yöneticilere mektuplar göndererek onları İslâm’a davet
etmiştir. Kur’ân’ın mesajını sadece kitap ehlinden olan-
lara ulaştırmakla kalmamış aynı zamanda, bir Mecusi
olan Fars Kralı Kisra’yı da İslâm’a davet etmek için bir
mektup göndermiştir.

Peygamber Efendimiz devrinde Müslüman-Hıristiyan
münasebetlerinde hâkim olan ruh, İslâm’ın genel dinî
tutumu içindeki müsamaha ruhudur. Peygamberimiz’in
yazdığı mektuplarda veya Necranlılarla bizzat karşılaş-
mada Hristiyanlığa karşı tavrı, onların yanlış itikatlarını
bizzat kendilerine duyurmak ve hak olan inancın tebli-
ğini yapmaktır. Ama her şeye rağmen zorlama yoktur.
O’nun (sas), Necranlıları, Mescid-i Nebevî’ye alması, on-
lara ibadet izni vermesi, kendi dinlerinde kalmak üzere
antlaşma isteklerini kabul etmesi, sadece İslâm’ın genel
dinî tutumu içindeki müsamaha ruhu ile izah edilebilir.

Yahudilerle diyalog: Ehl-i kitabın diğer kolunu teşkil
eden Yahudiler ile girişilmiş ilk doğrudan ilişkiler Allah
Resûlü’nün 622’de Medine’ye gelişiyle başlamış bulun-
maktadır. Bu şehirde Arap ve Yahudi kabileleri yaşıyordu
ve şehir devleti denebilecek bir idare henüz mevcut de-
ğildi. Peygamber Efendimiz, muhacir Mekke’li Müslü-
manlarla yerli Arap ve Yahudiler arasında, karşılıklı hak
ve vazifeleri tanzim edecek teşebbüslerde bulunma ih-
tiyacını duydu. Adliye, eğitim, maliye, askerlik gibi sa-
halarda toplumu teşkilatlandırmak gerekiyordu. İşte bu
zaruretledir ki, Peygamberimiz, Medine ileri gelenlerini
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kommen von Den Haag, Straßburg oder
Helsinki die friedvolle Ausprägung in solc-
hem Maße widerspiegeln wie das Abkom-
men von Medina, welches mittlerweile
über 14 Jahrhunderte alt ist. Denn ihr In-
halt regelte das konfliktfreie Zusammen-
leben von Menschen verschiedenen
Glaubens und Herkunft. So sprach der
25. der insgesamt 50 Artikel den Juden
und Ihren Verbündeten die volle Religi-
onsfreiheit zu.

Des Weiteren wollte der Prophet nicht
nur auf Ebene der Verwaltung, sondern
auch in menschlicher Hinsicht ein Verhält-
nis zu den Andersgläubigen aufbauen. Mit
der Überzeugung dass Judentum, Chris-
tentum und Islam der gleichen Quelle
entspringen, waren ihm Juden und Chris-
ten vertrauter als die Mekkaner, welche
die Muslime aus ihrer Heimat vertrieben
hatten.

So begab er sich zu den Siedlungen
der Juden und verkündete Ihnen die
Botschaft des Islam. Trotz ergebnisloser
Resonanz wurde in keiner Weise Zwang
ausgeübt, da dies dem gütlichen Charak-
ter des Islam widersprechen würde.

So war das Aufrechterhalten dieses
Charakters die oberste Priorität der Mus-
lime unter Muhammad. In einer Atmosp-
häre des Verständnisses und der Freiheit
wurde versucht den Dialog mit allen
Schichten der Bevölkerung aufrecht zu
erhalten.

Im Vers 256 der Sure Bakara (Die
Kuh) im Koran, wird die Religionsfreiheit
mit den Worten „La ikrahe fi’d-din“, also
„Es gibt keinen Zwang im Glauben“, ver-
deutlicht und hervorgehoben. Als das
Volk der Himyar dem Propheten im Jahre
630 verkündete den Islam angenommen
zu haben, äußerte sich dieser wie folgt: „
Falls ein Jude oder Christ den Islam an-
nimmt, so gehört dieser zu den Gläubi-
gen. Doch wenn jemand Jude oder Christ
bleiben möchte, so haben wir dem nichts
entgegenzusetzen.“

Der vorbildliche Umgang der Os-
manen mit Nichtmuslimen

Die Religionsfreiheit war nicht nur in
rechtlicher Hinsicht, sondern auch auf
menschlicher Ebene garantiert. Denn das
Recht auf freies Praktizieren der Religion
war im Koran eingeräumt worden.

Es wird von Fällen berichtet, in denen
Auseinandersetzungen der Nichtmuslime
untereınander nur durch die richterliche
Tätigkeit Muhammads von der Welt get-
ragen werden konnten. So überlässt Gott
solche Fälle der Willkür Muhammads,
wobei betont wird, stets die Gerechtigkeit
walten zu lassen Sure 5, Verse 42,48,49:
al-Maida (Der Tisch)

Am Beispiel der Dhimma, jener nicht-

toplayıp şehir devleti nizamnamesi vücuda getirmiştir. Za-
manımıza kadar ulaşan bu yazılı metin, aynı zamanda,
dünyada bir devletin ortaya koyduğu ilk anayasa olarak
kabul edilir. Günümüzde ne Lahey ve Strasbourg, ne de
Helsinki İnsan Hakları Sözleşmeleri, Allah Resûlü’nün 14
asır önce ortaya koyduğu bu hukukî ve insanî esaslar se-
viyesine ulaşmıştır. Elli civarında maddeden oluşan bu ya-
zılı vesikanın pek çok yerinde Yahudiler ele alınmakta,
Medine’li ve muhacir Müslümanların onlarla oluşturdukları
birliğe ümmet ismi verilmekte; mesela, 25. maddesinde,
Yahudilere ve bunların müttefiklerine tam bir din hürriyeti
tanınmış olduğu ifade edilmektedir. Çeşitli ırk ve inançta
kimselerin bir idare altında birleşebileceklerinin en güzel
örneklerinden birisini işbu Medine şehir devleti teşkil edi-
yor olsa gerektir.

Allah Resûlü, bu yeni merkezde idari faaliyetle yetin-
medi. Ehl-i kitapla manevi açıdan da bütünleşme safha-
sına geçmek istedi. Son üç semavi dinin, esasta bir
oldukları gerçeğinden hareketle, kendisine, müşrik hem-
şehrilerinden daha yakın gördüğü Yahudi ve Hıristiyanları
inanç birliğine davet etti, onları İslâm adı altında birleş-
meye çağırdı.

Peygamber Efendimiz, Yahudilerin Medine’deki ilim ve
adliye merkezi durumunda olan Beytu’l- Midrâs’larına
kadar gitmiş, onlara, “Ey Yahudi toplumu! İslâm olun, se-
lamet bulursunuz.” demiştir. (Buhari, İ’tisâm 18) Yahudiler
bu teklife kulaklarını tıkadılar ama hiçbir zorlamayla da
karşılaşmadılar.

Tarihî bir gerçektir ki, Ehl-i Kitapla imanî meselelerde
bütünleşme arzusu her ne kadar bütünüyle gerçekleşme-
miş olsa da, Peygamber Efendimiz (sas), onlarla hür bir
ortamda hoşgörü anlayışı içinde bir arada yaşayabilmenin
çarelerini aramak ve bulmaktan katiyen ayrılmamıştır. O
(sas), Kur’ân-ı Kerim’den aldığı vahiyle, herkesle diyalog
kurmaya açık bir Peygamber’di.

Din seçme hürriyetinin ifadesi olan “La ikrâhe fı’d-dîn,
Dinde zorlama yoktur.” âyetini (Bakara, 256) uygulamakta
olan Peygamberimiz, 630 senesinde, Müslüman oldukla-
rını bildirmek üzere Medine’ye gelen Hımyer hükümdarının
elçilerine şu talimatı vermektedir: “Bir Yahudi veya bir Hı-
ristiyan, Müslüman oldukları takdirde, müminlerden olur-
lar (onlarla hukuken eşittirler). Kim Yahudiliğinde veya
Hıristiyanlığında kalmak istiyorsa, ona müdahale edile-
mez.”

Osmanlı’nın Azınlıklara Verdiği Haklar Bugün Bile
Yok

Bu inanç hürriyeti, sadece manevi sahada kalmadı, hu-
kukî sahada da geçerli oldu. İslâm idaresinde yaşayan,
Yahudi, Hristiyan vs. çeşitli toplumların kendi hukuklarını
uygulama hürriyetleri Kur’ân-ı Kerim’in garantisi altında
idi. Gayrimüslim cemaatler bazen bunun dışına çıkıyor,
kendi aralarındaki ihtilafı Peygamberimiz’e çözümletmek
cihetine de gidebiliyorlardı. Bu durumda hâkimlik yapıp
yapmaması, Kur’ân-ı Kerim’de Peygamberimiz’in arzusuna
bırakılmış, şayet hüküm vermek isterse, adaletten ayrıl-
maması, Allah’ın kendisine inzal ettiği ile hükümde bulun-
ması emredilmiştir. (Mâide, 42, 48, 49)

İlk İslâm devletinin vatandaşları arasında bulunan
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muslimischer Bürger, lässt sich der wohlge-
wollte Umgang des Islam mit Andersgläubi-
gen verdeutlichen. So haben spätere
Islamische Staaten versucht sich ein Vorbild
an dieser Eigenschaft des ersten muslimisc-
hen Staats zu nehmen. Das Intakt sein vie-
ler nichtmuslimischer Gotteshäuser in der
Islamischen Welt deutet ebenfalls darauf
hin.

Man kann sagen, dass Nichtmuslime in
zunehmendem Maße am sozialen Leben te-
ilgenommen haben. So erfüllten sie unter
dem Einfluss des Propheten Muhammad
verschiedene öffentliche Ämter wie Lehrer,
Beamte, Soldaten oder auch Bauarbeiter.
Denn für Muhammad als ein Mensch der be-
sonderen Wert auf die Aufrichtigkeit des
Menschen legt, war die Religionszugehörig-
keit kein Hindernis für ein erfülltes gesellsc-
haftliches Leben. So hat er persönlich
Handel mit Nichtmuslimen betrieben und
mit Ihnen ein gerechtes wirtschaftliches
Verhältnis aufgebaut.

Besonders hervorzuheben ist in diesem
Kontext folgender Ausspruch Muhammads:
„All diejenigen, welche die Rechte der
Dhimma (Nichtmuslime) beschneiden oder
sie quälen werden mich als Ihre Gegner
vorfinden. Ich werde mit Ihnen im Jenseits
abrechnen.“

Blicken wir auf die spätere Islamische
Geschichte nach Muhammad zurück, so
lässt sich erkennen, dass insbesondere die
Türkisch-Islamischen Reiche diesen Vorsatz
des Propheten verinnerlicht haben.

Während im Westen der Glaube des Vol-
kes dem des Herrschers entsprechen
musste, durften besonders Bürger des Os-
manischen Reiches die Ihnen garantierte
Religionsfreiheit in vollen Zügen ausleben.
Denn die Osmanen sahen sich der Aufrech-
terhaltung der Sicherheit und dem Wohler-
gehen ihrer andersgläubigen Bevölkerung
verpflichtet.

“zimmîler” denen Ehl-i Kitaba karşı devletin gösterdiği
davranışa günümüzde bile gıpta ile bakılabileceği görül-
mektedir. İdari sahanın dışında, Ehl-i Kitabın ibadetine
ve mabetlerine gösterilen hoşgörülü davranış, ileriki
asırların İslâmî devletlerinde de yaşatılmaya çalışılmış-
tır. Bugün İslâm ülkelerinde hâlen vazife görmekte olan
sayısız ehl-i kitap mabedinin bulunuşunu başka sebep-
lere bağlamak imkânı yoktur.

İslâmî kaynaklarla ünsiyeti olanlarca bilindiği üzere,
Müslümanların ehl-i kitapla ilişkileri, seneler geçtikçe,
sosyal hayatın hemen hemen her alanında görünür ol-
muştur. Bizzat Allah Resûlü, gayrimüslimlerden memur,
öğretmen, teknisyen, inşaatçı ve asker olarak istifade
etmiştir. Allah Resûlü’nün, insanlarla ilişkilerinde temel
aldığı değerlerden birisi dürüstlüktü. Bu meziyeti gör-
düğü kimsenin başka dinden olması, onunla ticari iliş-
kilere girmesine engel teşkil etmemiştir. Bizzat kendisi
Medine’li Yahudi tüccarlardan gıda maddeleri ve borç al-
mıştır. Allah ve Resûlü adına, bütün değerleriyle doku-
nulmazlıklarına saygı gösterilmek üzere kendileriyle
sözleşme yapılanlar (muâhitler) ile veya himaye edile-
ceklerine dair Allah ve Pey-
gamber’i adına kendilerine
taahhütte bulunulan zimmî-
lere karşı yapılacak en küçük
bir haksızlık, en kutsal değer-
lere karşı işlenmiş bir günah
ve suç kabul edilmiştir: “Her
kim, bir muâhide/zimmiye
zulmederse veya onu gücün-
den fazlası ile yükümlü tu-
tarsa, yahut hakkını kısarsa,
ya da rızası olmadan kendi-
sinden bir şey alırsa, onun
hasmı benim. Kıyâmet günü
onunla hasımlaşacağım.”(Ebu
Davud, Haraç ve’l- İmâre,
33)

Asırlar boyunca İslâm’ın
bayraktarlığını yapmış bütün İslâm devletleri ve özel-
likle Türk-İslâm devletleri, hep İslâm’ın temeldeki bu
dinî toleransını, diğer dinlere karşı davranışlarının ha-
reket noktası yapmışlardır. Batı’da tarih boyunca halk-
lar, kralın dininde görülmek istenirken, Türk-İslâm
dünyasında daima çokluk içinde birlikte yaşamak pren-
sibi kabul edilmiştir. Bu dinî tutumun temelleri ise
Kur’ân-ı Kerîm ve Allah Resûlü’nün yüce beyanları ile
atılmıştır.

Osmanlılar da, kendilerinden önceki Müslüman ve
Türk devletleri gibi Müslüman olmayanlara karşı iyi ni-
yetli ve toleranslı davranmışlar ve dinî değerlerine say-
gılı olmuşlardı. Osmanlı Devleti, idaresi altındaki diğer
din mensuplarının, dinlerini yaşamaları için onları ko-
ruma altına almıştı. Bu konuda Şer’iyye Sicilleri, gayri-
müslim cemaatlere ait devlet defterleri ve en önemlisi
de onların kendi özel arşiv belgeleri şahitlik yapmakta-
dır. Öyle ki Osmanlı Devleti, 22 değişik millet ve dinden
oluşan etnik bir mozaik olarak, farklı dinlerden insanla-
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Als ein Weltreich, welches über 22 versc-
hiedene Nationen und verschiedenste Reli-
gionen beherbergte kann das Osmanische
Reich als ein Vorbild für das unbehinderte
Zusammenleben dienen. In Hinblick auf heu-
tige Probleme ist dies auch dringend ratsam.

Die osmanische Philosophie der Toleranz
war seiner Zeit weit voraus.

Denn der Staat wollte nicht nur die reli-
giöse sondern auch die ökonomische und so-
ziale Freiheit seiner nichtmuslimischen
Bevölkerung schützen und garantieren.
Selbst hartgesottene Kritiker der Osmanen
bezeichneten den Zeitraum vom 16. bis zum
19. Jahrhundert als „Osmanischen Frieden“.

Fazit
Heutzutage sind Menschen aller Glauben-

srichtungen verpflichtet im Hinblick auf jeg-
liche Missstände und Probleme wie
Militarisierung, Krieg, Terror, Drogen, Armut,
Rassismus, Zerfall der Familienstruktur, Into-
leranz gegenüber Andersgläubiger, AIDS und
andere Krankheiten, politische/wirtschaft-
liche Unterdrückung und Unterdrückung der
Frauen, Kinder, Alten und andere schwachen
Mitmenschen zu kooperieren und zusam-
menzuhalten.

Eine allumspannende Atmosphäre der
Liebe kann nur dann geschaffen werden,
wenn sich alle daran beteiligen und mitwir-
ken.

Denn ein Weltfrieden geht mit dem Frie-
den unter den Angehörigen aller Religionen
einher.

So verhoffen wir uns vom allgnädigen
Gott, dass er uns mit Hilfe unseres Bestre-
bens auf sicherem Weg zu diesem Ziel führt.

Übersetzung:
Önder ÇOŞTAN

Nurettin KAVAK

rın birlikte yaşamayı başarabildikleri tarihteki en
büyük Müslüman devlet tecrübesi olarak karşımızda
bulunmaktadır. Günümüzde bile farklı iki dinden top-
lumun bir arada yaşamasının pek çok problemlere yol
açtığı düşünülürse, bu kadar dinî veya etnik kimliği ve
bu unsurların getirdiği sosyal ve kültürel yapıyı bir
arada tutabilmeyi Osmanlı Devleti’nin engin hoşgörü-
sünde aramak lazımdır. Çünkü Osmanlılar, farklı dinî
cemaatlerin işlerine müdahale etmemiş; onların din,
dil ve milliyetlerini korumalarına, ekonomik ve sosyal
hürriyetlere sahip olmalarına izin vermişlerdi. Öyle ki
Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda dünya politikası üze-
rinde hâkimiyete ulaşmasından 19. yüzyıldaki dağıl-
masına kadar hem Müslüman hem de Müslüman
olmayan vatandaşlarının birlikte barış içinde yaşadık-
ları bilinen bir tecrübedir. Osmanlılara türlü iftiralar
atan bazı Batılılar bile bu uzun döneme “Osmanlı ba-
rışı” adını vermektedir.

Sonuç
Günümüzde, mensup oldukları dinlere bakılmaksı-

zın bütün din adamları; savaş, terör, uyuşturucu, yok-
sulluk, ırkçılık, bağnazlık, başka dinden olanlara ve
ibadethanelerine getirilen kısıtlamalar, çevre kirliliği,
emperyalizm, savaş ve silahlanma, AIDS, aile ve top-
lum dokusundaki çözülmeler, kadın, çocuk, fakir ve
zayıf insanların haklarının korunması, zayıflara karşı
uygulanan ekonomik, ticarî, siyasî baskı ve benzeri
problemlere karşı sorumluluk bilinciyle işbirliği yap-
mak zorundadırlar. Dillerin sevgi konuştuğu, gözlerin
sevgiyle baktığı, gönüllerin sevgiyle dolup taştığı, ka-
lemlerin sevgi yazdığı, topyekün insanların sevgi te-
rennüm ettiği bir dünyaya, ancak bütün din
mensuplarının ortak gayretleriyle ulaşılabilir. Evet, din-
ler arasında barış olmadan dünyada barış, dinler ara-
sında diyalog olmadan da dinler arasında barış olmaz.

Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden ümidimiz odur ki,
böyle bir iç muhasebe ve diyalog, bizi en isabetli ka-
rara götürecektir.
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Anlässlich des 100. Jahrestags der Zwangsumsiedlung hat die Zeit-

schrift Mocca in ihrer 20. Ausgabe Experten zum Thema befragt und

möchte die gewonnenen Erkenntnisse mit seinen Lesern teilen.

Als das Osmanische Reich zu schwächeln begann, ausländische Missio-
narschulen gegründet wurden, das Reich in nahezu allen Angelegenheiten
der Intervention europäischer Staaten ausgesetzt war, begann auch das
Türkisch-Armenische Verhältnis sich zu verschlechtern.
Um ihre regionalen Interessen zu erreichen, haben einige Staaten sich die
Teilung des Osmanischen Reiches als Ziel gesetzt und wollten hierbei die
Armenier der türkischen Gesellschaft entreißen.
Während einige der wichtigsten Staaten Europas sich unter dem Einwand
der “Reformierung” in die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Rei-
ches einmischten, haben sie parallel hierzu die Armenier gegen die osma-
nische Regierung organisiert.
Als Folge der provokativen Aktivitäten der im In- und Ausland organisierten
und bewaffneten armenischen Komitees sowie der armenischen Kirche
hat sich die armenische Gesellschaft langsam aber sicher von den Türken
entfernt.
Trotzt der guten Behandlung durch die Türken begannen die Armenier
gegen diese zu kämpfen, in dem sie mit ausländischen Regierungen zu-
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Mocca Dergisi 20. Sayısında, Tehcir’in 100. Yılında, konuyu  uzmanlarına sordu ve elde ettiği bil-

gileri de okuyucularıyla paylaşmak istedi: 

Osmanlı devleti zayıflamaya başlayıp, misyoner okulları kurulup, hemen her konuda Avrupa’nın müda-
halesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Bazı devletler, Osmanlı
devletini bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için, Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedef-
lemişlerdir.
Özellikle Avrupa’nın bazı büyük devletleri “ıslahat” adı altında bir yandan Osmanlı devletinin iç işlerine
karışırken, bir yandan da Ermenileri Osmanlı yönetimine karşı teşkilatlandırmışlardır.
Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni kiliselerinin kış-
kırtıcı faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya başlamıştır.
Türklerin iyi tutumuna karşın, yabancı devletlerle işbirliğine girmek suretiyle Türklerle mücadeleye baş-
layan Ermeniler, Batının desteğini alabilmek için kendilerini “ezilen bir toplum” olarak göstermeye ve
“Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını Türklerin gasp ettiği” iddiasını dile getirmeye başlamışlardır.
Islahat Fermanı ile müslümanlar ve gayr-i müslimler hukuk önünde eşit statüye getirilince ayrıcalıklarını
kaybeden Ermeniler, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rusya’dan, “işgal ettiği Doğu Anadolu
topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını” is-
temişlerdir. Ermenilerin bu talebi, Rusya tarafından kısmen kabullenilmiş, Osmanlı-Rus Savaşı’nın ar-
dından imzalanan Yeşilköy, eski adıyla Ayastefanos Anlaşması ve daha sonraki “Berlin Anlaşması”yla
Ermeni sorunu uluslar arası bir boyuta taşınmıştır. Böylece, Türkiye’yi bölmek isteyen yabancı güçler,
Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etmeye başlamışlardır.  İngiltere ve Rusya tarafından tarih sahnesine
sunulan Ermeni Sorunu, aslında emperyalizmin Osmanlı devletini yıkma ve paylaşma politikasının bir
uzantısıdır. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve yalanları da işte bu politikanın propaganda ürünüdür!..
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sammen arbeiteten. Um die Unterstützung des Westens zu erlangen haben sie sich
als eine “unterdrückte Gesellschaft“ präsentiert und den Türken vorgeworfen, „sie
hätten in Anatolien ihre Souveränität geraubt“.  
Mit dem Reformerlas von 1845 wurden nunmehr Muslime und Nicht-Muslime vor
dem Gesetz gleichgestellt, die Armenier verloren jedoch hierdurch ihren durchaus
privilegierten Status.
Nach dem osmanisch-russischen Krieg 1877-1878 haben die Armenier Russland
gebeten, sich aus dem besetzten Ostanatolien nicht zurückzuziehen, der Region
eine Autonomie zu geben oder weitere Reformen zugunsten der Armenier durchzu-
setzen. Diese Forderung der Armenier wurde durch Russland teilweise akzeptiert
bzw. erfüllt. Mit dem nach Ende des osmanisch-russischen Krieges unterzeichneten
Friedensvertrag von Yesilköy, früher Ayastefanos, sowie dem anschließenden Vertrag
von Berlin wurde die Armenier-Frage zu einer internationalen Dimension getragen.
So begannen die ausländischen Mächte, die die Türkei spalten wollten, in die tür-
kisch-armenischen Beziehungen zu intervenieren.
Die durch Großbritannien und Russland inszenierte „armenische Frage“ war in Wirk-
lichkeit nichts anderes, als eine imperialistische Politik zur Zerschlagung und Auftei-
lung des osmanischen Staates. Die sogenannten armenischen Völkermordbe-
hauptungen, und Völkermordlügen sind ein Produkt dieser politischen Propaganda!..

Gesichte
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1915 Ermeni Tehciri, ihtimal dahilindeki bir isyana
karşı düşünülmüş bir tedbir değildir. 1915’deki
zorunlu göç kararı, fiiilen ortaya çıkan isyan ve
düşman orduyla işbirliğine karşı alınan ve günün
şartları içinde kaçınılmaz olan bir karardır. 
1915’te, Ermeni techiri başladığında, Orta Ana-
dolu’dan gelen demiryolu hattı, Toros Dağları’nın
ortasında, Pozantı’da son buluyordu.        
29 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu, Alman-
Avusturya bloku yanında savaşa girdi. Bütün
Türk tarihinde, böylesine çocukça ve hayalperest
bir fiil görülmez. Zira uzun Türk devlet geleneği,
gerçekçi davranışlar etrafında var olabilmiştir. Za-
ferine inanılan cephe, yani Alman orduları, Mar-
ne’de ‘muzaffer Fransa’ tarafından durdurulmuş
ve geri çekilmiştir.
Enver Paşa’nın ordu komutanlığı ile alakası ol-
madığı, en seçkin kıtalarımızı Sarıkamış cephe-
sinde perişan etmesiyle anlaşıldı. Alman
Genelkurmayı’nın ikna ettiği Başkumandan Ve-
kili, ilk anda Rus cephesine saldırmıştı. Ancak ne
askerimizi sevk edecek yol (demiryolu Ankara’da
bitiyordu) ne de askeri kış savaşına hazırlayacak
donanımı vardı. 

Düşmanla İşbirliği
eçkin askerlerimizi, siperlerinde
bekleyen Ruslar değil, ağır kış şart-
ları bitirdi. Çekilen kolordumuzun
yarattığı boşluğu doldurmak için
ilerleyen Rus ordularına, Ermeni
komitaları öncülük ediyordu. Bölge-

deki Müslüman halka karşı çok gaddar davran-
dılar; katliamda bulundular. Öncü Ermeni
komitalarının bu acımasızlığını bizzat Rus Ge-
nelkurmayı belirtmektedir. Olaylar niye böyle
gelişiyordu?

Ta Selçukluların Türkiye’yi kurmalarından
beri, müttefik Hristiyan halk, Ermenilerdi. Ana-
neleri, mutfakları, musikileri, kaç göç anlayış-
ları, aile düzenleri itibariyle Ermenilerin
Anadolu Türkleri’nden ayırdedilmeleri çok
zordu. Ama tarihte, Habeşistan (Etiopya) halkı
gibi, ilk milli kiliseyi oluşturuyorlar ve dolayı-
sıyla dinleri ve ibadetleriyle dilini koruyan bir
halk sayılıyorlardı.

19. yüzyılda Ermeniler, özellikle Yunan
ayaklanması sonrası, Babıali’de, Tercüme Oda-
sı’ndaki ve Hariciye Nezareti’ndeki görevleri
ele geçirdiler. Ticarette beynelmilel bir konuma
yükselmişlerdi; yetişkin gençleri, çalışkanlıkları
ve sanatkâr yetenekleriyle Türk devletinde
resmi mimarlık, barutçuluk, darphane nazırlığı
gibi stratejik görevleri de Ermeni seçkinleri
yani âmira sınıfı yüklenmişti. Bununla birlikte,
Ermeni halkı arasında, farklı bölgelere ve bil-
hassa farklı mezheplere mensup olmaktan ileri

S

Tarih ve Toplum

Die Tatsachen hinter 
den Genozids-Vorwürfen

Warum wurden die Armenier zwangsumgesie-
delt? Professor. Dr. İlber Ortayli, Dozent an der
Fakultät für Politikwissenschaften der Ankara-
Universität, hat das Thema in seinem am
18.02.2004 in der Popüler- Geschichtszeit-
schrift veröffentlichten Artikel ausführlich ana-
lysiert.

Zwangsumsiedlung von Armeniern 1915
Die Zwangsumsiedlung von Armeniern im Jahre

1915 war keine Maßnahme gegen eine eventuelle
bzw. wahrscheinliche Revolte, vielmehr handelte es
sich um eine Entscheidung, der faktisch vorhande-
nen Revolte und Zusammenarbeit mit feindlichen
Streitkräften entgegenzuwirken. Die Entscheidung
war nach den damaligen Umständen unvermeidlich.

Anbeginn der Zwangsumsiedlung im Jahr 1915
endete die aus Zentralanatolien kommende Bahnlinie
inmitten des Taurus-Gebirges, in Pozantı.

Am 29. Oktober 1914 tritt das Osmanische Reich
auf der Seite des deutsch-österreichischen Blocks in
den 1. Weltkrieg. In der gesamten türkischen Ge-
schichte wird solch eine illusionistische Handlung
nicht angetroffen. Denn die lange türkische Staats-
Tradition ist mit realistischen Verhaltensweisen be-
gründet.

Die siegesgewisse deutsche Armee wurde in
Marne durch die siegreichen Franzosen gestoppt und
musste sich zurückziehen.

Dass Enver Pascha nicht in der Lage war, die Po-
sition des Armee-Befehlshabers auszufüllen, wurde
klar, als er seine Eliteeinheiten an der Sarıkamış –
Front ins Elend stürzt. Der deutsche Generalstab hat
den stellvertretenden Oberbefehlshaber, Enver Pa-
scha, überzeugt, in der ersten Instanz die russische
Front anzugreifen. Es gab aber weder eine ausrei-
chende Infrastruktur zur Verschickung der Soldaten
(Eisenbahnlinie endete in Ankara), noch die entspre-
chende Ausrüstung für einen Winterkrieg.

Kollaboration mit dem Feind
Unsere Elitetruppen wurden nicht durch die in

ihren Schützengräben wartenden Russen getötet,
sondern sie wurden Opfer der schweren Winterbe-
dingungen.

Um das durch die sich zurückziehenden osmani-
schen Truppenverbänden entstandene Vakuum zu
füllen, rückten die russischen Armeen vor, diese wur-
den durch die armenischen Untergrundorganisatio-
nen begleitet bzw. geführt. Sie gingen barbarisch
gegen die in der Regien lebende muslimische Bevöl-
kerung vor; haben gemordet. Der russische Gene-
ralstab berichtet persönlich über die Grausamkeit der
armenischen Begleitkräfte. Warum nahmen die
Dinge solch einen Lauf?

Seit der Gründung der Türkei durch die Seldschu-
ken, waren die Armenier die verbündete christliche
Bevölkerung. Ihre Tradition, Küche, ihr Musik, ihre
Wertvorstellungen, das Familiensystem unterschie-
den sich kaum von denen der anatolischen Türken. 
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So wie seinerzeit die Abessinier (Äthiopier), grün-
den auch sie die erste (nationale) Landeskirche und
bewahren mit ihrer Sprache und ihrer Religion die ei-
gene Identität.

Im 19. Jahrhundert, vor allem nach dem grie-
chischen Aufstand, eroberten Armenier wichtige Pos-
ten im osmanischen Außenministerium und in der
Übersetzungskammer.

Mittlerweile waren sie zur Lenker der internationa-
len Handelsbeziehungen aufgestiegen. Mit ihren ge-
bildeten Jugendlichen, ihrem Fleiß und ihren
handwerklichen Fähigkeiten übernahm die armeni-
sche Eliteklasse im türkischen Staat strategisch wich-
tige Positionen in der Architektur, in der Schiess-
pulverherstellung und im Ministerium für Münzher-
stellung.

Hervorgerufen durch die Zugehörigkeit zu ver-
schiedenen Regionen und unterschiedlichen Konfes-
sionen fehlte es in der armenischen Bevölkerung
jedoch nicht an Konflikten und Spannung.

BEDINGUNGEN DER REGION
Nach der griechischen Souveränität hat der Unab-

hängigkeitsdrang alle osmanischen Christen, auch die
Armenier, erfasst, dies war unvermeidlich.

Doch die politischen Führer der Armenier waren
aus politischer Sicht nicht gereift, sie waren unterei-
nander auch nicht kommunikativ.

Zunächst wollten sie, begründet durch ihre histo-
rischen Rechte, in einer Region, in der sie eine Min-
derheit darstellen, einen souveränen Staat gründen.

Um sie herum befindet sich eine muslimische Be-
völkerung, bestehend aus Kurden, Türken und Araber
sowie Völker wie Aramäer und Chaldäer, die zwar ihre
Glaubensgenossen waren, jedoch ihre eigene Sprache
und Kultur besitzen.

In einem solchen Umfeld haben die Armenier für
Ihre Unabhängigkeit den Weg des blutigen Kampfes,
ähnlich dem bulgarischen Vorbild, gegen die muslimi-
sche Bevölkerung der Region gewählt, stimulierten
somit entsprechende Reaktionen und Rachegefühle.

Hamidiye- Regimente
Die Entstehung der Hamidiye- Regimente als Folge

der Ereignisse im Jahr 1896 als eine Intrige des Sul-
tans Abdulhamid II. zu interpretieren, wäre nicht kor-
rekt.

Kurdische Stämme der Region antworten dem ar-
menischen Kriegsbestreben mit gleicher Methode. Der
Konflikt zwischen der armenischen und muslimischen
Bevölkerung wandelt sich im Osten in einen offenen
Krieg mit gegenseitiger Tötung.

Eine reife und durchdachte politische Anstrengung
kann bei den damaligen armenischen Führungskräf-
ten und politischen Organisationen nicht festgestellt
werden, wie das zum Beispiel in der Anfangszeit der
zionistischen Führer raffiniert (subtil) und erfolgreich
praktiziert wurde, um das Weltjudentum in Palästina
zu etablieren.

Der zentrale Fehler der Armenier liegt heute wie
damals darin, dass sie die Wirkung der Medien, die in
der westlichen Welt die öffentliche Meinung formen,
überschätzen und den absoluten Glauben an den end-
gültigen Erfolg in den Medien sehen.

gelen çekişme ve gerilim eksik değildi.   

Bölgenin Şartları
Yunan bağımsızlığından sonra bütün Os-

manlı Hristiyanlarını harekete geçiren bağım-
sızlık isteği, Ermenileri de sardı, bu
kaçınılmazdı. Ne var ki Ermeni siyasi liderleri,
aralarında iyi iletişim kuran, siyasi tecrübe
bakımından yetişkin kadrolar değillerdi. Ev-
vela tarihi haklarına dayanarak, nüfusça azın-
lıkta oldukları bir bölgede devlet kurmak
istediler. Etraflarında Kürtler ve Türklerden,
Arapça konuşanlardan oluşan Müslüman bir
nüfus, Süryanîler ve Keldanîler gibi dindaş
ama ayrı bir dil ve kültür taşıyıcısı milletler
vardı.

Böyle bir ortamda Ermenilerin bağımsızlık
mücadelelerine, Balkanlardaki Bulgar komita-
larının örgütlenme biçimine benzer örgüt ve
yöntemlerle girişmeleri; bölgenin Müslüman-
larına karşı kanlı bir mücadele yolunu seçme-
leri, tepki ve intikam hissi uyandırmıştır.

Hamidiye Alayları
1896 olayları neticesinde ortaya çıkan Ha-

midiye Alayları’nı sadece Sultan II. Abdülha-
mid’in bir entrikası olarak yorumlamak, doğru
değildir.

Bölgenin Kürt aşiretleri, Ermenilerin savaş
isteğine aynı yöntemle cevap vermektedir.
Doğuda Ermeni ve Müslüman gruplar arasın-
daki çatışma, bir mukateleye (boğazlaşma)
dönüşmektedir.

Mesela o dönemde ortaya çıkan Siyonist
liderlerin rafine (incelikli) propoganda yön-
temleri ve dünya Musevilerini Filistin’e yerleş-
tirme çabaları gibi başarılı ve olgun bir siyasi
çalışma, Ermeni lider ve siyasi örgütlerinde
göze çarpmamaktadır. Ermenilerin o günden
bugüne başlıca hataları, Batıdaki kamuoyunu
biçimlendiren iletişim araçlarına (medya) ol-
duğundan çok daha fazla önem vermeleri ve
bu aracın nihai başarıyı tayin edeceğine olan
mutlak inançlarıdır.

Gesichte



Ağustos/August 2014  44

Weshalb Zwangsumsiedlung
Nach der ersten Niederlage im Ersten Weltkrieg wur-

den die vorrückenden feindlichen Besatzungsarmeen
durch bewaffnete Armenier unterstützt. Auch mit der ein-
dringlichen Empfehlung des deutschen Generalstabs
wurde deshalb die Entscheidung zur Zwangsumsiedlung
gefällt.

Bis zum heutigen Tag ist die Richtigkeit des Tele-
gramms von Talat Pascha, welches den Befehl zum “Völ-
kermord” enthalten soll, nicht bewiesen.

Es ist offensichtlich, dass die Entscheidung zur
Zwangsumsiedlung getroffen wurde, um die Operations-
räume der Armee zu sichern und Konflikte zwischen Mus-
limen und den Armeniern zu vermeiden. Zweifellos
konnten die Behörden bei der Durchführung der Zwangs-
umsiedlung nicht unbedingt erkennen, ob neben den ak-
tiven Untergrundkämpfern auch in der Zivilbevölkerung
Konfliktbereitschaft vorhanden ist oder nicht.

Eine Reihe von Beamten konnte die Zwangsumsied-
lung ziemlich unblutig durchführen, sie haben die in ihrer
Region befindliche Bevölkerung zufriedenstellend in die
andere Region umgesiedelt (Ziel der Umsiedlung Syrien

und Mesopotamien).
Eine Reihe von Beamten hat sich wiederum ge-

genüber den Zwangsumgesiedelten verantwor-
tungslos und ungeschickt verhalten, so kam es in
vielen Orten durch rachsüchtige Elemente zu Plün-
derungen und Mord. Die fehlende Infrastruktur trug
seinen Anteil bei, es kam zu unerwünschten Ereig-
nissen, das gegenseitige Leiden, Konfrontationen
setzten sich sogar während des Waffenstillstandes
fort.

Zeitpunkt der Zwangsumsiedlung
Die Zwangsumsiedlung von Armeniern im Jahre

1915 war keine Maßnahme gegen eine eventuelle bzw.
wahrscheinliche Revolte, dies ist sehr wichtig, vielmehr
handelte es sich um eine Entscheidung, der faktisch vor-
handenen Revolte und Zusammenarbeit mit feindlichen
Streitkräften entgegenzuwirken. Die unangenehme Ent-
scheidung war unter den damaligen Umständen unver-
meidlich.

Das Osmanische Reich hat vor dem Krieg, im Jahr
1914, mit einigen führenden Staaten den Yeniköy- Ver-
trag unterschrieben. Demnach wurde beschlossen, dass
die armenische Bevölkerung in sechs östlichen Provinzen
in die kommunalen Gremien eintreten und die Region
durch einen Generalgouverneur verwaltet wird, sogar das
Gehalt dieses norwegischen Generalgouverneurs war
festgeschrieben.

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges jedoch verhinderte
das Inkrafttreten dieses Vertrages, und als Folge der Er-
eignisse während des Krieges verschwanden auch die Be-
dingungen, die in Ostanatolien das Inkrafttreten des
Vertrages begründet hätten von der Geschichte.

Begrifflichkeit des Genozids
Nachdem der Begriff „Völkermord” (Genozid) nach

dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung gewonnen hat, wird
er im Westen in Verbindung mit den armenischen Ereig-
nissen verwendet. Es gibt Gründe hierfür.

Das Deutsch- Französische- Umfeld und die Völker wie
die Ungarn, die die schwere Schuld des Holocaust an den
Juden tragen, versuchen ihre ureigenes Verbrechen zu
zerstreuen und Partner vor der Geschichte zu finden. Die

Neden Tehcir?
Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk yenilgi-

nin ardından, istilacı ordulara gösterilen
silahlı Ermeni desteği, Alman Genelkur-
mayı’nın da ısrarlı önerileriyle tehcir (zo-
runlu göç) kararının alınmasına sebep
oldu. Yakın zamanlara kadar, Talat Pa-
şa’nın ‘soykırım’ emrini içeren telgrafının,
doğruluğu ispatlanan bir belge olduğunu
söylemek, güçtür. Tehcir kararında ordu-
nun hareket alanını güvenceye almak ve
Müslümanlarla Ermeniler arasındaki çatış-
maları önlemek amacı olduğu açıktır. Kuş-
kusuz idare bu işlemi uygularken, aktif
Ermeni militanlarıyla sivil halkın çatış-
maya karışmayacak unsurlarını ayırdede-
mezdi. Tehcir işlemini kimi idareciler
oldukça kansız biçimde gerçekleştirdi,
bölgelerindeki nüfusu, öbür bölgeye akta-
rabildi (Tehcirin hedefi Suriye ve Mezopo-
tamya idi).

Bir kısım idareci, sürgün edilenlere

karşı sorumsuz ve genelde beceriksizce
davrandı; birçok yerde ise intikamcı un-
surlar yağma ve katl olaylarına giriştiler.
Ulaşımdaki imkansızlıklar da üste binince,
istenmeyen olaylar zinciri karşılıklı acılar,
Mütareke döneminde de sürecek karşılıklı
çatışmalar, boğazlaşmalar devam etti.

Tehcirin Zamanı
1915 Ermeni Tehciri, olabilecek, yani

ihtimal dahilindeki bir Ermeni isyanına
karşı düşünülmüş bir tedbir değildir; bu
nokta çok önemlidir. 1915 Tehciri, fiiilen
ortaya çıkan isyan ve düşman orduyla iş-
birliğine karşı alınan ve o günün şartları
içinde kaçınılmaz olan tatsız bir karardır.

Osmanlı İmparatorluğu savaşa girme-
den önce, 1914 yılında büyük devletlerle
bir Yeniköy Antlaşması yapmıştır. Buna
göre, Doğudaki altı vilayette Ermeni nü-
fusun yerel temsil organlarına girmesi ve
bölgeyi, maaşı dahi tesbit edilen bir Nor-
veçli Genel Vali’nin yönetmesi konusunda
karara varılmıştır.

Savaşın çıkması bu antlaşmanın yürür-
lüğe girmesini önledi ve savaş içindeki
olaylar sonucunda, Doğu Anadolu’da
böyle bir antlaşmayı yürürlüğe sokacak
unsurlar da tarihten kalktı…

Tarih ve Toplum
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Soykırım Kavramı
‘Genocide’ (soykırım) kavramı, İkinci

Dünya Savaşı’ndan sonra önem kazan-
ması üzerine, Batı’da Ermeni olayları için
çok kullanılıyor. Bunun nedenleri vardır.

Yahudi soykırımının ağır suçluluğunu
taşıyan Alman-Fransız çevreleri ve Ma-
carlar gibi kavimler, özgün suçlarını yayıp
paylaşacak tarihi ortaklar arıyorlar. Er-
meniler ise davalarını Yahudiler ölçü-
sünde başarıyla kabul ettireceklerini
düşünerek de bu kavrama dört elle sarı-
lıyorlar. Ermeni tehciri ve mukataleyi ‘ge-
nocide’ olarak nitelemeyi reddeden
Bernard Lewis gibi bilginleri mahkum et-
tiriyorlar, aynı fikirde olduğunu söyleyen
Gilles Veinstein gibi Fransa’nın tanınmış
bir Türkoloğunu protesto ediyorlar, Col-
lege de France’a seçimini engellemeye
çalışıyorlar. 

Batı Avrupa’daki çevreler, ‘geno-
cide’ suçunun ne olduğunu biliyor
ve solcusundan sağcısına, bu suçu
Türkiye’ye yamıyorlar. Amaç; bazı
siyasilerimizin temcit pilavı gibi tek-
rarladıkları, sadece siyasi, iktisadi
kontrol kurmak, bölgeyi bölmek de-
ğildir. Tek başına Ermeni propo-
ganda imkânlarının da bu kadar
yaygın sonuç elde etmesi mümkün
değildir.

Bizim ülkemizde ise ne hükümet
çevreleri ne milliyetçi tarihçiler, ne
liberal entelektüeller ‘genocide’
kavramını yeterince tanımıyorlar.
Genocide, mürur-u zamana (zama-
naşımına) tabi olmayan bir suçtur.
Hukuki sonuçları yanında, kültürel
olarak da bir milletin hem mazisini
hem de geleceğini bağlar.            

Sözün kısası ‘genocide’, sadece
yapanı değil, onun mensup olduğu
milleti de bağlar. Yahudi soykırımın-
dan dolayı benzer fikirleri savunan
Martin Luther ve Protestanlık, Hitler
kadar suçludur. Her şeye rağmen
bugünkü Alman kuşakları da babalarının
fiilini ister istemez üstünde taşımaktadır.
Soykırım faaliyetlerine iştirakten dolayı
sadece Vichy Hükümeti suçlu değildir.
Fransız kültüründe bu işin kökleri Voltai-
re’e kadar gider.

Soykırım ne devletle ne idare adam-
larıyla ne de belirli bir partinin ideoloji ve
fiiliyle sınırlı kalır. Bunlarla aynı kimliği
paylaşan herkes ‘bunlardan biri’ olarak
tavsif edilir.

1915 olayları, tıpkı müteakip Pontus
hadiseleri gibi, yanlış politikaların, ger-
çekçi olmayan isteklerin, dış kışkırtmala-
rın da hızlanmasıyla yaratılmış,
geliştirilmiş boğazlaşmalar, acı tarihi say-
falardır. Bunları soğukkanlı biçimde ince-
lemek ve sağlıklı sonuçlar elde ederek,
birbirine çok yakın yönleri olan iki halkın

Armenier jedoch halten an diesem Konzept fest, weil sie
denken, dass ihre Angelegenheit genauso erfolgreich Ak-
zeptanz findet, wie die der Juden.

Sie sorgen dafür, dass Wissenschaftler wie Bernard
Lewis, die es ablehnen, die Zwangsumsiedlung und die
gegenseitigen Kampfhandlungen als “Völkermord” zu be-
zeichnen, verhaftet werden. Sie protestieren gegen den
bekannten französischen Turkologen Gilles Veinstein der
die gleiche These vertritt und versuchen seine Wahl zum
Chef der renommierten College de France zu verhindern.

Weshalb die Türkei?
Die Kreise in Westeuropa, ob rechts oder linksgerich-

tet, wissen was die Straftat „Völkermord” bedeutet und
versuchen diese Straftat der Türkei aufbürden.

Der Zweck ist nicht nur die Region abzuspalten, um
sich dort politisch und wirtschaftlich zu etablieren, wie ei-
nige unserer Politiker wieder und wieder meinen. Allein
die armenischen Propagandabemühungen werden solch
ein Ergebnis auch nicht erzielen können.

Weder Regierungsangehörige noch nationalbewusste
Historiker und liberale Intellektuelle in unserem Land wei-
sen ausreichende Kenntnisse über die Begrifflichkeit des
“Völkermord”. Genozid ist eine Straftat, die nicht verjährt.
Neben den rechtlichen Konsequenzen ist sie auch für die
kulturelle Vergangenheit und Zukunft einer Nation bin-
dend. Auf einen Nenner gebracht ist “Völkermord”, nicht
nur bindend für die Verantwortlichen, sondern auch für die
Nation, der sie angehören. Befürworter ähnlicher Gedan-
ken, wie Martin Luther und Protestantismus, tragen des-
halb für den Holocaust genauso viel Schuld wie Hitler.

Trotz allem ist auch die heutige Generation von Deut-
schen für die Praktiken ihrer Väter verantwortlich. Wegen
der Teilnahme an Holocaust ist nicht nur die Vichy-Regie-
rung in Frankreich schuldig. In der französischen Kultur
reichen die Wurzeln solcher Praktiken bis Voltaire.

Völkermord lässt sich weder auf einen Staat, dessen
Administrationen noch auf ideologische Handlungen einer
Partei beschränken, vielmehr werden alle, die die gleiche

Jahr 1915: 
Verhaftete armenische Untergrundkämpfer 

mit Ihren Waffen und Bomben
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yakınlaşmalarını temin etmek icab eder.
Ermenistan ve Türkiye, bir arada yaşa-
ması ve karnını doyurması gereken iki
devlettir. 

Soykırım Nedir?
Her boğazlaşma, her etnik çatışma,

‘genocide’ olarak nitelendirilemez. Reich
Almanya’sının bu özgün suçu, rastgele
dönemleri ve kavimleri nitelendirmek için
uygun değildir ve beşeriyetin her kesi-
mini bu suça ortaklıkla itham etmek de,
sağlıklı ve adil bir değerlendirme değildir.

Soykırım için gerekli olan önyargılar,
küçümseyici ifadeler, olumsuz bir ayırım-
cılık (negative discrimination) Osmanlı-
Türk kültüründe yoktur. Hatta Ermeniler
hakkında bir takım Hıristiyan milletlerin
kültüründe var olan bu gibi önyargıların
onda birine, Müslümanlar ve Türkler ara-
sında rastlanmaz. 1914’te harbe giren
İmparatorluğun hükümetinde, Ermeni
nazırlar vardı (bunların, savaşın ilanına
karşı çok vatanperverane bir tepki göste-
rerek, istifa ettiklerini de belirtmeliyiz).

Hayat görüşlerini ve yaşam biçimlerini
paylaşan iki kavmin arasında, ‘genocide’i
uygulatacak bir münâferet (soğukluk) or-
tamı yoktu. Dahası, bizzat İttihat ve Te-
rakki çevrelerinde, tehcir kararını tasvip
etmeyen kimseler vardı.

Ermenilerin tarihi gelişimleri ve ulaşa-
cakları hedef, zamansız ve gereksiz bir
harple sapmaya uğramıştır. Çoğunlukta
olmadıkları bir bölgedeki gerçekleşmesi
zor siyasi amaçları, diğer grupların tepki-
sini yaratmıştır. Harbin getirdiği ani yıkı-
mın yarattığı panik, bu olaylar zincirini
ortaya çıkartmıştır. Bunu böyle bilmeli,
olayların tarihini olduğu gibi konuşmalı,
yazmalı ve soykırım suçlamasını devlet-
ten önce halk olarak reddetmeliyiz.

Farklı Ermeni Cemaatleri ve Ame-
rikan Misyonerleri

Bir kısım Ermeni, Haçlı Seferleri’nden
beri Katolik inanca girmiştir. Özellikle Çu-
kurova ve Ankara Ermenileri bu zümre-
dendir. Katolik Ermeniler dünya görüşleri
ve kültürel seçimleri itibarıyla kendilerini
asıl Ermeni gruptan ayırmayı tercih et-
mişlerdir. Her ne kadar 19. yüzyılda bazı
Katolik Ermeniler laik ulusçu bir tavırla
asıl Ermeni grupla bağdaşma yolunu seç-
mişlerse de iki grup arasında her zaman
için derin bir münâferet (soğukluk) vardı.
19. yüzyılda aslen bir Katolik rahip olan
Ormanyan’ın Ortodoks gruba geçmesi ve
imparatorluk tarihinde en uzun süre
görev yapan Ermeni ruhani lideri olması
gibi bir olay dahi istisnaidir.

Katolikler, Milli Ermeni Kilisesi’ne ya-
naşmamışlardır. Cizvitlerin propogandası,
hatta 18. yüzyıl sonunda Katolik propo-
gandasına karşı çıkan Patrik Avedik’i bu-
radan Paris’e, Bastille’e kaçıracak kadar

Identität tragen, als “einer von ihnen” bezeichnet.
Die Ereignisse von 1915 sind, wie die darauffolgenden

Geschehnisse von Pontos, die als Folge von falschen poli-
tischen Einschätzungen, unrealistischen Erwartungen
sowie äußeren Provokationen beschleunigt wurden, zäh-
len zu den düsteren und bitteren Kapitel der Geschichte.

Diese Ereignisse müssen mit Gelassenheit untersucht,
gesunde und brauchbare Ergebnisse erlangt und zusam-
mengetragen werden, damit die beiden Völker, die viele
Gemeinsamkeiten aufweisen, sich näher kommen. Arme-
nien und die Türkei sollten in Koexistenz leben und sich
ernähren können.

Was ist Völkermord?
Nicht jede Auseinandersetzung oder jeder ethnische

Konflikt kann als “Völkermord” bezeichnet werden. Die ur-
eigene Schuld des Deutschen Reichs ist nicht geeignet,
um zufällig Epochen und Völker zu charakterisieren. So ist
es auch keine gesunde und faire Bewertung, um alle Teile
der Menschheit der Anstiftung und Beteiligung zu beschul-
digen. Vorurteile, verachtende Äußerungen und negative
Diskrimination, die als Nährboden für den Völkermord gel-
ten, sind in der osmanisch- türkischen Kultur nicht exis-
tent. Unter den Muslimen und Türken kann man nicht
einmal Zehnprozent de in der Kultur einiger christlicher
Völker gegen Armenier vorhandenen Vorurteile antreffen.

Im Regierungskabinett des im Jahre 1914 in den Krieg
eintretenden Osmanischen Reiches gab es  armenische
Minister (es darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese sich
sehr patriotisch verhielten und aus Protest gegen den
Kriegseinritt sogar zurückgetreten sind).

Die geschichtliche Entwicklung der Armenier und ihr
erreichbares Ziel wurden durch einen unnötigen und zeit-
lich ungelegenen Krieg divergiert. Mit ihrer schier unmög-
lichen politischen Mission (Unabhängigkeitsdrang) in einer
Region, in der sie nicht die Mehrheit bilden, haben sie die
Reaktion der anderen ethnischen Gruppen der Region auf
sich gelenkt.

Die durch den Krieg entstandene Verwüstung sowie
der plötzliche Panik haben zu diesen Ereignissen geführt.
Soi sollte es jeder wissen, die Dinge muss man beim
Namen nennen und schreiben, die Völkermord- Beschul-
digung müssen wir als Volk eher ablehnen, als der Staat.

Unterschiedliche armenische Gemeinschaften
und amerikanische Missionare

Teile der Armenier nahmen seit den Kreuzzügen den
katholischen Glauben an. Insbesondere gehören die Ar-
menier von Kilikien (Çukurova) und Ankara hierzu. Die
Katholischen Armenier haben sich aufgrund ihrer Weltan-
schauungen und kultureller Wahl von den anderen arme-
nischen Hauptgruppen gespalten.

Obwohl im 19. Jahrhundert verschiedene katholische
Armenier mit einer säkular-nationalistischer Haltung ver-
suchen, sich der armenischen Hauptgruppe zu nähern, so
bestand jedoch zwischen den beiden Gruppen immer eine
tiefe Kluft. Sogar der Wechsel des ursprünglich katholi-
schen Priesters Ormanian zu den Orthodoxen und seine
dortige langjährige Funktion als geistliche Führer der Ar-
menier, kann eher als eine Ausnahme gesehen werden.

Katholiken fühlten sich der armenischen Nationalkirche
nicht nah. Die Propaganda der Jesuiten sowie die Entführung
des katholischen Patriarchen Patrik Avedik nach Paris, Bastille
hat zur Stärkung der armenisch-katholischen Armenier ge-
führt.

Tarih ve Toplum
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cüretkâr davranmaları, Katolik Ermenile-
rin kuvvetlenmesine neden olmuştur.
İmparatorlukta bilhassa 17. yüzyıl so-
nunda, Sivas’lı Mehitar gibi bir Katolik ra-
hibin ortaya çıkmasıyla Katolik Ermeniler,
Batı kültürü ve siyasetiyle daha çok bü-
tünleşmiştir. Belirtmek gerekir ki, Batı
medeniyetini Ermenilere tanıtmakta, Er-
menileri de Batıya kabul ettirmekte çok
etkili olmuşlardır. Mehitarist cemaat Ve-
nedik, Viyana ve Paris gibi merkezlerde
matbaa, okul ve manastırlar teşkil
etmiş; Ermeniliği Batı’yla bütünleştir-
mekte hizmet etmiş, Osmanlı Ermenileri
arasında da bu gibi okulların açılmasına
öncülük etmiştir. Ama Doğu’daki Erme-
nilerin hayatını ve siyasetini asıl etkile-
yen akım, Boston’dan kaynaklanan
Amerikan misyoner faaliyetidir.

Kısa zamanda Doğu bölgesinde ve
Mezopotamya’da sayıları 400’ü geçen
okul, yetimhane ve sanayi mektebiyle
Amerikalı misyonerler; Ermeni cemaatı
arasında çatışmalara da neden olan
üçüncü bir mezhebin, Protestanlığın do-
ğuşuna neden oldular. Ermeni halkının
en fakir ve en eğitimsiz kesimini, yüksek
eğitime hazırlamak yanında, zenaatkâr
olarak da eğiten misyonerlerin yeni mili-
tan bir grubun doğuşunu hazırladıklarına
hiç şüphe yoktur.

Galiba çağdaş Ermeni diasporasını
(yurt dışında yaşayan Ermeni cemaatler)
yönlendiren dünya görüşü ve siyaset,
bugün de bu eğitimin sonucu olarak
devam etmektedir. Bu Ermeni ulusçulu-
ğunun Osmanlı yönetimine karşı yöneli-
minden çok, asıl buhran, Ermeni
uyruklar arasındaki mezhep ve parti ça-
tışmalarıydı. Hınçaklar, Daşnaklar gibi
sosyalizan ve milliyetçi militan gruplar
dışında, Ramgavar gibi anayasacı liberal
burjuvazinin yükselişini temsil eden par-
tiler de vardı. Ama her şeye rağmen,
kültürü, yaşam biçimi, siyasi meşruiyet-
çilik anlayışıyla, Osmanlı devletine ve
İmparatorluk sistemine sadık ve bütün-
leşmiş Ermeni unsuru da göz önünde
tutmak gerekir. İşte bu sonuncu grupla
milliyetçiler arasındaki çatışma ve geri-
lim, Ermeni hayatını ve yakın tarihini şe-
killendiren bir başka unsurdur.

Im Reich, vor allem am Ende des 17. Jahrhunderts, haben
sich die katholischen Armenier auch mit der Initiative des ka-
tholischen Priesters Mehitar aus Sivas, mit der westlichen Kul-
tur und Politik integriert. Es ist zu beachten, dass sie in ihrem
Unterfangen, einerseits die Armenier mit westlichen Werte-
vorstellungen bekannt zu machen und anderseits die Akzep-
tanz der Armenier durch den Westen zu erreichen, sehr
effektiv und erfolgreich waren.

Die Mehitar- Gemeinde eröffnete in Venedig, Wien und
Paris Druckereien, Schulen und Klöster und trägt zu Integra-
tion der Armenier mit dem Westen bei. Auch haben sie sich
der bei der Eröffnung solcher Schulen unter den osmanischen
Armenier engagiert.

Die amerikanische Missionartätigkeit aus Boston hat aber
das Leben und Politik der im Osten leben den Armenier am
stärksten geprägt.

Innerhalb kurzer Zeit eröffnen die amerikanischen Missio-
nare im Osten und in Mesopotamien mehr als 400 Schulen,
Waisenhäuser und Industrieschulen und sind verantwortlich
dafür, dass der Protestantismus sich in der armenischen Ge-
meinde als die dritte Konfession etabliert und schließlich zu
Glaubenskonflikten und Kamphandlungen innerhalb der arme-
nischen Gemeinde führt.

Neben Ihrer Tätigkeit, den ärmsten und ungebildeten Teils
des armenischen Volkes für die Hochschulbildung und zu
Handwerkern auszubilden, besteht kein Zweifel darin, dass sie
auch für die Geburt einer neuen militanten Gruppe verant-
wortlich sind.

Ich glaube, dass die zeitgenössische armenische Diaspora
(armenische Gemeinden im Ausland) sich nach wie vor von
der dort gelehrten Weltanschauung und Politik leiten lässt.

Nicht die Meuterei des armenischen Nationalismus gegen
die osmanische Herrschaft brachte das Unheil innerhalb des
armenischen Volkes, es waren vielmehr die internen Konfes-
sions- und Parteienkämpfe, die zu der ernsthaften Krise
führte.

Außerhalb der sozialistisch- und nationalistisch gerichteten
militanten Gruppen wie die Daschnak und Huntchak waren
auch konstitutionelle Parteien vorhanden, die den Aufstieg des
liberalen Bürgertums vertraten.

Trotz allem aber muss man vor Augen führen, dass ein ar-
menisches Element mit seiner Kultur, seiner Lebensart, seiner
Haltung zum Konstitutionalismus und der Loyalität zum osma-
nischen Staat 

sich innerhalb des Reiches etabliert hatte.
Die Konflikte und Spannungen zwischen der letztgenann-

ten Gruppe und armenischen Nationalisten ist ein weiterer
Faktor, der das armenische Leben und die jüngere Geschichte
prägt.

İlber  ORTAYLI
Dozent an der Fakultät  für
Politikwissenschaften 
der Ankara- Universität

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT
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azeteci: Neden Ermenilere yapı-
lan soykırımı inkâr ediyorsun? Os-
manlı hükümeti 1915’te Türk
Ermenilerini zorla çöllere sürüp
imha etti. Ermenilerin planlı bir bi-

çimde yok edilmediğini söyleyebilir misin?
Öğrenci: Osmanlı hükümetinin zorla nere-

deyse Anadolu’daki bütün Ermenileri güney vi-
layetlerine sürdüğünü ve bu sürgün sonucunda
yüzbinlerce masum Ermeni’nin hayatını kay-
bettiğini kabul ediyorum. Fakat bence buna
soykırım denilemez.

Gazeteci: Çok sayıda masum Ermeni’nin
öldüğünü kabul ediyorsun, fakat soykırım sö-
züne karşı çıkıyorsun. Bu yaptığın iğrenç bir
kelime oyunu değil mi?

Öğrenci: Unutma ki İspanyol ve Yunan iç-
savaşlarında da yüzbinlerce masum sivil hun-
harca öldürüldü. O savaşlarda işlenmiş olan
vahşice cinayetlerden, ağır suçlardan söz edi-
liyor, fakat soykırım denilmiyor.

Gazeteci: Ne fark var ki?
Öğrenci: Bir dizi fark var. Mesela bu kor-

kunç olaylar sırasında yalnızca çok sayıda
masum Ermeni değil, en az onlar kadar, belki
daha çok sayıda masum Müslüman da hayatını
kaybetti. 

Gazeteci: Can veren insanların muhasebe-
sini mi yapmak istiyorsun?

Öğrenci: Tabii ki öyle şey olmaz. Tek bir
masum insanın acı çekmesi bile kabul edile-
mez. Ne var ki, yalnız bir kısım insanın çektiği
acıları öne çıkarıp diğer bir kısım insanın çekti-
ğini göz ardı etmek de olmaz. Böyle tek yanlı
bir tablo çizilirse, olayların değerlendirilmesi de
dengeli olamaz.

Gazeteci: Ölen Ermeniler kadar, hatta on-
lardan daha çok Müslüman’ın da can verdiğini
nereden çıkarıyorsun?

Öğrenci: ABD Cumhurbaşkanı W. Wil-
son’un kapsamlı araştırmalara dayanarak
Kasım 1920’de çıkartmış olduğu bir bilanço
var1. Bu rapor bugüne kadar yayınlanmış değil.
Bu raporun 68.-70. sayfalarında, Müslümanla-
rın Cihan Harbi’nden önce Doğu Anadolu’da ço-
ğunluğu oluşturdukları ve 1914-1919 döne-
minde salgın hastalıklar, sürgünler ve katliam-
lar sonucunda yaklaşık olarak Hristiyanlar ile

Bir Gazeteci ile Öğrenci Arasında Tartışma:
1915’te Anadolu’da Ne Oldu?

Osmanlı hükümeti 1915’te Anadolu’daki
Ermenilerin çoğu için zorla sürgün emri verdi-
ğinde bu kararı durup dururken almadı. 1915
baharında Osmanlı orduları üç cephede
Rusya, İngiltere ve Fransa’ya karşı, yani o
zamanki dünyanın en güçlü üç devletine karşı
savaşmaktaydı. Bu üç devlet Türkiye’yi hari-
tadan silme konusunda anlaşmışlardı. İngiliz
Başbakanı Lloyd George 1915 yılında bir mi-
tingte Türklerin “insan kılığında bir kanser
uru“ olduklarını söylemişti. “Kanser uruna”
karşı ne gibi tedbirlerin uygulanacağını söyle-
meye lüzum yok. İşte tam o sırada Türk cep-
helerinin gerisinde Ermeni milli hareketinin
başlattığı silahlı ayaklanmalar ortaya çıktı.

G

Tarih ve Toplum

Tehcir Sırasında Ermenilere Fenalıkta Bulunanlar Hakkında Tahkikat
(Tehcir sırasında Ermenilere fenalıkta bulunduğu bildirilen kişi
ve memurlar hakkında tahkikat yapılması ve yapılan tahkikatın net-
icesinin bildirilmesi yolunda Dahiliye Nezareti'nden Kayser
i Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 16 Ca. 1337 (17 Şubat 1919) BOA. DH.
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aynı oranda kayıp verdikleri belirtiliyor. Böylece
galip devletlerin kendileri hem Müslümanların
ve hem de Ermenilerin yalnızca kurban olma-
yıp, aynı zamanda fail olduklarını kabul ediyor.
Katliamlar karşılıklı olarak yapılmış.

Gazeteci: Ağır suçlar işlendiğini, Osmanlı
hükümetinin insanlık dışı tedbirler aldığını kabul
ediyorsun. Fakat bu işlenen suçlara soykırım
denilmesine karşı çıkıyorsun. Neden böyle di-
şinle tırnağınla kavram kavgası veriyorsun, an-
lamak mümkün değil.

Öğrenci: Soykırım insanlık tarihinin tanıdığı
en ağır suçtur. Eğer dikkatsizce ve kolayca bu
suçlama öne sürülmeye başlarsa sonuçta soy-
kırım suçu sıradan bir suç haline gelir. Soykırım
kavramının böylece aşınması iyi olmaz.

Gazeteci: Osmanlı devletini, İttihat ve Te-
rakki yöneticilerini neden savunuyorsun? Talat
veya Enver ile akrabalığın mı var? Neden illa da
Türkleri temize çıkarmak istiyorsun?

Öğrenci: Kendim inceleyip değerlendirme-
den başkalarının söylediklerini kabullenmek is-
temem. Bu tutumum, meseleyi ciddiye
aldığımdandır. İlkin konuyu kendim araştırmak
isterim.

Gazeteci: Ermeni soykırımının gazetelerde,
dergilerde, yüzlerce kitapta ayrıntılı bir şekilde
anlatıldığının farkında değil misin? Yazarların
ezici çoğunluğu Ermenilerin soykırıma kurban
gittiğini savunuyor.

Öğrenci: Hedef hakikati ortaya çıkartmak
olunca, çoğunluğun görüşlerine güvenilmez.
Naziler tarafından öldürülen sekiz Türkü hatır-
lıyor musun?

Gazeteci: Elbette, fakat bunun soykırımla
ne ilgisi var?

Öğrenci: O cinayetler işlenirken de ezici bir
çoğunluk cinayet kurbanlarının bizzat kendile-
rinin karanlık işlere karıştıklarını ve bu yüzden
Türk mafyası tarafından ortadan kaldırıldıklarını
savunuyordu. Bu cinayetleri aydınlatmak için
50 emniyet mensubundan oluşan özel bir ko-
misyon kurulmuştu (SoKo Bosporus). Bu 50
polis memuru, gizli servisler, Federal Almanya
Emniyet Teşkilatı, yılların tecrübesine sahip ve
en modern teknik donanımla çalışan uzmanlar,
on yıl boyunca öldürülmüş olan sekiz Türkün
katillerinin yine Türkler olduğundan emindiler.
Alman Medyası da öyle. Şubat 2011’de Alman-
ya’nın en tanınmış dergisi olan “Spiegel“de “Ka-
ranlık Paralel Dünya” başlıklı uzun bir yazı
yayınlanmıştı. Burada, öldürülmüş olan sekiz
Türk’ün, Türk gizli servisleri ve ülkücüler tara-
fından öldürülmüş olduğu ayrıntılı bir biçimde
anlatılmaktaydı.2 Makale yayınlandıktan 9 ay
sonra, bu 8 Türk’ün Alman Nazileri tarafından
öldürüldüğü ortaya çıktı. Bütün uzmanlar,
bütün medya on yıl boyunca yanılmıştı. Demek
ki çoğunluğun görüşü her zaman isabetli olmu-
yor.

Diskurs zwischen
einer Journalistin
und einer tür
kischen Studentin
über die Ereignisse
von 1915 in Klein-
asien

ournalistin: Warum leugnest du den
Völkermord an den Armeniern? Die Os-
manische Regierung hat 1915 die tür-
kischen Armenier mit Gewalt in die
Wüste getrieben, um sie zu vernichten.
Willst du bestreiten, dass die Armenier

planmäßig vernichtet worden sind?
Studentin: Ich bestreite nicht, dass die Osma-

nische Regierung fast alle Armenier in Kleinasien
zwangsweise in die südlichen Provinzen verschickt
hat und dass dabei Hunderttausende von unschul-
digen Armeniern ihr Leben verloren haben. Aber,
meiner Meinung nach war es kein Völkermord. 

Journalistin: Du gibst zu, dass sehr viele un-
schuldige Armenier ihr Leben verloren haben,
wehrst dich aber gegen den Begriff Völkermord. Das
ist eine widerliche Wortklauberei!

Studentin: Denk daran, dass auch im Spani-
schen Bürgerkrieg oder im Griechischen Bürgerkrieg
hundert tau sende von unschuldigen Zivilisten grau-
sam umgekommen sind. Man spricht von Grausam-
keiten, von schwe ren Verbrechen, aber nicht vom
Völkermord.

Journalistin: Was ist der Unterschied?
Studentin: Der Unterschied liegt unter anderem

darin, dass im Verlauf dieser grausamen Ereignisse
nicht nur sehr viele unschuldige Armenier, sondern
mindestens ebenso viele, wahrscheinlich sogar eine
noch größere Zahl von unschuldigen Mos lems um-
gekommen sind. 

Journalisten: Willst du Menschenleben gegen
Menschenleben aufrechnen?

Studentin: Das kann man nicht. Das Leiden
eines jeden unschuldigen Menschen ist zu verurtei-

J
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len. Es ist aber eine sehr einseitige Darstellung,
wenn nur das Leiden der einen Gruppe von Men-
schen in den Vordergrund gestellt und das Leiden
der anderen im Verlauf derselben Ereignisse aus-
blendet wird. Wenn die Darstellung so einseitig ist,
wird auch die Beurteilung einseitig.

Journalistin: Wie kommst du darauf, dass da-
mals ebenso viele oder sogar mehr Moslems umge-
kommen sind als Armenier?

Studentin: Es gibt eine Bilanz, die der amerika-
nischen Präsident Wilson aufgrund von umfan -
greichen Recherchen im November 1920 vorgelegt
hatte. Dieser Bericht ist bis heute nicht publiziert
worden.1 Auf Seiten 68-70 ist zu lesen, dass die
Moslems in Ostanatolien, die vor dem Krieg die
Mehrheit bildeten, in etwa selben Verhältnis wie die
Christen Verluste in Folge der Seuchen, Vertreibun-
gen und Massaker erlitten haben. Damit räumen die
Siegermächte ein, dass sowohl die Moslems wie
auch die Armenier zugleich Täter und Opfer gewe-
sen sind.

Journalistin: Du gibst zu, dass schwere Verbre-
chen verübt worden sind, dass die Osmanische Re-
gierung grausame Maßnahmen ergriffen hat.
Gleichzeitig willst du nicht, dass diese Verbrechen
als Völkermord bezeichnet werden. Warum kämpfst
du so verbissen um Begrifflichkeiten?

Studentin: Völkermord ist das schwerste Ver-
brechen, das die Menschheit kennt. Wenn dieser
Vorwurf leichtfertig erhoben wird, würde Völker-
mord allmählich zu einem alltäglichen Verbrechen.
Es kann nicht in unserem Sinne sein, diesen Begriff
so zu entwerten.

Journalistin: Ich verstehe nicht, warum du die
Osmanen, die jungtürkischen Machthaber so vertei-
digst. Sind denn Talat oder Enver deine Verwand-

Gazeteci: Peki, çoğunluğa inanmak istemi-
yorsan neye güveneceksin?

Öğrenci: Bilimsel çalışmanın temel düsturu
herşeyi gözden geçirmek, hiç bir şeyi peşinen
kabul etmemektir.

Gazeteci: Desene işin zor. Böyle büyük bir
işin altından nasıl kalkacaksın?

Öğrenci: Tabii ki bunu tek başına başarmak
hemen hemen imkânsız gibi. Bilgi düzeyim
gayet sınırlı. Hislerimin, yani kalbimdeki yakın-
lık ve düşmanlık eğilimlerinin etkisini tamamen
sıfırlamam mümkün değil. Ayrıca kendi hatala-
rımı görmekte de zorluk çekiyorum. Buna rağ-
men eğer sen yardım edersen, birlikte daha
başarılı olabiliriz.

Gazeteci: O nasıl olacak?
Öğrenci: Ben, soykırım tezini savunanların

öne sürdükleri iddiaların temelsiz olduğunu
göstermeye çalışacağım. Aynı anda sen, benim
öne sürdüklerimin zayıf noktalarını ortaya koy-
maya uğraş. Böylece eldeki bilgileri çifte süz-
geçten geçirmiş ve hadiseleri iki farklı açıdan
değerlendirmiş oluruz.

Gazeteci: Hani Sokrat ve Eflatun’un yap-
tıkları gibi mi?

Öğrenci: Tam da öyle. Neyse, gelelim
soykırım tezine karşı öne sürmek istedi-
ğim başka bir itiraza. Osmanlı hükümeti
1915’de Anadolu’daki Ermenilerin çoğu
için zorla sürgün emri verdiğinde bu ka-
rarı durup dururken almadı. 1915 baha-
rında Osmanlı orduları üç cephede Rusya,
İngiltere ve Fransa’ya karşı, yani o za-
manki dünyanın en güçlü üç devletine
karşı savaşmaktaydı. Çanakkale’ye
hücum eden İngiltere ve Fransa Osmanlı
başkentini bir kaç gün içinde ele geçire-
ceklerini hesaplıyorlardı. Bu üç devlet
Türkiye’yi haritadan silme konusunda an-
laşmışlardı. İngiliz Başbakanı Lloyd Ge-
orge 1915 yılında bir mitingte Türklerin
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“insan kılığında bir kanser uru“ olduklarını
söylemişti.3 “Kanser uruna” karşı ne gibi
tedbirlerin uygulanacağını söylemeye lüzum
yok. İşte tam o sırada Türk cephelerinin ge-
risinde Ermeni milli hareketinin başlattığı si-
lahlı ayaklanmalar ortaya çıktı.

Gazeteci: Senin ortaya attığın Ermeni ayak-
lanması Türklerin uydurmasından başka bir şey
değildir. 1915’te Osmanlı hükümeti Ermenileri yok
etmek için bahane olarak böyle bir iddia ortaya
atmıştı. Ermeni ayaklanması filan olmamıştır.

Öğrenci: Evet bir çok kitapta böyle yazıyor.

Kieser ve Schaller, Ermeni ayaklanmasının Türkler
tarafından uydurulmuş bir efsane olduğunu yazar.
Ne var ki, bütün bu itirazların temelsiz olduğunu
gösterebilirim.

Gazeteci: Tabi tabi, Türk belgelerini delil ola-
rak kullanırsan bunu yapabileceğinden şüphem
yok.

Öğrenci: Hayır, Türk belgelerine ihtiyacım
yok. Söylediklerimi Ermeni, Rus, Fransız, İngiliz
belgelerine dayanarak ispat edebilirim. Bir de
ABD Cumhurbaşkanı W. Wilson’un belgeleri var.
Bilindiği gibi Amerikan Cumhurbaşkanı W. Wilson
Ermeniler tarafından Ermeni davasının öncüsü
olarak (“champion of the Armenian cause“) ilan
edilmişti.

ten? Warum willst du die Türken unbedingt rein
waschen?

Studentin: Gerade weil ich diese Anschuldigun-
gen ernst nehme, kann ich keine Vorwürfe akzep-
tieren, ohne sie geprüft zu haben. 

Journalistin: Siehst du nicht, dass in allen Zei-
tungen, Zeitschriften und dutzenden wenn nicht
hunderten von Büchern dieser Völkermord im De-
tail beschrieben worden ist? Die er drücken de Mehr-
heit der Autoren ist überzeugt davon, dass die
Armenier Opfer eines Völkermords geworden sind.

Studentin: Die Meinung der Mehrheit ist kein
guter Ratgeber, wenn es um die Wahrheitsfindung
geht. Du kennst doch sicherlich den tragischen Fall
der Ermordung von acht Türken durch die NSU?

Journalistin: Ja, was hat dies mit dem Völker-
mord zu tun?

Studentin: Auch in ihrem Fall war eine erdrü-
ckende Mehrheit überzeugt davon, dass die Ermor-
deten in krum me Geschäfte verwickelt waren, und
dass sie von der türkischen Mafia liquidiert worden
sind. Zu diesem Ergebnis kam eine Son der -
kommission (SoKo Bosporus) mit 50 Kriminalbe-
amten, die Ver fassungsämter, die Landeskrimi nal-
ämter, Fachleute mit langjähriger Erfahrung, aus-
gerüstet mit modernsten techni schen Mitteln. Zehn
Jahre lang wa ren alle davon überzeugt, dass die
Mör der der Türken auch Türken sein müssten.
Ebenso die Medien. Im Februar 2011 ist im Spiegel
ein langer Bericht mit dem Titel „Düstere Parallel-
welt“ erschienen, in dem akribisch nachgewiesen
worden ist, dass diese acht Türken von türkischen
Nationalisten und dem türkischen Geheimdienst
umgebracht worden sein müssten. Neun Monate
später wurde bekannt, dass sie von Nazis ermordet
worden sind. Die Mehr heit, alle deutschen Me dien
und die hoch dotierten Fachleute haben sich zehn
Jahre lang geirrt.2

Journalistin: Nun gut, wenn du der Mehrheit
nicht glauben schenken willst, worauf willst du dich
dann verlassen?

Studentin: Das Grund prinzip der wissenschaft-
lichen Arbeit lautet: sich auf nichts zu verlassen,
alles zu überprüfen.

Journalistin: Da hast du dir ja viel vorgenom-
men. Wie willst du derart überhaupt zu einem Er-
gebnis gelangen?

Studentin: Alleine ist es kaum möglich. Meine
Kenntnisse sind sehr begrenzt. Den Einfluss meiner
Vorlieben und Ressentiments kann ich ganz aus-
schalten. Ich übersehe leicht meine eigenen Fehler.
Aber mit deiner Unterstützung könnten wir voran-
kommen. 

Journalistin: Wie stellst du dir das vor?
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Gazeteci: Yani, Ermeni ayaklanmasının uy-
durma olmadığını gösteren Ermeni belgeleri
var, diyorsun, öyle mi? O halde bunlar sahte
belgelerdir veya Türk devletinin parayla satın
aldığı bir takım Ermenilerin yazdığı şeylerdir.

Öğrenci: O kadar aceleci olma. Bak, elimde
1920 yılında ilk Ermenistan Cumhuriyeti’nin
ABD’ye yolladığı ilk tam yetkili elçinin yazmış
olduğu bir makale var. Bu beyin ismi Karekin
Pastırmacıyan idi (ismini İngilizce dilinde “Pas-
dermadjian“ diye yazıyordu). Bu elçi, Cihan
Harbi’nin başlangıcında Ermeni milli hareketine
hem Türkler ve hem de Ruslar tarafından bir-
likte mücadele etme yönünde birer teklif iletil-
diğini yazıyor.4 Ermeni milli hareketi yöneticileri
bu meseleyi etraflıca düşündükten sonra Türk-

lerin teklifini geri çevirmeye ve Rus teklifini
kabul ederek Rusları desteklemeye karar ver-
mişmiş.5 Ermeni milli hareketi bu kararı verir-
ken, eğer Rusları desteklemeye karar verirse
bu kararın milyonlarca sivil Ermeni’nin hayatına
mal olacağını peşinen bilmekteymiş, fakat yine
de “Birleşik Tarihi Bağımsız Ermenistan”ın ye-
niden kurulması için bu kararı vermişmiş.6 Pas-
tırmacıyan ayrıca Ermeni milli hareketinin Türk
hatlarının gerisinde bir kaç ayaklanma başlat-
tıklarını ve böylece toplam beş Türk tümenini
meşgul ederek7 bu tümenlerin Ruslara karşı
kullanılmasına engel olduklarını yazmakta. So-
nuçta Ermeniler kahramanca dövüşerek Rusla-

Studentin: Ich will zeigen, wie die Kernargu-
mente der Verfechter der Völkermordthese entkräf-
tet werden können. Gleichzeitig bitte ich dich, die
Schwachstellen meiner Argumente ausfindig zu ma-
chen. So er reichen wir eine doppelte Überprüfung,
eine doppelte Betrachtung aus zwei Gesichtspunk-
ten.

Journalistin: Du meinst so wie bei Sokrates
und Platon?

Studentin: Genau. Ich vermute, auch Ha-
bermas befürwortet einen solchen Weg. Jetzt
aber zu meinem nächsten Einwand. Der Be-
schluss für diese zwangsweise Ver schickung
hat die damalige Osmanische Regierung nicht
aus heiterem Himmel beschlossen. Im Früh-
jahr 1915 mussten die osmanischen Armeen
an drei Fronten gegen Russland, Frankreich
und England, d. h. die drei mächtigsten Staa-
ten der damaligen Zeit, kämpfen. Diese drei
Staaten hatten beschlossen, die Türkei von
der Landkarte zu streichen. Der britische Pre-
mier Lloyd George hatte 1915 in einer öffent-
lichen Ansprache die Türken als „ein mensch-
liches Krebsgeschwür“ bezeichnet.3 Was man
mit einem Krebsgeschwür macht, ist bekannt.
England und Frankreich hatten die Meerenge
von Dardanellen angegriffen und gingen
davon aus, dass sie in wenigen Tagen die os-
manische Hauptstadt würden besetzen kön-
nen. Genau in dieser Situation kam es hinter
den türkischen Linien zu bewaffneten Auf-
ständen, die von der armenischen Nationalbe-
wegung angezettelt worden waren. 

Journalistin: Die armenische Rebellion, von der
du jetzt sprichst, ist eine türkische Erfindung, ein
bloßer Vorwand der damaligen osmanischen Regie-
rung, um die Vernichtung der Armenier zu bemän-
teln. Es hat keine armenische Rebellion gegeben. 

Studentin: Das schreiben viele. Kieser und
Schaller behaupten, die armenische Rebellion sei
eine »türkische Version der Dolchstoßlegende«. Ich
kann aber zeigen, dass diese Einwände unhaltbar
sind.

Journalistin: Ja natürlich, wenn du türkische
Dokumente als Beweis verwendest, kannst du das
machen.

Studentin: Ich benötige gar keine türkischen
Dokumente. Ich kann meine Beweisführung auf ar-
meni sche, russische, französische und britische Do-
kumente stützen. Außerdem gibt es die Dokumente
des amerika ni schen Präsi den ten Woodrow Wilson,
der damals von den Armeniern als Vorkämpfer der
armenischen Sache (“Champion of the Armenian
cause”) bezeichnet worden ist.

Journalistin: Du behauptest, dass du armeni-
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rın Kafkas ordusunu muhakkak bir felaketten
kurtarmışlarmış. Ermeni ayaklanmaları Kafkas
cephesinde, Batı cephesinde Verdun savunma-
sının oynadığı gibi önemli bir rol oynamışmış.8

Bu aktardığım satırlarda şunu görüyoruz: Er-
menistan Cumhuriyeti’nin resmi temsilcisi 1920
yılında günümüzde soykırım tezini savunan ki-
taplarda “Türklerin uydurması” diye adlandırı-
lan olayları ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır.

Gazeteci: Belli ki, makalesini bir yerlerden
bulup çıkardığın bu Ermeni o karışık ortamda
nasılsa elçi olmayı becermiş yoldan sapmış bir
sersemin teki.

Öğrenci: Kimseye hakaret etmeyelim. Bu
bahsettiğim elçi aynı zamanda Katolikos V. Ke-
vork’un, ki kendisi “Bütün Ermenilerin Manevi
Lideri” olarak anılır, resmi temsilcisiydi. Pastır-
macıyan Cihan Harbi’nde en ön saflarda Türk-
lere karşı savaşmış olduğu için günümüzde hala
bir çok Ermeni tarafından kahraman olarak anı-
lır. Günümüzde bir dizi Ermeni gençlik örgütü
Pastırmacıyan’ın kod adı olan “Armen Garo” is-

mini taşımaktadır. Yukarda aktardığım makale
1964 yılında en önemli Ermeni dergilerinden
biri olan “The Armenian Review” dergisinde bu
yazının olayları “isabetle anlatan” bir makale ve
gayet önemli bir belge olduğu belirtilerek bu
makale yeniden yayınlanmıştır. Böylece bu ma-
kale ilk yayınlanışından 44 yıl sonra yetkili bir
merci tarafından “hakikatleri yansıtıyor” diye
tasdik edilmiştir. Pastırmacıyan hiç şüphesiz
önemsiz bir kişi değildi. Kendisi Ermeni milli ha-
reketinin en önemli ve tanınmış yöneticilerin-
den birisiydi.

Gazeteci: Bütün öne sürdüklerini yalnızca
bu elçinin söylediklerine mi dayandıracaksın?

Öğrenci: Elçinin beyanları önemlidir, çünkü
kendisi Ermenistan Cumhuriyeti adına konuşma
yetkisine sahiptir. Üstelik bugün de kendisine
büyük saygı gösterilmektedir. Ancak Ermeni
milli hareketinin başka temsilcileri de Pastırma-
cıyan’ın ifadelerini destekleyen beyanlarda bu-
lunmuşlardır. Örneğin Ermenistan Cumhuriyeti’
nin son başbakanı Simon Vratzian, Ruslara des-
tek verme kararıyla ilgili olarak şunları yazmış:
“Yanıldık mı? Evet yanıldık. Bunun için bedel

sche Dokumente kennst, die diese Tatsachen wider-
legen. Es sind bestimmt Fälschungen bzw. Mach-
werke einiger Armenier, die vom türkischen Staat
gekauft worden sind.

Studentin: Sei nicht so voreilig. Schau: Hier ist
ein Aufsatz, der 1920 von dem ersten armeni schen
Bot schafter in den USA stammt. Dieser Herr hieß
Karekin Pastırmacıyan (auf Englisch schrieb er sei-
nen Namen als „Pasdermadjian“) und war der offi-
zielle Ver tre ter der ersten Ar me nischen Republik.
Der Botschafter schreibt, dass die Führung der ar -
me nischen Nationalbewegung zu Beginn des Welt -
krieges sowohl von der türkischen, wie auch von der
russi schen Seite je ein Angebot zur Zusammenar-
beit erhalten hatte4. Man habe nach reiflicher Über-
legung das türkische An gebot abgelehnt und sich
entschlossen, die Russen zu unterstüt zen5. Dabei
sei sich die arme ni sche Führung sich dessen be-
wusst gewesen, dass die armenische Unter stützung
für die Russen Millionen von armenischen Zivilisten
das Leben kosten würde.6 Man habe dennoch diese
Entscheidung getroffen, um die „Wiedergründung
des Historischen Vereinigten Unabhängigen Arme-
niens“ zu erreichen7. Er schreibt ferner, dass die ar-
menische Nationalbewegung hinter den türkischen
Linien meh rere Rebellionen vom Zaun gebrochen
und auf diese Wei se fünf türkische Divisionen be-
schäftigt hätte,8 wodurch diese Divisionen nicht
gegen die Rus sen hätten eingesetzt werden können.
Im Ergebnis hätten die Armenier durch ihren hel-
denhaften Kampf die russische Kaukasus Armee vor
einer Katastrophe gerettet. Die armenischen Rebel-
lionen hätten einen ähn lichen Stel lenwert gehabt
wie Verdun an der West front.9 Du siehst: Der offi-
zielle Vertreter der armeni schen Republik hat 1920
genau das im Detail beschrie ben, was heute in der
Mainstream Literatur als eine „türkische Erfin dung“,
als die „türkische Version der Dolchstoß legende“ be-
zeichnet wird.

Journalistin: Offensichtlich war dieser Arme-
nier, dessen Aufsatz du irgendwo ausgegraben hast,
ein irre  ge leiteter Idiot, der es in den Wirren jener
Zeit zufällig zum Botschafter gebracht hat.

Studentin: Wir sollten niemanden beschimpfen.
Der besagte Botschafter war gleich zeitig der offi-
zielle Vertreter des Katholikos Kevork V, dem Geis-
tigen Führer aller Armenier gewesen. Pas tırmacıyan
wird heute von vielen Armeniern als Held gefeiert,
weil er im Welt krieg an vorderster Front ge gen die
Türken gekämpft hat. Es gibt armenische Jugend-
organisationen, die sei nen Kampfnamen „Armen
Garo“ tragen. Sein Aufsatz ist 1964 in der armeni-
schen Zeitschrift „The Ar me nian Review“ erneut ver-
öffentlicht worden mit der An merkung, dass es ein
überaus wichtiges und authentisches Dokument der
armenischen Geschichte sei. Der Aufsatz ist damit
44 Jahre nach seiner ersten Publikation von au -
torisierter Stelle mit einem Gü tesiegel ersten Ran-
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ödedik mi? Evet bedel ödedik. Ancak, bizler
bütün bir millet olarak yanıldık ve bütün bir mil-
let olarak bedel ödedik.“

Gazeteci: Yine bir Ermeni politikacı. Politi-
kacılara inanmıyorum.

Öğrenci: Adı geçen kişiler 1915 olaylarında
ve ardından en yüksek düzeyde yöneticilik yap-
mış kişiler. Bu iki kişi Ermeni milli hareketinin
aldığı kararlarla ilgili olarak şahsen sorumluluk
taşımaktalar. Kimse bu kişilerin Türk yanlısı ol-
duklarını iddia edemez. Bu kişilerin beyanları,
Rus ordularının Ermeni milli hareketi tarafından
desteklenmiş olmasının hiç de Türkler tarafın-
dan uydurulmuş bir iddia olmadığını ispat et-
mektedir.

Gazeteci: Eğer bu böyle olsaydı, Ermenile-
rin düşman ordularını desteklediklerini ifade
eden başka şahitlerin de olması gerekir.

Öğrenci: Elbette başka şahitler de mevcut.
Mesela Aubrey Herbert.

Gazeteci: O da kim?
Öğrenci: Aubrey Herbert Cihan Harbi’nde

İngiliz İstihbarat Teşkilatına mensup bir su-
baydı. Hatıralarında bu konuda şöyle yazmakta:
“Ermenilerin Türkiye’nin geliştirilip modernize
edilmesinde bir geleceği vardı, fakat onlar Av-
rupa tarafından kandırılıp intihara sürüklendiler.
(…) Büyük Savaş başladığında Hristiyan azınlık-
lar Fransızlar ve Mr. Lloyd George9 tarafından
Entente devletlerinin Türkiye’ye karşı savaş-
makta olan küçük müttefikleri olarak selamlan-
dılar. Bu sözleri iltifat olarak kabul eden
Ermeniler 1915 yılında hücuma geçen Rus bir-
liklerini desteklemeye giriştiler ve o andan iti-
baren büyük ve çok yakın bir tehlike içine
girmiş oldular.” 1

Gazeteci: Neden bu belgeler Ermeni soykı-
rımıyla ilgili hiç bir kitapta yer almıyor? Söyle-
diklerine inanmı yorum.

Öğrenci: Zaten inan demiyorum, kendin in-
celeyip karar ver. Öne sürdüğüm belgeleri ko-
layca elde edebi lirsin. Bu belgeleri Almanya’da
her şehir kütüphanesinden “Fernleihe” yoluyla
2 Avro karşılığında getirterek bizzat okuyabilir-
sin. Eğer Ermeni milli hareketinin önde gelen

ges versehen worden. Pasdermadjian war ganz si-
cher keine unbedeu ten de Ein zeler scheinung. Er war
einer der wichtig sten und berühmtesten Führungs-
figuren der armenischen Nationalisten. 

Journalisten: Willst du deine ganze Argumen-
tation auf die Aussagen dieses Botschaf ters stützen?

Studentin: Die Aussagen des Botschafters sind
wichtig, denn er war offiziell bevollmächtigt, für die
arme nische Republik zu sprechen. Außerdem wird
er auch heute sehr verehrt. Es gibt aber weitere
hochrangige Vertreter der armenischen Nationalbe-
wegung, die seine Aussagen stützen. So schrieb der
letzte Minister prä sident der ersten armenischen Re-
publik, Simon Vratzian mit Blick auf die Entschei-
dung, die Russen zu un ter stützen: „Haben wir uns
geirrt? Ja, wir haben uns geirrt. Haben wir dafür lei-
den müssen? Ja wir haben dafür gelitten. Doch: wir
ha ben uns als eine ganze Nation geirrt und haben
als eine ganze Nation gelitten.”

Journalistin: Noch ein armenischer Politiker!
Man darf den Aussagen von Politikern nicht trauen.

Studentin: Die beiden Persönlichkeiten hatten
in den Ereignissen von 1915 und danach eine füh-
rende Rolle in höchster Position gespielt, sie tragen
persönlich die Verantwortung für die Entscheidun-
gen der arme ni schen Nationalbewegung. Niemand
kann ihnen unterstellen, dass sie protürkisch waren.
Ihre Aussagen be weisen, dass die armenische Un-
terstützung für die russischen Armeen keine türki-
sche Erfindung ist.

Journalistin: Wenn das so wäre, müsste es
auch andere Zeitzeugen geben, die einräumen, dass
es eine armenische Unterstützung für die feindli-
chen Armeen gegeben hat.

Studentin: Die gibt es auch, und nicht wenige.
Zum Beispiel Aubrey Herbert.

Journalistin: Wer ist das?
Studentin: Aubrey Herbert war im Weltkrieg Of-

fizier des britischen Geheimdienstes. Hier die be-
treffende Stelle aus seinen Memoiren: „Obwohl die
Armenier bei der Entwicklung und Modernisierung
der Türkei eine Zu kunft vor sich hatten, wurden sie
von Europa verführt und zum Selbstmord verleitet.
(...) Als der große Krieg be gann wurden die christ-
lichen Minderheiten von den Franzosen und von Mr.
Lloyd George als die kleinen Alliierten der Groß-
mächte begrüßt, die die Türkei bekämpf ten. Die Ar-
menier, geschmeichelt durch diese Anerkennung,
machten sich daran, 1915 die angreifenden russi-
schen Truppen zu unterstützen und ab jenem Mo-
ment befan den sie sich in einer schrecklichen und
unmittelbaren Gefahr.”10

Journalistin: Warum werden diese Dokumente
in keinem der Bücher über den armenischen Völ ker -
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yöneticileri ve İngiliz istihbarat subayı, Er me -
nilerin 1915’te elde silah Rus ordularını destek-
ledikleri ifade ediyorlarsa, Ermeni ayaklanma-
sının Os man lı hükü me tinin bir uydurması olma-
dığı ispatlandı demektir. Eğer şüphen varsa
sana düşen, Pastırma cıyan ve Aubrey Her-
bert’in bu ifadelerinin neden inandırıcı olmadık-
larını göstermektir. Şunu da ilave edeyim: Bu
bel geler soykırım tezine ters düştüklerinden
soykırım tezini savunan kitaplarda bulamazsın.

Gazeteci: Anlattıkların Türk hükümetinin
söylediklerinin aynı. Neden Türk devletinin pro-
pagandasını yapıyorsun?

Öğrenci: Bu bir itiraz değil, dikkatleri asıl
meseleden kaydırmaya yarayan bir söz. Ben de
sana, Er me nistan’ın propagandasını yapıyorsun
diyebilirim. Desem ne olur? Asıl mühim olan,
ileri sürülen görüş lerin kimin görüşü olup olma-
dığı değil, inandırıcı belgelere dayanıp dayan-
madığıdır. Eğer ortaya koyduk la rım hoşuna
gitmiyorsa, tezlerimi dayandırdığım belgeleri
çürütmeye çalış. 

Gazeteci: Peki, bu meseleyi incelemek için
zamana ihtiyacım var.

Öğrenci: Önemli bir gözlemci daha var.
1922 yılında Nobel Barış Ödülünü almış olan
Norveçli Fridtjof Nansen Ermeniler hakkında
yazdığı kitaba “Aldatılmış Halk” başlığını ver-
miş. Nansen kitabını şu sözlerle bitiriyor: “Er-
meni halkına eyvah ki, Avrupa politikasına
karıştı. Eğer adı hiç bir Avrupalı diplomat tara -
fından ağza alımmamış olsaydı, onun için çok
daha iyi olurdu. İngiltere, Fransa ve Rusya
özerk bir Ermenistan vaat ederek Ermenileri
Türklere karşı savaşa kışkırttıklarından ve
sonra da sözlerini tutmadık larından Nansen “Al-
datılmış Halk” diyor. Ermenilerin çektiklerine
bakarak Avrupalı diplomatları suçluyor.

Gazeteci: Pekala, belirttiğin belgeleri oku-
yacağım.

Öğrenci: Ermeni milli hareketinin Rus Çar-
lığı’yla işbirliği konusunda yakın Ermeni tarihi

mord er wähnt? Ich glaube dir nicht.
Studentin: Das ist keine Glaubensfrage. Meine

Aussagen können ohne Aufwand überprüft werden.
Die Do ku mente, die ich erwähne, kannst du in jeder
Stadtbibliothek über die Fernleihe beziehen und
nachlesen. Wenn ich prominente arme nische und
britische Akteure anführe, die selber erklären, dass
die armenische Nationalbewegung mit der Waffe in
der Hand gemeinsame Sache mit der russischen
Armee gemacht hat, wird es klar, dass die armeni-
sche Rebellion von 1915 keine Erfindung der osma-
nischen Regierung gewesen ist. Es wäre jetzt deine
Aufgabe, zu zeigen, warum die zitierten Aussagen
von Pastırmacıyan und Aubrey Herbert unglaub -
würdig sein sollen. Im Übrigen, diese Dokumente
werden in den herkömmlichen Publikationen ausge-
blendet, weil sie der Völkermordthese wider -
sprechen.

Journalistin: Was du erzählst, ist genau das,
was der türkische Staat propagiert. Warum wieder-
holst du die Propaganda des türkischen Staates?
Hast du das nötig?

Studentin: Diese Bemerkung, die kein Einwand
ist, lenkt von der eigentlichen Frage ab. Ich könnte
dir mei ner seits vorwerfen, dass du armenische Pro-
paganda betreibst. Was würde das brin gen? In ers-
ter Linie kommt es nicht darauf an, wessen
Standpunkt ein Mensch vertritt, sondern darauf, ob
er seine Aus sagen mit belastbaren Dokumenten un-
termauern kann oder nicht. Wenn du mit meinen
Aussagen nicht einverstanden bist, solltest du ver-
suchen, die Be lege, die ich vorle ge, zu entkräften. 

Journalistin: Dazu brauche ich Zeit, ich kann
das nicht aus dem Stegreif.

Studentin: Lass mich noch einen Zeitzeugen zi-
tieren. Der Frie densnobelpreisträger des Jahres
1922, der norwegische Forscher Fridtjof Nansen,
hatte seinem Buch über die Armenier den Titel “Be-
trogenes Volk” ge ge ben. Nansen beendet sein Buch
mit der folgenden Feststellung: “Wehe dem arme-
nischen Volk, dass es in die europäische Politik ver-
wickelt wurde! Ihm wäre besser, wenn sein Name
nie im Munde eines europäischen Diplomaten gewe-
sen wäre.” Nansen spricht vom Betrug, weil Eng-
land, Frankreich und Russland den Armeniern ein
autonomes Armenien versprochen hatten, um sich
die armenische Unterstützung im Kampf gegen die
Türken zu sichern. Nach dem Krieg ist dieses Ver-
sprechen nicht eingehalten worden. Daher spricht
er vom Betrug. Aus dem gleichen Grunde beschul-
digt Nansen angesichts des Leidens der Armenier
die europäischen Diplomaten.

Journalistin: Gut, ich will die Dokumente, die
du zitierst, selbst nachlesen.

Studentin: Zur Frage der Zusammenarbeit der
armenischen Nationalbewegung mit dem Zarismus

Gesichte
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konusunda en tanınmış Ermeni tarihçi sayılan
Hovhannisian şunları yazıyor: “Ancak Ermeniler
fazla saflardı. Çar II. Nikola ve adamları parlak
renklerle Ermeni özyönetiminin ve Ermeni gelece-
ğinin resimlerini çizerken, Rusya Büyük Britanya
ve Fransa ile birlikte Osmanlı devletinin parçalan-
masının planlarını yapmaktaydılar. Savaş dönemi-
nin belgeleri, Çar hükümetinin Türkiye
Ermenistan’ının ele geçirilmesinde Ermenileri kul-
landığını, ancak onlara herhangi bir şekilde özyö-
netim hakkı tanımaya hiç bir niyeti olmamış
olduğunu gösteriyor. Ermenilerin yardımları gerekli
ve makbul sayıldığı sürece kendileri pohpohlandı,
ancak Ruslar temel hedeflerine ulaşır ulaşmaz Er-
menilere karşı yine geleneksel azınlık politikaları
uygulanmaya başlandı.” Bu satırlarda görüldüğü
gibi Hovhannisian, Çarlığın “Ermenileri Türk Erme-
nistan’ının ele geçirilişinde kullandığını” yazıyor.
Buna ne dersin?

Gazeteci: İtirazım şu: Gösterdiğin belgelerde
toptan “Ermeniler” diye yazılıyor. Osmanlı devle-

tinde milyonlarca Ermeni vardı, hepsini aynı ke-
feye koymak doğru değil.

Öğrenci: Tamamen haklısın. Böyle toptan
hüküm vermek doğru değil. Ben böyle toptancı
ifadeler kullan mam, fakat alıntı yaptığım metinleri
yazanlar böyle yazmış. Hakikatte 1915’te Ermeni-
lerin bir bölümü Türkiye’ye karşı savaştı, bir başka
ve daha ufak bölümü ise Türklerin yanında yer
aldı. Bu konuda çok dikkat çekici örnekler var. Yu-
karıda Karekin Pastırmacıyan’dan bahsettim, ilkin
Ruslarla birlikte Türklere karşı savaşan Ermeni gö-
nüllülerinin komutanlığını yaptıktan sonra Erme-
nistan Cumhuriyeti tarafından Amerika’ya elçi
olarak yollanan kişi. Karekin Pastırmacıyan’ın
küçük kardeşi Vahan Pastırmacıyan ise bütün
savaş boyunca Osmanlı ordusunda subaylık yap-
mış ve o da Kafkas cephesinde ancak Ruslara karşı
savaşmış. Vahan Pastırmacıyan 1918’e kadar su-
baylığa devam etmiş ve ancak ondan sonra ordu-
dan kaçmış. Bunu, Vahan Pastırmacıyan ve bir dizi
diğer Ermeni asıllı Osmanlı subayı ile Batum’da
karşılaşan Vahan Papazian hatıralarında anlatıyor.
Vahan Papazian 1918’deki buluşmada Karekin ve
Vahan Pastırmacıyan’ın kız kardeşine de rastladı-
ğını yazmış.

Gazeteci: Nasıl olabilir? Bütün kitaplarda İtti-
hat ve Terakki hükümetinin Osmanlı ordusundaki

ein Zitat von einem Mann, der als der wichtigste
lebende armenische Historiker für die jün gere ar-
menische Geschichte gilt. Er schreibt: „Doch
waren die Armenier zu naiv. Wäh rend Zar Nikolas
II und seine Beauf tragte Bilder einer armenischen
Auto nomie und leuch tenden Zukunft malten,
waren Russland, zusammen mit Groß britannien
und Frank reich damit beschäftigt, die Aufteilung
des osmanischen Reiches zu planen. Doku mente
aus der Kriegs zeit zeigen, dass die zaristische Re-
gierung die Armenier bei der Eroberung des tür -
ki schen Armeniens benutzt hat, jedoch keine
Absicht hatte, ihnen in irgendeiner Form Selbst-
verwal tung zuzu ge stehen. Sie wurden hofiert, so
lange ihre Hilfe als er wünscht und notwendig er-
schien, doch sobald die grund legenden russischen
Ziele erreicht waren, wur den die Armenier wieder
der traditionellen russischen Politik gegen über
den Minderheiten unter worfen.“ Wie du siehst,
betont er ausdrücklich, dass der Zarismus „die Ar-
menier bei der Eroberung des türkischen Arme-
niens benutzt hat“. Was willst du dagegen
vorbringen?

Journalistin: Mein Einwand lautet, dass hier
pauschal über „die Armenier“ gesprochen wird. Es
gab Millio nen von Armeniern im Osmanischen
Reich, man kann sie nicht alle in einen Topf wer-
fen.

Studentin: Da muss ich dir Recht geben.
Diese pauschale Sprechweise ist sehr irreführend.
Ich verwende sie nicht, aber die zitierten Autoren
schreiben so. In Wirklichkeit hat 1915 ein Teil der
Armenier gegen die Tür kei ge kämpft, ein anderer,
kleinerer Teil der Armenier dagegen hat sich auf
die Seite der Türken gestellt. Da gibt es sehr be-
merkenswerte Fälle. Ich habe Karekin Pastırma -
cıyan, erwähnt, der einer der Anführer der
arme nischen Freiwilligen war, die die russische
Armee unterstützt und gegen die türkische Armee
gekämpft ha ben, und der später Botschafter in
den USA geworden ist. Sein jün ge rer Bruder,
Vahan Pastırmacıyan (Pasder madjian), war Offi-
zier in der osmanischen Armee an der Kaukasus
front. Vahan Pasdermadjian blieb, zu sam men mit
anderen armenisch stämmigen Offizie ren, bis
Februar 1918 in den Reihen der Osmanischen
Armee. Dies berichtet Vahan Papazian, der Vahan
Pastırmacı yan und auch die Schwester von Kare-
kin Pastırmacıyan und weitere armenisch stäm-
mige osma nische Offi ziere im Februar 1918 in
Batum getroffen hat.

Journalistin: Wie kann das sein, man liest in
allen Publikationen, dass die Jungtürkische Regie-
rung alle armenisch stämmigen Offiziere und Sol-
daten entwaffnen und später umbringen ließ. 

Studentin: Das ist eine oft wiederholte Halb-
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bütün Ermeni asıllı subay ve askerlerin si-
lahlarını teslim alıp daha sonra da bu in-
sanları öldürttüğü yazılı. 

Öğrenci: Bu da sık sık yazılan yarım
hakikatlerden biridir. Osmanlı ordusunda
çok sayıda Ermeni asıllı subay vardı. Vatan
müdafaasında hayatlarını vermiş olan Er-
meni, Rum ve Musevi subayların isimlerinin
şehit düşmüş Müslüman subayların isimle-
riyle yanyana yazılı olduğu anıtlar var.

Gazeteci: Nerede?
Öğrenci: Benim bildiğim iki anıt var, İs-

tanbulda ve Erzurum’da. Bu anıtlar, Erme-
nilerin hiç de toptan ihanetle suçlanma-
dıklarını gösteriyor. Vahan Papazian örneği
bilhassa dikkat çekici. 

Ağabeyi mebus olarak ettiği ye mi ne
ihanet ederek düşman saflarına geç-
tiği halde, Osmanlı ordu yönetimi, gör-
evini sadakatle yapan kardeşi Vahan
Pastırmacıyan’a ilişmemiş.

Gazeteci: Ermeni tarafından düşman
ordularıyla işbirliği yapılıp yapılmadığını
kendim araştıracağım. Söylemek istediğin
başka ne var?

Öğrenci: Soykırım suçlamasının dayan-
dığı temel iddialardan birinin daha temelsiz
olduğunu göstereyim. Bu da, İttihat ve Te-
rakki hükümetinin Ermenileri yok etmek is-
tediği iddiası. Bu önemli bir iddia. Soykırım
suç la masının ayakta tutulabilmesi için “yok
etme niyeti”nin veya “yok etme kastı” ol-
duğunun ispat edilemesi zorunludur. Bu-
rada Aubrey Herbert’in yukarda aktardığım
sözlerini hatırlatayım. A. Herbert, “Ermeni-
lerin Türkiyenin geliştirilmesinde ve moder-
nize edilmesinde bir istikbali vardı, fakat
Avrupa onları kandırarak intihara sürük-
ledi” diyor. Bu sözlerden İttihat ve Terakki
hükümetinin bir yok etme niyetinin olma-
dığı sonucu çıkar.

Gazeteci: Bu kadar çok sayıda yazarın
öne sürdüğü bir tezi sarsmak için tek bir
cümle yeterli olamaz.

Öğrenci: Unutma, bu satırları yazan,
Türkiye’ye karşı savaşan bir devletin meş-
hur bir istihbarat subayı. Üstelik, Ermenis-
tan Elçisi Pastırmacıyan da Herbert’in
yazdığını desteklemekte. 

Diyor ki, “Eğer biz Türklere karşı
savaşmasaydık, Ermenilere hiç bir şey
olmazdı, aksine, Türkler Ermenilerin
dostluğun kazanmak için ellerinden
geleni yaparlardı.” 1

Gazeteci: Bir Ermeni politikacısıyla bir
İngiliz subayının sözleri. Bence bunlar ye-
terli değildir, bu yüzden İttihat ve Terak-
ki’nin Ermenileri yok etmek istediğini
savunmaya devam edeceğim.

Öğrenci: O halde sana 14 yıl önce Ber-
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lin’de açılmış olan bir sergiden bahsedeyim.

Gazeteci: Ne sergisi?
Öğrenci: Sis Manastırı’na ait hazinelerin

gösterildiği sergi. Sis Adana yakınlarındaki bu-
günkü Kozan şehrinin Ermenice ismidir. Orada
Ermeniler tarafından kutsal sayılan bir Manastır
ve Manastır’da yine Ermeniler açısından gayet
mühim bir çok kutsal eşya vardı. Ermenilere
zorunlu göç emri verilince Osmanlı hükümeti
bu Manastırdaki kutsal eşyaların Suriye’ye gö-
türülmesi için önlemler alıyor ve manastırın ha-
zinesi oradaki keşişler tarafından arabalarla
Halep’e götürülüyor. Manastırın hazinesi günü-
müzde Lübnan’daki Antelias şehrinde özel bir
müzede sergilenmekte. Yine aynı şekilde İstan-
bul’daki Ermeni Patriğinin tarihi arşivi de trenle
Kudüs’e yollanmış. Eğer Osmanlı hükümeti Er-
menileri yok etme niyetinde olsaydı, Ermenile-
rin bu kutsal eşyalarını, arşivlerini muhafaza
etmez imha ederdi.

Gazeteci: Bence bu da yetersiz bir delil.
Öğrenci: Pekala, Osmanlı hükümetinin

bütün Cihan Harbi boyunca Amerikan yardım
kuruluşlarına ABD’de toplanan bağışlarla Türk
Ermenilerine yardım etmeleri için izin verdikle-
rini biliyor musun? Amerikan yar dım kuruluşları
bu paralarla sürülen Ermenilere yiyecek, giye-
cek, başını sokacak bir yer ve bazen de iş sağ -
la mışlar. ABD elçisinin hatıralarında böyle
yazıyor. Bu yardımlar sayesinde çok sayıda Er-
meni, bilhassa da Ermeni çocuklar hayatta ka-
labilmiş. 

Gazeteci: Bildiğime göre Osmanlı hükümeti
Amerikalıların Ermenilere yardım yapmasını ya-
sak lamış!

Öğrenci: Bunu yazan kitaplar var, fakat bel-
geler bunun uydurma olduğunu ispatlıyor.
Hatta Amerika Alman ya’ya harp ilan ettikten
sonra Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki
diplomatik ilişkiler kesilince bile İttihat ve Te-
rakki Ermenilere yapılan Amerikan yardımının
devam etmesine izin vermiş. Bu hakikatler
Amerikan yardım kuruluşu N.E.R.’in raporunda
yazılı. Görüldüğü gibi Osmanlı hükümeti Erme-
nileri yok et mek değil, onların içinde bulunduk-
ları vaziyetin düzeltilmesini istiyor. Öyle olmasa
Amerikalılara yardım için izin verir miydi?

Gazeteci: Ermenileri yok etmek istememiş
olsa da 1915’te Türk Ermenilerinin çoğunluğu-
nun yok edildiği bir hakikat.

Öğrenci: Bu iddiayı da yalanlayan önemli
belgeler var.

Gazeteci: Yoksa bunu da mı inkâr edecek-
sin?

Öğrenci: İkide bir “inkâr” diyorsun. İnkâr
kelimesi totaliter rejimlere has bir kelimedir. Bi-
limsel tartışmada hiç bir tezin ayrıcalığı yoktur,
her tezin yanlış olduğu iddia edilebilinir. Bu, bi-
limsel çalışmanın temel ilkelerinden biridir.

wahrheit. Es gab nicht wenige armenisch stämmige
Offiziere in der Osmanischen Armee. Es existieren
sogar Denkmäler, wo die Namen der ge falle nen ar-
menisch stämmigen Offi ziere Seite an Seite mit den
Namen der gefallenen musli mischen, griechischen
und jüdischen Offiziere im Marmor eingemeißelt
sind.

Journalistin: Wo denn?
Studentin: Ich kenne zwei: In Erzurum und in

Istanbul. Diese Monumente beweisen auch, dass die
osmani schen Verantwortlichen nicht pauschal alle
Armenier des Verrats bezichtigt haben. Der Fall von
Vahan Pastırmacıyan (Pas dermadjian) ist besonders
bemerkenswert, da Vahan der Bruder eines sehr be -
kannten ehe maligen osmanischen Abge ordne ten
war, der sein Eid, den er als Parlamentsabgeordne-
ter ge leistet hatte, ge brochen hatte, und ab 1914

eine führende Rolle bei der Unterstützung der rus-
sischen Streit kräfte durch arme nische Milizen ge-
spielt hat. Das Fehlverhalten seines Bruders hatte
offenbar nicht dazu geführt, dass Vahan
Pastırmacıyan von den Behörden belangt worden
ist. Er ist bis zum Waffen stillstand (Oktober 1918)
in den Reihen der osmanischen Armee verblieben.

Journalistin: Zu der Frage, ob es eine armeni-
sche Zusammenarbeit mit den feindlichen Armeen
gegeben hat oder nicht, will ich mir weitere Infor-
mationen einholen. Was hast du noch vorzubringen?

Studentin: Ich möchte auf eine andere Kern-
aussage, auf der der Vorwurf „Völkermord“ fußt,
eingehen. Ich meine die Behauptung, die türkische
Regierung hätte die Absicht gehabt, die türkischen
Armenier zu ver nich ten. Man kann dann und nur
dann, wenn es eine solche Vernichtungsabsicht (In-
tention) gegeben hat, von einem Völ ker mord spre-
chen. Aubrey Her bert schreibt, dass die Armenier
bei der Modernisierung der Türkei eine Zu kunft ge-
habt hatten. Mit anderen Worten, er bestreitet, dass
die Jungtürken die Armenier hatten ver nichten wol-
len. Das erschüttert eine weitere Kernbehauptung
in der Argumentationskette der Verfechter der Völ-
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Gazeteci: Peki, Ermenilerin çoğunluğunun yok
edilmediğini nasıl ispat edeceksin? 

Öğrenci: Bu iddiama temel olarak ABD Cum-
hurbaşkanı W. Wilson’un Kasım 1920’de ortaya
koy muş olduğu ve bir uzmanlar ekibi tarafından
aylarca süren çalışmalar sonucunda hazırlanmış
olan raporu göstermek isterim. Wilson bu raporla
birlikte Doğu Anadolu’da 155.000 km² büyük lü -
ğünde bir Ermeni devletinin kurulmasını önermişti
(yüzölçümü şimdiki Almanyanın yarısına yakın).
Ya zı lanlara göre söz konusu bölgede Cihan Har-
bi’nden önce Ermeni nüfusun payı % 40 iken, Er -
me niler 1921’de muhtemelen nüfusun % 50’sini
oluşturacaklar. Buna karşılık harpten önce nüfus-
taki payları % 49 olan Müslümanların payı 1921’de
muhtemelen % 40’a inmiş olacak. Bahsettiğim ra -
por galip devletlerin kendi aralarında bilgi alışverişi
için hazırladıkları ve yayınlanmamış, dolayı sıy la
propaganda amacı olamayacak bir rapordur. ABD
Cumhurbaşkanı 1919 yılında Ana do lu ve Kafkas-
lara general Harbord başkanlığında bir heyet yol-
layarak bilgi toplatmıştır. Rapor Amerikan milli
arşivinde bulunmaktadır. Bu kapsamlı bir rapor,
Türk Ermenilerinin çoğun lu ğunun yok edildiği nasıl
iddiasını ciddi şekilde sarsmaktadır. Wilson Ra-
poru’na göre soykırım yapmış olan Müslümanların
kayıpları soykırıma uğramış olan Ermenilerin ka-
yıplarından daha fazla! 

Gazeteci: Peki, Anadolu’da Ermeni kalmamış
olmasını nasıl açıklayacaksın?

Öğrenci: 1919’dan sonra Ermeniler Doğu Ana-
dolu’da ve Güney Anadolu’da (Fransızlarla birlikte)
Türkiye’ye karşı savaştılar ve kaybettiler. Batı Ana-
dolu’da bir çok Ermeni ülkeyi işgal eden Yunan or-
dularıyla işbirliği yaptılar. Bu yüzden Türk
ordularının 1922’deki zaferinden sonra çok sayıda
Ermeni komşu ülkelere kaçtı. 1922 sonunda
Lozan’da barış görüşmeleri sürerken Türk hükü-
meti Osmanlı uyruğundaki bütün Ermenilerin Tür-
kiye’ye geri dönmesi için çağırı yaptı, hatta gelecek
olanlara devlet tarafından yardım yapılacağını da
belirtti. Ne var ki Ermeni milli hareketinin yöneti-
cileri bu çağırıyı geri çevirdiler. Onların niyeti, ka-
çarak bir dizi ülkede kamplarda yaşayan Ermenileri
Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak kullanmaktı.
Fakat sonuçta bu planlar da suya düştü. Bütün
bunları ilgili Ermeni politikacılarının hatıralarında
okumak mümkün.

Gazeteci: Senin anlattıklarına bakınca, Erme-
niler ihanet etti, Türkler ise kahramanca karşı
koydu sonucu çıkıyor.

Öğrenci: Hayır. Böyle toptan bir konuşmak
hem yanlış hem de büyük haksızlık olur. Cihan
Harbi’nde Ermeni milli hareketi yöneticileri büyük
devletlerin Türkiye’yi yeneceklerini umduklarından
Rusya, İngiltere ve Fransa saflarında yer aldı.
Fakat bir çok Türk Ermenisi Müslümanlarla omuz
omuza müşterek yurdumuzu müdafaa için can
verdi. İstiklal savaşımızda da vatansever Ermeniler
Türklerin yanında yer aldılar. Bildiğim isimleri sa-
yayayım: Pandikyan Efendi, Terziyan Efendi, Ho-
gasyan Efendi, Murad Davutyan Efendi, Bedros
Garabetyan Efendi ve Berç Keresteciyan (Türker).

kermordthese. 
Journalistin: Ein einziger Satz kann nicht

genügen, um eine These, die von so zahlreichen
Autoren vertreten wird, in Frage zu stellen. 

Studentin: Immerhin handelt es sich um den
Geheimdienstoffizier einer feindlichen Macht, der
im Weltkrieg an zwei Fronten (an den Dardanel-
len- und Basrafronten) persönlich gegen die Tür-
ken gekämpft hat. Der Offizier widerspricht
damit der Aussage seiner eigenen Regierung.
Doch auch der armenische Botschafter unter-
stützt die Aussage von A. Herbert. Pastırmacıyan
(Pasdermadjian) unterstreicht, dass die Türken
über haupt nichts gegen die Armenier unternom-
men hätten und den Armeniern überhaupt nichts
passiert wäre, wenn die Armenier im Weltkrieg
die Russen nicht unterstützt hätten. Er betont,
dass im Gegenteil, in einem solchen Fall die Tür-
ken alles unternommen hätten, um die Freund-
schaft der Armenier zu gewinnen.11 Das ist eine

Fest stel lung, die mit der obigen Aussage des bri-
tischen Offiziers übereinstimmt, und der behaup-
teten Vernich tungs absicht der Jung türken
entgegensteht.

Journalistin: Die Aussagen eines armeni-
schen Politikers und eines britischen Offiziers.
Das ist mir zu wenig. Ich gehe immer noch
davon aus, dass die Jungtürken die Armenier
vernichten wollten.

Studentin: Dann will ich dich an die Ausstel-
lung über den Klosterschatz von Sis erinnern, die
vor 14 Jahren in Berlin zu sehen war.

Journalistin: Was für ein Kloster? 
Studentin: In dem Städtchen Sis gab es ein

armenisches Kloster.12 Die osmanische Regierung
traf Maßnah men, damit der berühmte Kloster-
schatz von Sis im Zuge der zwangsweisen Um-
siedlung aus Sis nach Nord syrien transportiert
wer den konnte. Die Mönche des Klosters Sis for-
mierten hierfür am 3.9.1915 eine beson dere Ka-
rawane, mit der der Klosterschatz und die
heiligen Reliquien in 23 Tagen nach Aleppo ver -
bracht wurden. Der Schatz befindet sich heute in
Antelias, Libanon, in einem besonderen Museum.
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Eğer Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını düşünseler
İstiklal savaşımızı desteklerler miydi? Olup bitenlerin asıl
sorumlularını bildiklerinden Türklerin yanında yer aldılar.

Gazeteci: Galiba bu meseleleri aydınlatmak için
Türkçe, İngilizce, Rusça, Ermenice, Fransızca bilen bir ekip
lazım.

Öğrenci: Elbette. Almanca, İtalyanca ve İspanyolca’yı
da listene ekle. Ekibin aynı görüşten insanlardan oluşma-
sına lüzum yok, çatışan görüşlerin tartışılmasıyla hakikate
yaklaşmak daha kolay olur.

.................
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belpreises für 1922. Lepsius betonte 1921 ausdrücklich, dass
Armenien betrogen worden ist. Siehe: Lepsius, Das betrogene
Armenien. In: Der Orient, Herausgeber: Dr. Johennes Lepsius,
Jahrgang 1921, Nummer 4/5, S. 49 ff. Wie ist dieser Vorwurf zu
verstehen? Wer hat die Armenier betrogen?

1 Richard G. Hovhannisian, “Simon Vratzian and Armenian
Nationalism”. In: The Armenian Review, Vol. XXIII, (spring
1970), S. 18 f.

1 Vahan Papazian, Situation in the Caucasus Between 1910-
20, in: The Armenian Review, October 1959, S. 82.

1 Pasdermadjian, aaO, S: 43.
1 Herman Goltz, Klaus E. Goltz, Rescued Armenian Treasures

Ebenso wurde das historische Archiv des
armenischen Patriarchs in İstanbul un-
versehrt nach Jerusalem ver bracht, wo
es sich bis heute befindet. Nicht nur die
Archive, son dern auch der armenischen
Patriarch von İstanbul und der armeni-
sche Patriarch von Sis wurden mit einer
Eskorte nach Aleppo bzw. Jerusalem ge-
leitet. Warum hätte die osmanische Re-
gierung Maßnahmen zur Bewahrung
dieser armenischen Heiligtümer bzw.
Kulturgüter treffen sollen, wenn sie die
Vernichtung der Armenier beabsichtigt
hätte?

Journalistin: Diese zwei Episoden
genügen mir nicht.

Studentin: Wusstest du, dass die
Osmanische Regierung den ganzen Krieg
hindurch amerikanischen Hilfsor -
ganisationen erlaubt hat, durch Spen-
dengelder aus den USA den türkischen
Armeniern zu helfen, ihnen Le bens -
mittel, Unterkunft und Arbeitsmöglich-
keiten zu geben? Das schreibt der
amerikanische Botschafter in seinen Me-
moiren. Auf diese Weise konnten viele
Armenier, insbe sondere auch viele arme-
nische Kinder überleben. 

Journalistin: Ich hatte gelesen,
dass die Osmanische Regierung die Hilfe
der Amerikaner verboten hatte.

Studentin: Auch das stimmt nicht.
Die Amerikaner durften im Lande blei-
ben und ihre Hilfstätigkeit fortset zen,
sogar auch nachdem das Osmanische
Reich die diplomatischen Beziehungen
zu den USA abgebrochen hatte. Das
kann man in dem Bericht der amerika-
nischen Hilfsorganisation N.E.R. nachle-
sen. Diese Zusammen ar beit der
osmanischen Behörden mit den ameri-
kanischen Missionaren zeigt, dass die
osmanischen Verant wort lichen die Not
der Armenier lindern wollten.

Journalistin: Beabsichtigt oder
nicht, es ist ein Fakt, dass 1915 die
Mehrheit der türkischen Armenier ver-
nichtet worden sind.

Studentin: Es gibt gewichtige Doku-
mente, die auch das in Frage stellen.

Journalistin: Willst du auch diese
Tatsache leugnen?

Studentin: Du sagst schon wieder
leugnen. Ich leugne nicht, ich bestreite.
Das Wort »leugnen«, kommt vom
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„lügen“ und gehört zum Vokabular totalitärer Systeme. Im
wissenschaftlichen Diskurs können alle Aussagen in Frage
gestellt werden. Das ist das Grund prinzip der Wissen-
schaft. 

Journalistin: Na gut. Wie willst du diese Behauptung
untermauern?

Studentin: Ich stütze meine Aussage auf die Bilanz
der armenisch-türkischen Auseinan der setzun-gen, die
1920 unter der Ägide des ameri kanischen Präsidenten W.
Wilson erstellt worden war. Wilson schreibt in seinem Be-
richt, dass in Ostanatolien ein armenischer Staat mit einer
Fläche von 155.000 km² ge schaffen werden soll. Dieser
Bericht, der zeitnah erstellt worden war, gelangt zu dem
Ergebnis, dass die Ar me nier, die vor dem Weltkrieg ledig-
lich 40 % der Bevölkerung in diesem Gebiet stellten, im
Jahre 1921 etwa 50 % der Bevölke rung ausmachen wer-
den. Dagegen würden die Moslems, die vor dem Krieg
einen Anteil von 49 % an der Bevölkerung gehabt hätten,
1921 einen Anteil von nur noch 40 % haben.13 Dies ist ein
interner Be richt der Sie ger mächte, der 1920 nach um-
fangreichen Recherchen erstellt worden ist. Dieser Bericht
ist bis heute nicht veröffentlicht worden, ist aber in dem
amerikanischen Nationalarchiv (NARA) zu finden.14 Wie
kann man angesichts dieses Berichts behaup ten, dass tür-
kische Armenier mehrheitlich vernichtet worden seien?
Nach diesem Bericht haben die Mos lems in dem fraglichen
Gebiet größere Verluste erlitten als die Ar menier. Ist das
nicht sonderbar, dass diejenigen, die einen Völker mord
verübt haben sollen, größere Ver luste zu beklagen haben,
als diejenigen, die einen Völkermord erlitten haben sol-
len?

Journalistin: Dann erkläre mir, warum es heute in
Anatolien keine Armenier mehr gibt?

Studentin: Nach 1919 haben die Armenier in Ostana-
tolien und Südostanatolien (dort gemeinsam mit den Fran -
zosen) Krieg gegen die Türken ge führt und verloren. In
Westanatolien haben zahlreiche Armenier ge mein same
Sache mit den griechischen Invasionsarmeen gemacht.
Deswegen ist die armenische Bevölke rung nach dem Sieg
der türkischen Waffen in die Nachbarländer geflüchtet.
Während der Friedensverhandlungen in Lausanne, Ende
1922, hat die türkische Regierung alle Armenier mit os -
ma nischer Staatsbürgerschaft ein geladen, in die Türkei
zurückzukehren und ihnen staatliche Hilfe ver sprochen.
Doch die Anführer der ar me nischen Nationalbewegung
haben dieses Angebot zurückgewiesen, weil sie hoff ten,
durch die in den Flücht lingslagern lebende Armenier Druck
auf die Türkei ausüben zu können. Das kannst du in den
betref fenden Memoiren nachlesen.15

Journalistin: Was du erzählst klingt so, als ob die Ar-
menier die Verräter waren, und die Türken die Helden.

Studentin: Keineswegs. Das zu sagen wäre ein großer
Irrtum und eine grobe Ungerechtigkeit. Es war die arme-
nische Nationalbewegung, die sich im Weltkrieg auf die
Seite von Russland, England und Frankreich gestellt hat,
weil sie überzeugt waren, die Großmächte würden die Tür-
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kei besiegen können. Es gab aber
viele türkische Arme nier, die Seite
an Seite mit den Moslems ihr
Leben für den Schutz unserer ge-
meinsamen Heimat geopfert
haben. Auch in dem türkischen
Unabhängigkeitskrieg (1919-
1922) haben patriotische Arme-
nier sich mit großem Opfermut auf
die Seite der Türken und gegen
die Siegermächte gestellt und ge-
wichtige Beiträge für den türki-
schen Sieg geleistet. Zu Ihnen
gehörten Pandikyan Efendi, Ter-
ziyan Efendi, Hogasyan Efendi,
Murad Davutyan Efendi, Bedros
Garabetyan Efendi und Berç Ke-
resteciyan. Sie unter stützten 1919
die türkische Sache, weil sie wuss-
ten, wer die türkisch-armenische
Auseinandersetzung ange zettelt
hatte.

Journalistin: Wie mir scheint,
braucht man ein mehrsprachiges
Team, um die Ereignisse von 1915
zu erforschen. Türkisch, Englisch,
Armenisch, Russisch, Franzö-
sisch…

Studentin: Auf jeden Fall.
Deutsch, Italienisch, Spanisch
werden auch benötigt. Es sollten
Leute sein, die durchaus konträre
Positionen vertreten, um im Dis-
put der Wahrheit näher zu kom-
men. 
........................................
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Beispiele für Fälschungen und falsche Behauptun-
gen:

Als erstes Beispiel verweise ich auf das Buch „Der
Völkermord an den Arme niern vor Gericht“, (eine
Pub likation der „Gesell schaft für Bedrohte Völker“,
das von Tessa Hofmann heraus gegeben worden ist).
Hier sieht man auf S. 97 das folgende Bild, das an-
geblich ein Licht bild sein soll, das von einem deut-

schen Offizier „an der Straße von Trapesunt nach
Ersinga“ aufgenommen worden war und „gefol terte
und geschändete Arme nierinnen“ zeigen soll. Es ist
eine ent setzliche Szene. Nur: Es handelt sich um
eine Fäl schung, ganz ähnlich wie zahlreiche weiteren
an geb lichen Fotos, die in diesem Zu sammen hang
gezeigt werden.

In Wirklichkeit handelt es sich um ein Gemälde
mit dem Titel „Les Horreurs de la guerre“, dass der
französische Maler Paul-Émile Boutigny (1854 -1929)
gemalt hatte. 

Das zweite Beispiel stammt aus der Zeit schrift
„der Spiegel“. Diese Zeitschrift hat in ihrer Aus gabe
Nr. 14 des Jahres 2010 auf Seite 92 einen Bericht
mit dem Titel „Dämonen der Vergan gen heit“ veröf-
fentlicht, in dem den Türken Völkermord an den Ar-
menier vorge wor fen wird. Der Bericht beginnt mit
einem Lichtbild, das die angeblich von den Türken
ermordeten Armenier zei gen soll. Es ist jedoch den
Spiegel Redakteuren ein Fehler unterlaufen, sie
haben auch das Jahr und den Ort angegeben, in dem
dieses Bild aufgenommen worden sein soll: 1919
Aleppo. Da durch habe ich die Möglichkeit, zu zeigen,
dass die im Bild dargestellten Menschen nicht von
den Türken er mordet sein können. Denn die türki-
sche Armee hatte im 1.Welt krieg Aleppo schon im
Oktober 1918 geräumt.

Die Tatsache, dass man zu solchen Fäl schungen
greift, sollte jeden Menschen, der ehrlich die Wahr-
heit sucht, stutzig machen. Daraus folgt, dass man
alle Behauptungen mit Vorsicht zu genießen hat.
………………………………….
1.  Siehe z. B. New York Times vom 28. Oktober
1918 “Allenby’s Army Captures Aleppo” (im Inter-
net verfügbar).

Ermeni soykırımı iddialarını öne süren ya-
yınlarda sahtekârlık yapılıyor. Bu sahtekâr-
lıklara iki örnek verelim.

Birinci örnek: Almanya’da “Der Völker-
mord an den Arme niern vor Gericht“, başlı-
ğıyla Tessa Hofmann tarafından yayınlanmış
olan kitabın1 95. sayfası ile 96. sayfaları ara-
sına yerleştirilmiş numarasız yapraklarda
Türk askerlerinin Ermeni kadınlarına işkence
ve tecavüz edişini gösterdiği iddia edilen bir
resim var. Resmin altında, bunun bir Alman
subayı tarafından çekilmiş bir fotoğraf ol-
duğu ve Trabzon‘dan “Ersnga“ya (belki Er-
zincan demek istenmiş) giden yolda
çekildiği yazılı.

Aslında bu fotoğraf filan değil, Fransız
ressam Paul-Émile Boutigny (1854¬1929)
tarafından yapılmış olan ve “Les Horreurs de
la guerre“, (savaşın korkunçluğu) başlığını
taşıyan bir tablo.

İkinci örnek: Almanya’da “Der Spiegel“
dergisinde 2010 yılında yayınlanmış bir fo-
toğraf. Fotoğraf “Ermeni soykırımını“ anla-
tan bir makalede kullanılmış. Genellikle bu
tür fotoğraflarda fotoğrafın ne zaman, ne-
rede ve kimin tarafından çekildiği belirtil-
mez. Böylece sahte olup olmadığını
aydınlatmak hemen hemen imkânsız hale
gelir. Bu verdiğimiz örnekte ise Spiegel so-
rumluları boş bulunup yer ve tarih belirtmiş-
ler. Fotoğrafın altında 1919 yılında Halep’te

çekildiği yazılı. Bu bilgiye dayanarak bu fo-
toğrafın Türklerle ilgili olamayacağını ispat
etmek gayet kolay, çünkü Türk orduları Ha-
lep’i Ekim 1918’de boşaltmışlardı.2

........................................
1. Bu sahtekârlıkla ilgili bilgileri sayın Dr. Ali Sak verdi,

kendisine teşekkür ederim.
2. Göttingen, 1980.
3. Spiegel dergisinin 2010 yılının 14. Sayısının 92. say-
fasında.
4. New York Times gazetesinin 28 Ekim 1918 tarihli sa-
yısında İngiliz ordusunun Halebi aldığı yazılı (Haberin
başlığı “Allenby’s Army Captures Aleppo” şeklindedir).
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arih bize sadece geçmişte neler oldu-
ğunu anlatmaz. Aynı zamanda gele-
ceğin inşası için de etkin bir araçtır. O
nedenle tarihi yazmak tarihi yapmak
kadar önemli görülür. Devletler, hafı-
zalarıyla varlar. Eğer, bir ulus kendi

tarihini kendi yazamazsa, yazılanların yükünü boy-
nunda taşır sürekli. Tarihin çarpıtılması karanlık
amaçlara matuftur. Onu çarpıtanlar mutlaka bir
hedef gözeterek bunu yaparlar. İttihatçılar, Os-
manlı’yı karalama politikası güderek, koca bir im-
paratorluğun dağılmasını kolaylaştırdılar. Osmanlı’
nın hükmettiği topraklardaki milletlere aşılanan
düşmanlık tohumlarıyla, Osmanlı’nın ülkelerini sö-
mürdüğü işlenmiş, asırlarca kardeşçe yaşayan mil-
letler milliyetçik hastalığına sürüklenmiş ve her biri
Osmanlı’ya düşman hale getirilmişlerdir.

Sonuçta; denebilir ki, tarih çarpıtmaları devlet-
leri parçalama, kontrol altında tutma yöntemlerin-
den biri. Bu yöntemle, halkları birbirine düşman
ettirip, vurdurabilir, devletleri parçayabilir, çeşitli
şantaj ve usulllerle kontrol altına alabilirsiniz. Ulus-
lararası hukuk milletlerin karalanmasının resmi po-
litika haline getirmesine elvermese de, bir çok
devlet, diğer devlet/milletleri tarih çarpıtmaları üze-
rinden düşmanlıklar üretmektedir. Kendi milletinin
geçmişini kusursuz gösteren ve sadece geçmişteki
kahramanlıklarından bahsedenler, bununla birlikte
de savaştıkları diğer devletleri/milletleri kötülemeyi
de araya sıkıştırmış olurlar. Bugün bir çok ülkenin
gizli servisi (geçmişte yaptıkları gibi) emperyal po-
litikaları nedeniyle tarih üzerinden milletler/devlet-
ler arasında düşmanlık tohumu ekmektedir... 

Bu konularda filmler, tiyatrolar, kitaplar, yazılar
yazarak onların birbirleriyle kaynaşmalarının önüne
engel koymaktalar. Bu doğrultudaki faaliyetler ne-
deniyle yaratılan algı sonucu bir çok devletin halkı,
diğerleri için önyargılıdır. Neredeyse herkesin, başka
milletler hakkında peşin hükmü vardır ve bu hük-
mün doğruluğu araştırılmaya bile ihtiyaç duyulmaz. 

Osmanlı’dan Türkiye’ye
Osmanlı’nın parçalanıp, dağılmasının ardından

Anadolu topraklarında kurulan Türkiye, hem yeni bir
devlet olarak görülüyor, hem de kimi sorunlu konu-
larda Osmanlı’nın varisi konumuna sokularak ondan
hesap sorulmak isteniyor. Osmanlı’nın son döne-
minde Anadolu’nun işgali esnasında kışkırtılan ve
düşmanlarla işbirliğine girişen kimi Ermenilerin bu
haince eylemlerinden bugün Türkiye’ye fatura çıka-
rılmak isteniyor. Bunun için tarihi gerçekler abartı-
lıyor, çarpıtılıyor ve çeşitli uluslararası entrikaların
malzemesi haline getiriliyor. 

BİR EMPERYAL SENARYO; 
ERMENİ SOYKIRIMI 

Adnan ONAY

Kaçkar Media Group Başkanı

adnanonay@hotmail.com
kackartv@kackartv.com.tr

1915-1919 yılları arasında 1.
Dünya Savaşı içinde Rus ordusu ile 
ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve 
Ramgavar Ermeni Çeteleri, 
Doğu Anadolu Bölgesinde; Alaca’da,
Cinis’de, Ilıca’da, Erzurum Merkezde;
Yanıkdere’de, Karskapı’da, Ezirmikli
Osman Ağa ve Mürsel Paşa 
Konakları’nda, Erzurum; Yeşilyayla’da 
Hasankale’de, Tımar’da, Horasan’da,
Kars-Subatan’da, Van-Zeve’de, 
Ağrı’da, Bitlis’de, Iğdır-Oba ve 
Hakmehmet’te, Nahcivan’da, 
Zengezur’da ve Azerbaycan’da tam
bir katliama girişmiş, binlerce 
Müslümanı hunharca katletmişlerdir.
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Dünyada hiç bir batılı devlet geçmişte yaptıkla-
rından sorumlu tutulmazken, yeni bir devlet olan
Türkiye, Osmanlı’nın son döneminde denk düşen
savaş esnasında Ruslar ve İngilizlerin kışkırtmasıyla
Ermenilerin başlattığı olayların müsebbibi gösteri-
liyor ve Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar hiç
dikkate alınmıyor ve Ermenilere soykırım yapıldığı
yalanını Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışıyor. 

Bugün, hiç kimse ABD’ye kızılderili soykırımını,
Fransa’ya, İtalya’ya, İngiltere’ye yaptıkları katliam
ve zülümlerin hesabını soramıyor ancak o ülkelerde
Türkiye aleyhine, Türkiye’nin Ermenilere soykırım
yaptığı yönünde kararlar alınıyor. Osmanlı’yı parça-
layan emperyal devletler şimdi de bu yollarla Tür-
kiye’yi parçalamak istiyor. Tarihin içinden Türkiye
aleyhine sonuçlar çıkarmak isteyenler, Ermeni di-
asporasını arkasına alarak her fırsatta bunu De-
mokles’in kılıcı gibi başımızın üzerinde sallıyor. 1.
Dünya Savaşı’nda dağılmakta olan Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na içerden darbe vuran kimi Ermeni çe-
telerini etkisizleştirip, cephe gerisini güvene almak
için uyguladığı tehcir (zorunlu göç) sonucunda or-
taya çıkan olayları “soykırım” olarak hanemize yaz-
mak isteyenler, tarihin külleri arasına gömülmüş
acıları onarmak yerine bu olaylara taraf olan mil-
letleri kışkırtarak emellerine alet etmek istiyorlar. 

Geçmişte neler yaşandı 
Osmanlı’nın bir zamanlar sadık teba olarak gör-

düğü ve devletin bir çok önemli mevkiinde görev
verdiği Ermenilerin bazıları Osmanlı’nın çöküşe
doğru yol aldığı zayıf zamanlarında kışkırtıcılık ve

ie Geschichte erzählt uns nicht nur
das was in der Vergangenheit pas-
siert ist, sie ist gleichzeitig ein wirk-
sames Instrument für die Gestaltung
der Zukunft, daher wird die Ge-
schichtsschreibung als genauso wich-

tig angesehen wie die Geschichtsprägung.
Staaten existieren nur mit ihrer Historie.
Schreibt eine Nation ihre eigene Geschichte
nicht selbst, so muss sie die Last der Geschrie-
benen ständig tragen.

Die Verfälschung der Geschichte verfolgt
dunkle Zwecke. Diejenigen, die sie verfälschen,
verfolgen bestimmte Ziele.

Die Verleumdungspolitik der Unionisten,
auch bekannt als Komitee für Einheit und Fort-
schritt, (türkisch: İttihat ve Terakki Cemiyeti)
gegenüber den Osmanen hat die Auflösung
eines großen Reiches beschleunigt.

Den in den durch die Osmanen regierten
Ländern lebenden Völkern wurde der Samen
des Hasses eingeimpft, in dem die „Ausbeu-
tung“ ihres Landes durch die Osmanen thema-
tisiert wurde. Somit verfielen die seit Jahrhun-
derten friedlich miteinander lebenden Völker der
Krankheit des Nationalismus und wurden feind-
selig gegenüber den Osmanen. 

Als Ergebnis könnte man sagen, dass Ge-
schichte als Instrument zur Zerschlagung von
Staaten bzw. als eine der Methoden, um diese
unter Kontrolle zu halten, dient. Mit dieser Me-
thode können sie Völker gegeneinander verfein-
den, Staaten zerschlagen oder mit verschie-
denen Erpressungspraktiken beherrschen.

Auch wenn das internationale Recht die Dif-
famierung von Nationen nicht als offizielle Politik
gestattet, wird von vielen Staaten die Ge-
schichte verzerrt, um Feindschaft gegenüber
anderen Staaten bzw. Nationen zu erzeugen.

Menschen, welche die Geschichte ihrer Na-
tion als fleckenlos bezeichnen und nur von den
Heldentaten der Vergangenheit sprechen, ver-
unglimpfen gleichzeitig die Staaten oder Natio-

D

EIN IMPERIALES
SZENARIO; 
VÖLKERMORD
AN DEN 
ARMENIERN

2. Abdulhamid  PADİŞAH
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ayaklanmalara girişmiş, 18. yüzyılın sonlarında
Osmanlı’yı batıya karşı suçlu göstermenin çaba-
sında olmuşlardır. Rusya’nın ve İngiltere’nin kış-
kırtmaları sonucu bu ülkelerde kurdukları
örgütler eliyle Osmanlı içindeki Ermenileri kışkırt-
mışlar ve bunların sonucunda 19. ve 20. yy.da
Ermeni terör örgütleri olan Taşnak, Hınçak ve
Ramgavar çeteleri Bitlis, Diyarbakır, Malatya,
Zeytun, Urfa, Harput, Sivas, Antep, Maraş, Muş
vilayetlerinde isyanlar tertipleyip, Osmanlı içeri-
sinde bir Ermeni devleti kurmak için Müslüman-
lara karşı katliamlara girişmişlerdir. 

Bunlar yalnızca Müslüman Türk halkını değil,
kendilerine destek olmayan Ermeni vatandaşları
da katletmişler, bir çok Ermeni’nin kanına girmiş-
lerdir. Ermeni çeteler isyanlarından sonuç alama-
yınca mel’un bir suikaste başvurmuş, 21
Temmuz 1905’de Osmanlı Padişahı 2. Abdülha-
mid’e Yıldız Camii önünde, Ermeni teröristler ta-
rafından bombalı araçla bir suikast düzen-

lemişlerdir. Bu suikastte
2. Abdulhamid kurtulmuş
ancak 26 asker hayatını
kaybetmiş, bir çok kişi de
yaralanmıştır. 

Ermeni çeteler asıl
ayaklanmasını ise yurdu-
muzun işgali esnasında
yapmış ve Rus ordusunun
topraklarımıza girmesini
fırsat bilerek çeşitli katli-
amlara girişmişlerdir.

1915-1919 yılları ara-
sında 1. Dünya Savaşı
içinde Rus ordusu ile it-
tifak yapan Taşnak, Hın-
çak ve Ramgavar Erme-
ni Çeteleri Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nde; Alaca’
da, Cinis’de, Ilıca’da,
Erzurum Merkez’de;
Yanıkdere’de, Karskapı’
da, Ezirmikli Osman
Ağa ve Mürsel Paşa Ko-
nakları’nda, Erzurum; Yeşilyayla’da Hasanka-
le’de, Tımar’da, Horasan’da, Kars-Subatan’da,
Van-Zeve’de, Ağrı’da, Bitlis’de, Iğdır-Oba ve Hak-
mehmet’te, Nahcivan’da, Zengezur’da ve Azer-
bay- can’da tam bir katliama girişmiş, binlerce
Müslümanı hunharca katletmişlerdir. Yaşananlar

karşısında Ermenileri bu-
lundukları yerlerden baş-
ka yerlere göndermenin
hem Ermenilerin güvenli-
ğini sağlayacağı, hem de
çetelerle birlikte hareket
etmesini engelleyeceğini
düşünen Osmanlı yetkili-
leri sayılı kişilerin tehcirine
karar vermiştir. Tehcirde
ortaya çıkan durumlar Er-

menilere soykırım yapılmak istendiği şeklinde yo-
rumlanmak istense de tehcirin amacı sadece
güvenlikle ilgiliydi. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıka-

nen, gegen die sie gekämpft haben.
Aufgrund der imperialistischen Politik ihres

Landes säen auch heute Geheimdienste vieler
Länder (so wie sie es bereits in der Vergangenheit
praktiziert haben) durch Verzerrung der Ge-
schichte Feindschaften zwischen verschiedenen
Nationen bzw. Staaten. Durch Filme, Theaterstü-
cke, Bücher und dem Schreiben von Artikeln wird
das Verschmelzen dieser Völker miteinander ver-
hindert.

Die aufgrund solcher Aktivitäten erzeugte öf-
fentliche Wahrnehmung schafft gleichzeitig Vorur-
teile gegenüber anderen Völkern/ Nationen.

Fast jeder unterliegt einem Vorurteil gegenüber
einer anderen Nation, ohne die Richtigkeit dieses
Vorurteils zu untersuchen.

VOM OSMANISCHEN REICH ZUR TÜRKEI; 
Der nach dem Zusammenbruch und Zerfall des

Osmanischen Reiches in Anatolien gegründete
Staat (Türkei) wird auf einer Seite als ein neuer
Staat gesehen, speziell bei problematischen Fra-
gen jedoch als Erbe des Osmanischen Reiches, um
ihn zu belasten.

Den verräterischen Handlungen vieler durch
den Feind aufgehetzter Armenier (Kollaboration
mit den Besetzern) in der letzten Periode des Os-
manischen Reiches, während der Besetzung Ana-
toliens, soll nun die heutige Türkei Rechnung
tragen. Aus diesem Grunde werden historische
Fakten übertrieben, verzerrt und oftmals als Ma-
terial der internationalen Intrige benutzt.

Während kein einziger westlicher Staat für
seine Taten in der Vergangenheit zur Verantwor-
tung gezogen wird, soll der neue Staat, die Türkei,
die Verantwortung für die durch die während des
Krieges seitens der Russen und Briten aufgehetz-
ten Armenier initiierten Ereignisse übernehmen. 

Die seitens der Armenier an der türkischen Be-
völkerung verübten Massaker werden ignoriert
und bleiben hierbei unberücksichtigt. Vielmehr
wird versucht, die Türkei unter Druck zu setzen,
die Völkermordlüge zu akzeptieren.

Heute traut sich niemand, die USA für den Völ-
kermord an Indianern, Frankreich, Italien, Eng-
land für die von ihnen verübten Massaker und
Unterdrückung zur Rechenschaft zu ziehen. Aber
genau in diesen Ländern werden Entscheidungen
gegen die Türkei gefällt, die die Türkei mit dem
Völkermord beschuldigen.

Die Imperialistischen Kräfte, die das Osmani-
sche Reich zerschlugen, wollen nunmehr auf diese
Weise die Türkei zerschlagen. Diejenigen, die aus
der Geschichte Anti-Türkei- Rückschlüsse ziehen
möchten, lassen auch durch die Unterstützung der
armenischen Diaspora keine Gelegenheit aus, dies
wie das Schwert des Damokles zu benutzen.

Im Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Zerfall des
Osmanischen Reiches, wurden armenische Ban-
den, die mit den feindlichen Armeen zusammen-
arbeiteten, inaktiviert. Um die Heimatfront zu
sichern wurden Armenier zwangsumgesiedelt. 

Die Folgen dieser Ereignisse als Völkermord zu
bezeichnen und damit die Türkei zu belasten ver-
folgt lediglich das Ziel, die parteiischen Staaten für

Erzurum olayları esnasında 
Alvar Köyü'nden Müslüman 
mülteciler

1918'de, Erzurum'da Ermenilerin, 
Türkleri içine doldurarak 
yaktıkları konak.

Nisan, Ermeniler ele 
geçirdikleri toplarla
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rılan tehcir kanunu Anadolu’da yaşayan tüm
Ermenilere uygulanmamıştır...

27 Mayıs 1915 tarihli bu kanun, Müslüman
Türk ahaliye yönelik katliam yapan Taşnak,
Hınçak ve Ramgavar Ermeni çetelerini kapsa-
makta idi. 1. Dünya Savaşı’nda Doğu Cep-
hesi’nde Ruslarla savaşmak zorunda
kalan Türk Ordusu, cephe gerisinde de,
Ermeni çeteleri ile savaşmak zorunda
kalmıştır. Osmanlı hükümeti cephe geri-
sini Emniyet altına almak, savunmasız,
savaşla hiç ilgileri olmayan Müslüman
Türk ahaliyi koruyabilmenin tek çözü-
münü, Ermeni çetelerini, zorunlu olarak
başka bölgelere nakletmekte bulmuştur.
1915 yılında uygulanan bu yer değiştirme ka-
rarında zorunlu göçe tabi tutulan çetelerin
can ve mallarını teminat altına almak için çe-
şitli uygulamalar öngörülmüş, yolculuk esna-
sında Ermenilerin herhangi bir saldırıya
uğramalarını engellemek amacıyla çeşitli gü-
venlik tedbirleri de alınmıştır. 

27 Mayıs 1915 tarihli Tehcir Kanu-
nunda Ermenileri koruyan bir çok madde
vardı... Bu kanuna göre; 

1. Göçe tabi kılınanlar, gidecekleri yerlere
kadar refah içerisinde sevk edileceklerdir. 

2. Yollarda istirahatleri, can ve mal güven-
likleri korunacaktır. 

3. Gittikleri yerlerde kesin yerleştirilmele-
rine kadar kendilerine göçmen ödeneğinden
geçimlerini sağlamak için yardım yapılacaktır. 

4. Eski mali durumlarına uygun olarak
kendilerine mal ve arazi dağıtılacaktır. 

5. Zorunlu göç uygulananlara hükümet ta-
rafından ev yaptırılacaktır. 

6. Çiftçilere tohumlu, evvelce sanatkâr
olanlara meslekleri ile ilgili alet dağıtılacaktır. 

7. Terk ettikleri mallarından geriye kalan-
lar kendilerine verilecek bu olmadığı takdirde,
bunların karşılığı para olarak ödenecektir. 

8. Boşaltılan şehir ve kasabalarda bulunan
Ermenilere ait taşınmaz malların sayımı yapı-
lacak, bunların cinsleri ve kıymetleri, miktar-
ları tespit edilerek göçmenlere verilecektir. 

9. Göçmenlerin kullanamayacakları mallar,

ihre eigenen Zwecke aufzuhetzen, statt die in der
Vergangenheit begrabenen Schmerzen zu heilen.

Was geschah in der Vergangenheit?
Die durch die Osmanen einst als loyale Bürger be-

zeichneten und in die wichtigsten Positionen des
States geförderten Armenier haben, als das Osmani-
sche Reich unaufhaltsam zerfiel, provoziert und re-
voltiert und versucht zum Ende des 18. Jahrhunderts
das Osmanische Reich in den Augen des Westens als
Schuldigen darzustellen.

Infolge der russisch- englischen Aufwiegelei haben
die in diesen Ländern gegründeten Organisationen
die im Osmanischen Reich lebenden Armenier aufge-
hetzt, infolge dessen haben armenische Terrororga-
nisationen Daschnak, Huntchak und Ramgavar-
Banden in den Provinzen Bitlis, Diyarbakir, Malatya,
Zeytun, Urfa, Harput, Sivas, Antep, Maras, Muş re-
voltiert, um einen armenischen Staat auf dem Terri-
torium des osmanischen Reichs zu gründen und
haben Morde an der muslimischen Bevölkerung ver-
übt.

Diese Banden verübten nicht nur Massaker an der
muslimisch- türkischen Bevölkerung, sondern haben
auch armenische Bürger ermordet, die sie nicht un-
terstützten.

Als die Revolte der armenischen Banden nicht das
erhoffe Ergebnis brachte, wurde durch armenische
Terroristen am 21. Juli 1905 ein hinterhältiges Atten-
tat mit einer Autobombe an den osmanischen Sultan
Abdulhamid II vor der Yildiz- Moschee verübt.

Diesem Attentat ist Sultan Abdulhamid II zwar
entkommen, 26 Soldaten verloren jedoch ihr Leben,
viele Menschen wurden verletzt.

Die eigentliche Revolte verübten die armenischen
Banden jedoch während der Invasion unseres Landes
und nutzten die Besetzung unseres Territoriums
durch die russische Armee für ihre Massaker und
Morde.

Während des ersten Weltkrieges, zwischen den
Jahren 1915-1919 haben die mit der russischen
Armee verbündeten Armenier-Banden Daschnak,
Huntchak und Ramgavar in Ostanatolien; in Alaca,
Cinis ‘, Ilica, Erzurum; Yanıkdere, in Karskapı, Ezir-
mikli, in den Anwesen von Osman Ağa und Mürsel
Paşa; in Yesilyayla, Hasankale, in Timar, in Horasan,
in Kars-Subatan, in Van-Zeve, in Ağrı, in Bitlis, Igdir
-Oba- und Hakmehmet, Nachitschewan, in Zengezur
und in Aserbaidschan eine intensive Ermordung be-
trieben und Tausende von Muslimen wurden brutal
ermordet.

Diese Ereignisse haben die osmanischen Behörden
zum Handeln bewegt. Um die Sicherheit sowohl der
armenischen Bevölkerung zu gewährleisten, als auch
ihre Zusammenarbeit mit den armenischen Banden
zu verhindern, wurde die Zwangsmigration einer be-
stimmten Anzahl von Armenieren beschlossen.

Bestimmte Kreise haben zwar versucht, die Vor-
kommnisse während der Zwangsmigration als Völker-
mord an Armeniern zu interpretieren, die Zwangs-
migration verfolgte jedoch ausschließlich Sicherheits-
aspekte. Das am 27. Mai 1915 beschlossene Zwangs-
migrations-Gesetzt galt auch nicht für alle in
Anatolien lebenden Armenier,sondern vielmehr für die
Mitglieder der armenischen Banden Daschnak, Hunt-
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yani zeytinlik, dutluk, bağ, portakal bahçeleri,
dükkan han fabrika... ve depo gibi gelir getire-
cek taşınmaz mallar, arttırma ile satılacak veya
kiralanacak, bu gelirler uygun bir şekilde göçe
zorlanan ilk sahiplerine verilecektir. 

Osmanlı İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs 1915’te
göç ettirenlerin barındırmaları, yedirilip içiril-
meleri ile ilgili hususları içeren ayrıntılı bir yö-
netmelik de yayınlamıştır. Bunun bazı madde-
lerini şöyle sıralayabiliriz. 

Nakli gereken halkın gönderilme işi, mahalli
idare memurlarının yönetimine aittir.  Göç et-
tirilenler, bütün hayvan ve taşınabilir mallarını
beraberinde götürebilirler. Göç sırasında göç-
menlerin can, mal güvenliklerinden, yedirilme
ve istirahatlerinin sağlanmasından, geçiş yol-
larındaki memurlar görevlidir. Bu konuda mey-
dana gelecek aksaklıklardan rütbe sırasıyla
bütün görevliler sorumlu tutulacaktır. Göç so-
nunda göçmenler, sağlıklı çalışmaya, tarımla
uğraşmaya elverişli köy ve kent evlerine yer-
leştirileceklerdir. 

Yeni yerleşme bölgesinde göçmenlere veri-

lecek arazi yoksa, devlet malı ve çiftliklerinden
faydalanılacaktır. İskân bölgesine yerleşinceye
kadar, muhtaç durumda bulunanlara uygun
miktarda hükümet yardımı sağlanacaktır. Tarım
yapacaklardan ve sanatkârlardan muhtaç bu-
lunanlara uygun miktarda araç veya sermaye
verilecektir. Tehcirin sınırları sadece çetelerle
sınırlı tutulsa da, bir çok Ermeni vatandaş da
bunlarla birlikte hareket etmek istemiş ve o
nedenle yer değiştirenlerin sayısı devletin ön-
gördüğünün üzerine çıkmıştır. 

Tehcirin güvenli ve mağduriyetlere yol
açmadan uygulanması için çıkarılan yasa
ve yönetmeliği tümüyle uygulamanın o
günkü savaş şartlarında sağlanması
mümkün olamamış, yollarda hayatını kay-
bedenler ve çeşitli saldırılar nedeniyle
ölümler meydana gelmiştir. Tehcire uğra-
yanların sayısının ne kadar olduğu tam
olarak tespit edilemezken abartılı rakam-
ların daha önce Rusya’ya göç etmiş olan-
larında bu rakamlara katılmasından
kaynaklanmaktadır. 

chak und Ramgava, die ihre systematischen Massa-
ker an der muslimisch-türkischen Bevölkerung fort-
setzten.

Die osmanische Regierung, die im 1. Weltkrieg an
der Ostfront Krieg gegen die Russen führte, war ge-
zwungen hinter den Frontlinien gegen die armeni-
schen Banden zu kämpfen.

Um die Heimatfront zu sichern sowie Sicherheit
für die schutzlose muslimisch-türkische Bevölkerung
zu gewähren, hat die osmanische Regierung die
Zwangsmigration der armenischen Banden in andere
Gebiete des Reiches als die einzige Lösung festge-
stellt.

Im Vorfeld der im Jahr 1915 durchgeführten
Zwangsmigration wurden vielerlei Sicherheitsmaß-
nahmen zum Schutz des Lebens und des Eigentums
der Armenier während der Zwangsmigration be-
schlossen und auch ergriffen, um eventuelle Über-
griffe an Armeniern zu verhindern.

Das Zwangsmigrations-Gesetzt vom 27. Mai
1915 beinhaltet viele Artikel zum Schutz der
Armenier, und zwar;

Immigranten werden im Wohlbefinden bis zu
ihrem Bestimmungsort überführt, auf dem Weg zum
Bestimmungsort wird für den Schutz ihres Lebens
und Eigentums sowie für ihre Erholung gesorgt, bis
zu ihrer endgültigen Einquartierung am Bestim-
mungsort wird ihnen Hilfe aus Flüchtlingsfonds ge-
währt, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen,
unter Berücksichtigung ihrer ehemaligen Finanzsi-
tuation werden ihnen Gut und Land verteilt, für die-
jenigen, die von der Zwangsmigration betroffen sind,
werden seitens der Regierung Häuser errichtet,
Landwirte erhalten Saatgut und Handwerker Werk-
zeuge entsprechend ihrer früheren Berufe, Über-
reste ihrer verlassenen Güter werden ihnen
ausgehändigt, andernfalls werden diese mit Bargeld
abgegolten, die in den evakuierten Städten und Ge-
meinden befindlichen Immobilien werden erfasst
und deren Zahl, Art und Wert ermittelt und an die
Migranten ausbezahlt, Besitztümer wie Olivenhain,
Weinberge, Orangenplantagen, Geschäfte, Gasthof,
Fabrik und Lager die Erträge einbringen, werden
mittels Auktion verkauft oder vermietet und die Er-
träge hieraus werden dementsprechend den migrier-
ten ursprünglichen Besitzer zurückgegeben.

Das osmanische Innenministerium hat am 28.
Mai 1915 eine Satzung veröffentlicht, die die Beher-
bergung und Ernährung der Migranten regelt. Einige
der dort enthaltenen Artikel können wir wie folgt lis-
ten:

Die Beförderung der von der Zwangsmigration
betroffenen Bevölkerung obliegt den lokalen Verwal-
tungen. Die Migranten können ihre Tiere sowie ihr
bewegliches Hab und Gut mitnehmen.

Während der Überführung sind Beamte für die Si-
cherheitsmaßnahmen zum Schutz des Lebens und
des Eigentums sowie deren Beherbergung und Er-
nährung verantwortlich.

Für jegliche auftretenden Unregelmäßigkeiten
werden alle Beauftragten nach Rangfolge zur Ver-
antwortung gezogen. Nach der Überführung werden
die Migranten in Dörfern und Städten untergebracht,
in denen ein gesundes Arbeiten sowie ertragreiche

"Ermeniler Tarafından Katledilen 
Şehit Türkler Anıt ve Müzesi" (Iğdır)

Tarih ve Toplum
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1. Dünya Savaşı’nda sadece Ermeniler değil,
Türkler de yer değiştirmek istemişler ve göç
edenlerden bir çoğu yollarda ölmüşlerdir. Tama-
men Ermenilerin başlattığı olayların sonunda or-
taya çıkan ölümlerle sadece Ermenilerin
karşılaştığı ve bunun bir “soykırım” olduğunu
öne sürüp, bu iddiayı dünya sahnesine sokmak
isteyenler, Osmanlı döneminde yaşanmış bu
olayları Türkiye’nin önüne koymak istemektedir.
Önce, soykırımı kabul ettirip ardından tazminat
ve hatta toprak talebinde bulunmaya kadar gi-
decek gelişmerin fitne fitili uzun zamandan beri
Batı’da ateşlenmiştir. Bunun için 2015 yılında
Türkiye aleyhine büyük kampanyalar başlatıla-
cağı ve çıkartılacak kararlarla Türkiye’nin mah-
kum ettirileceği, bunun çalışmalarının hızla
sürdüğü belirtilmekte. 

Kuşkusuz burada amaçlanan gerçeklerin or-
taya çıkması, sorumluların tarih önünde yargı-

lanması değildir. Amaç tarihi gerçeklerin ortaya
çıkmasını istemek olsaydı, Türkiye’nin bu ko-
nuda ortak çalışma ve her iki tarafın belgelerinin
birbirine açılma teklifinin Ermenistan tarafından
kabul görmesi gerekliydi. Ermeni sorunu diye
ortaya atılan sorun Türkiye’yi, Osmanlı döne-
minde yaşanan vakalar üzerinden mesnetsiz şe-
kilde yargılama ve zorda bırakma politikasından
başka bir şey değildir. Maalesef bu konu Türkiye
içerisinden de kimi derin odaklar tarafından ka-
şınmaktadır. Hrant Dink’in katledilmesi ve dışa-
rıya “Ermeniler, Türkiye’de hala ölümle burun
buruna” dedirtmek ve Ermeni soykırım iddiala-
rını güçlendirmek için tertiplendiği düşünülme-
lidir. 

Bugün, Türkiye Ermenileri oynanan
oyunun farkındadır ve Türkiye’de her
hangi bir baskı görmediklerini belirtmek-
tedirler. Çıkarılan çözüm paketleriyle Er-
menilerin mallarının iadesine karar
verilmiş olması, geçmişin yaralarının sarıl-

Landwirtschaft möglich ist. Wenn im neuen Sied-
lungsgebiet keine Ländereien zum Verteilen vor-
handen ist, so werden staatseigene Besitzungen
und Ländereien hierfür verwendet werden.

Bis zur endgültigen Unterbringung werden für
Bedürftige staatliche Hilfe in entsprechende Höhe
zur Verfügung gestellt. Bedürftige Landwirte und
Handwerker erhalten entsprechende Mittel und Fi-
nanzhilfe.

Obwohl die Zwangsmigration nur die Banden-
mitglieder vorgesehen war, haben sich viele arme-
nische Bürger dieser angeschlossen, weshalb die
Anzahl der Migranten die durch den Staat Vorher-
geschätzte überstieg. Die im Zwangsmigrations-
Gesetzt vom 27. Mai 1915 enthaltenen Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen konnten aufgrund der da-
maligen Kriegsbedingungen während der Überfüh-
rung nicht vollständig in die Praxis umgesetzt
werden, so dass es zu Übergriffen und Todesfällen
kam.

Obwohl die genaue Anzahl der von der Zwangs-
migration betroffenen nicht genau festgestellt wer-
den kann, sind die überhöhten Zahlenangaben
damit begründet, dass die zuvor nach Russland
ausgewanderten Armenier auch hierzu gezählt
werden.

Im ersten Weltkrieg wurden nicht nur Armenier
zwangsumgesiedelt, sondern auch Türken wollten
umsiedeln und viele verloren während der Umsied-
lung ihr Leben. Die zur Zwangsmigration führenden
Ereignisse wurden ausschließlich seitens der Arme-
nier initiiert. 

Jetzt zu behaupten, dass diese Ereignisse zum
Tod von ausschließlich Armeniern geführt habe, es
sich hierbei um ein „Völkermord“ handele und ver-
suchen diese Behauptung auf die Bühne der Welt-
öffentlichkeit zu heben, verfolg nur ein Ziel: die
Türkei mit diesen in der osmanischen Zeit erlebten
Ereignissen zu konfrontieren.

Zunächst das Bekenntnis zum Völkermord, da-
nach Entschädigungszahlungen und sogar Gebiets-
ansprüche. Das Feuer der Zwietracht und der
Unruhe wurde vor längerer Zeit im Westen ent-
facht. Aus dem Grunde wird verkündet, dass im
Jahre 2015 eine großangelegte Kampagne zur Ver-
urteilung der Türkei ins Leben gerufen wird und die
Vorbereitungen hierzu voll im Gange sind. Das Ziel
dieser Anstrengungen ist zweifellos nicht das He-
rausfinden der Tatsachen und Verurteilung der Ver-
antwortlichen vor der Geschichte. 

Andernfalls wäre Armenien dem Vorschlag der
Türkei gefolgt, die Staatsarchive beider Länder für
gegenseitige Recherchen zu öffnen.

Diese sogenannte Armenische Frage ist nichts
anderes als ein politisches Unterfangen, die Türkei
für die Vorkommnisse in der osmanischen Zeit un-
begründet zu verurteilen.

Leider wird dieses Thema auch innerhalb der
Türkei durch einige „tiefsinnige Kräfte“ geprickelt.

Es ist durchaus davon auszugehen, dass die Er-
mordung von Hrant Dink organisiert wurde, um
nach außen zu argumentieren “Armenier in der
Türkei befinden sich noch immer in Gefahr”, und
um die Argumente des Völkermords an den Arme-
niern zu untermauern.

Tehcir Sırasında Ermenilere Fenalıkta Bulunanlar Hakkında Tahkikat
(Tehcir sırasında Ermenilere fenalıkta bulunduğu bildirilen kişi
ve memurlar hakkında tahkikat yapılması ve yapılan tahkikatın net-
icesinin bildirilmesi yolunda Dahiliye Nezareti'nden Kayser
i Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 16 Ca. 1337 (17 Şubat 1919) BOA. DH.
ŞFR, nr 96/214

Gesichte



Ağustos/August 2014  70

ması için de önemli bir adımdır. Sonuç ola-
rak; Türkler, Ermeniler ve diğer milletler
asırlardır Anadolu’da bir arada yaşamış,
aynı kaderi paylaşmış, aynı şeye üzülüp,
aynı şeye sevinmişlerdir. 

Milletleri birbirine düşürerek Osmanlı’yı par-
çalayanlar, Ermenilerle, Türkiye’nin arasının bo-
zulması için her türlü yola baş vurmaktadır.Bu
karanlık oyunu bozmak öncelikle Türkiye ve Er-
menistan’a düşmektedir. Tarihte kalmış bir olayı
ne tümüyle aydınlatıp, mağduriyetleri gidermek
mümkündür, ne de bunun her iki halka her
hangi bir yararı vardır. Önemli olan yaraların sa-
rılması ve yeniden eski dostlukların kurulmasını
sağlayacak adımların atılmasıdır. Türkiye’nin
sınır komşusu olan Ermenistan, düşmanlıkları
eşmek yerine işbirliği ve dostluğu artırıcı adım-
lar atmalı, Türkiye’de bunun için özel çaba sar-
fetmelidir.  

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT

Heute sind die Türkei-Armenier durchaus in der
Lage zu erkennen, welches dunkle Spiel gespielt
wird und äußern sich dahingehend, dass sie keiner
Unterdrückung ausgesetzt sind. Mit dem verab-
schiedeten „Lösungspaket“ wurde die Rückübertra-
gung  der ehemaligen Güter und Ländereien an
Armeniern beschlossen. Für die Heilung der Wun-
den der Vergangenheit ist dies ein wichtiger Schritt.

Als Zusammenfassung; Türken, Armenier und
andere Nationen leben seit Jahrhunderten zusam-
men in Anatolien, teilen das gleiche Schicksal,
freuen sich gemeinsam und trauern gemeinsam für
die gleiche Sache.

Dieselben Mächte, die durch Aufwiegelung von
Nationen das osmanische Reich zerschlagen haben,
lassen heute nichts unversucht, um das Verhältnis
zwischen Armeniern und Türken zu verschlechtern.

Es ist in Erster Linie die Aufgabe der Türkei und
Armeniens dieses dunkle Spiel zu unterbinden.

Es ist weder möglich ein Ereignis in der Ge-
schichte vollkommen zu hinterleuchten, um Miss-
stände zu beheben, noch hat es für beide Seiten
irgendeinen Nutzen. Das Wichtigste ist, die Wunden
zu heilen und die alles zu versuchen, um alten
Freundschaften wieder herzustellen.

Armenien als Grenznachbar der Türkei sollte
nicht Feindseligkeiten aufgraben, sondern vielmehr
Maßnahmen ergreifen, um die Zusammenarbeit
und die Freundschaft zu fördern, und die Türkei
muss hierfür besondere Anstrengung unternehmen.

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.

Karl-Marx-Str. 27 12043 Berlin

Tel: 30 62 90 35 55 Fax: 30 62 90 35 54
.....wenn es um Ihre Gesundheit geht!

Inh. Meral Durak-Apothekerin-

APOTHEKE IMPULS
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Ihr Partner für Tief- und 
Rohrleitungsbau

Das Unternehmen HAN - Netzbau GmbH
steht seit über 15 Jahren für kompetente
Partnerschaft in Tief- und Rohrleitungs-
bau, sowie deren baunahen Bereichen.
Wir erbringen Leistungen rund um das
Spektrum des Tiefbaus und der dazuge-
hörigen Baumaßnahmen. Modernste
Mess- und Bautechniken, geschultes und
qualifiziertes Personal sorgen für eine op-
timale Projekt- und Bauausführung.
Durch unsere Partner- und Tochterun-
ternehmen wird eine hohe Effizienz im
Bau und Dienstleistungssegment errre-
icht, wodurch unsere Kunden und Auf-
traggeber stets Ihre Projekte sauber und
problemlos verwirklichen können.
Wir freuen uns über ihr Interesse an un-
serem Unternehmen und stehen ihnen
gerne mit unserer Internetpräsenz, tele-
fonisch oder auch persönlich zur Verfü-
gung.

Schätzelbergstraße 1-3 
12099 Berlin

Telefon +49 (0)30 280909 0
Telefax +49 (0)30 280909 111

info@han-bau.de
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BERLİN’DE İLKLERİN MİMARI

Portre

Karışık kanal denilen özel yayıncıların program yaptığı kanalda 2 saatlik yayın hakkı aldım.
TRT ile irtibata geçerek programlarını Almanya’da yayınlama anlaşması yaptım. Anlaşmamız
TRT Almanya’da yayına başlayana kadar devam etti. Buradan yerel yayınlar, TRT’den haberler
ve belgesellerle başlayan 2 saatlik yayınımız kısa zamanda 4 saate çıktı, derken 6 ve en sonunda
24 saat yayın yapmaya başladık. Böylece bir sene içerisinde TD1 kanalı ortaya çıkmış oldu. 
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OCCA: Sizi tanıyabi-
lir miyiz? 
Özçakır: 15 Eylül
1934’te Samsun’da
doğdum. İlkokulu

Samsun’da bitirdikten babamın işi
dolayısıyla İstanbul’a geldik. Orta
ve lise tahsilimi İstanbul’da ta-
mamladım. Eminönü Halk Evi
Çocuk Tiyatrosu’nda görev aldım.
Daha sonra yaklaşık 30 filmde
başrol oynadım.  “Gelin Ayşem,
Beni Mahvettiler, Ali Derler Adıma,
Kore Gazileri” oynadığım fimler-
den bazıları. Muhterem Nur, Öz-
türk Serengil, Ayhan Işık gibi
sanatçılarlarla başrol paylaştım.
Yeşilçam’da oyunculuk yapmaya
devam ederken film setinde tanış-
tığım bir hanımla evlendim. Bu sı-
rada Almanya’dan bir iş teklifi
aldım ve film çekmek üzere 1961
yılının ocak ayında Hamburg’a gel-
dim. O filmi çekemedik ama evlili-
ğim pek iyi gitmediği için ben bir
müddet daha Almanya’da kaldım.

MOCCA: Almanya’ya geldik-
ten sonra neler yaptınız?

Özçakır: Stuttgart’ta 2 yıl Fiat
fabrikasında çalışıp Türkiye’ye
döndüm. 1 yıl Türkiye’de kaldıktan
ve birkaç filmin hem başrol oyun-
culuğunu hem de prodüktörlüğünü
yaptıktan sonra tekrar Almanya’ya
geldim. Bu kez demiyollarında ter-
cümanlık yapmaya başladım. Aynı
zamanda mağazacılık ve otel işlet-
meciliği yapıyordum. 1975 yılına
kadar orada kaldım. Otel binası
satılıp işi bırakmak mecburiye-
tinde kalınca arkadaşlarımın da ıs-
rarıyla Berlin’e gelmeye karar
verdim. Çünkü arkadaşlarım be-
nim Berlin’de iş yapabileceğimi
düşünüyorlardı. 

MOCCA: Berlin’deki iş haya-
tınıza havayolu taşımacılığıyla
mı başladınız?

Özçakır: O yıllarda Berlin’den
Türkiye’ye uçuş yoktu ve buradaki

insanların izne gitmek istedikle-
rinde Hannover’e ya da Ham-
burg’a gitmek zorundaydılar. Bu
sırada işgal kuvvetlerine ait uçak-
lar eski Tegel Havalimanı’nda bek-
liyorlardı. Kimse bu uçaklarla
şalter uçuş yapmayı düşünmü-
yordu. Ben birkaç arkadaşımla bir-
likte Amerikan şirketi Modern
Air’le temasa geçtik ve şalter uçuş
yapmak için anlaşma yaptık. İşgal
kuvvetlerinden başka bir uçak şir-
ketinin Berlin’e girmesine izin ve-
rilmiyordu. Bu nedenle Türk Hava
Yolları Berlin’e uçuş ya-
pamıyordu. Biz de THY ile
koltuk başına anlaşma
yaptık ve uçuş müsadesi
aldık. Aktürk firması adı
altında, Modern Air’in
149 kişilik uçağıya İstan-
bul’a direk uçuşlara baş-
ladık. Berlin’deki ilk Türk
uçak firmasıdır. Merkezi-
miz Ansbach Caddesi’
ndeydi. Kreuzberg’te de
şubemiz vardı. Daha

sonra buraya taşındık. Modern Air
firması Amerika’ya geri dönünce
biz de yeni bir arayışa girdik.
Amerika, Fransa ve İngiltere dışın-
daki şirketler burada uçuş yapa-
madığı için iki arkadaşımla birlikte
İngiltere’ye giderek orada bir hava
taşımacılık şirketi kurduk. Amacı-
mız buradaki şirketimizin kurdu-
ğumuz İngiliz şirketin uçağını
kiralayabilmesi idi. Bu şekilde Bri-
tisch Kolidonya ile anlaştık ve on-
lara ait bir uçağı merasimle buraya
getirdik. 320 marka her gün Tür-
kiye’ye gidiş geliş yapacaktık.
Daha sonra İngilizler bu şekilde
yaptığımızı öğrenince uçağı sat-
maktan vazgeçtiler ve kiralamayı
teklif ettiler. Bu kez maliyeti çok
yüksek olacağından biz istemedik.
İngiliz firmasıyla uçuşlarımızı,
ödediğimiz 1 milyon marklık uçuşu
tamamlayana kadar sürdürdük.
Yolumuza yine bir Amerikan şirketi
olan Euroamerika’yla devam ettik.

O şirket de bir gün gelip Ameri-
ka’ya dönmeye karar verdiğinde
biz yeniden uçak arayışına girdik.
Son olarak Doğu Almanya hava-
yolu firması olan İnter Flug’la an-
laştık ve iki Almanya birleşene
kadar uçuşlarımız devam etti.
Ancak bu firmayla da işlerimizi
Tabi ki doğu şirketi olduğu için sı-
kıntılar oluyordu. İnsanlar sınırda
bir saat bekletiliyordu vs. 

MOCCA: Türkischer Basar’ı
nasıl kurdunuz?  

Özçakır: Bir gün büyükelçinin
tavsiyesiyle aradığını söyleyen bir
Alman iş adamından telefon aldım.
Bülow caddesi eski metro istasyo-
nunda bir işletme kurduklarını,
henüz faaliyete geçiremediklerini
ve bir Türk’le çalışmak istediklerini
söylediler. İçinde 40 dükkan ve
500 kişilik bir lokanta olan bu yeri
gördüğümde aklıma derhal Kapa-
lıçarşı geldi ve esnafın oturum ve
çalışma izinlerini onların alması
şartıyla orayı bir Türk çarşısı yapa-
cağımı söyledim. Böylece İstan-
bul’a gidip Kapalıçarşı esnafı ile
görüştük. Daha sonra onları Ber-
lin’e davet ettik ve çalışmalara
başladık. İzinlerin alınması bir yıl
sürdü. Bu sırada çarşıyı Türk usülü
dekore ettik. Epey maliyetli oldu.
Sonunda İstanbul’dan halıcılar, ku-
yumcular Berlin’e geldi. Görkemli
bir açılış yaptık. Mehter takımı ge-
tirtik ve Kudamm’dan Bülow Cad-
desi’ne kadar mehter yürüyüş

Portre

“Türkischer Basar Kapalıçarşı konseptinin Berlin’de uygulan-
mış şeklidir. İstanbul’daki Kapalıçarşı esnafını Berlin’e getirdik
ve mehter takımı eşliğinde görkemli bir açılışla pazarı açtık.” 

M
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yaptı. Hatta Hürriyet gazetesi
şöyle bir başlık atmıştı: “Dün Vi-
yana kapılarında bugün Berlin’de
mehter yürüttük.” Pazar da iki Al-
manya’nın birleşmesiyle kapandı.
Çünkü birleşme olduğu takdirde
metro istasyonunun tekrar açıla-
cağı ve yapılan tüm anlaşmaların
feshedileceğine dair bir anlaşma
maddesi vardı. 

MOCCA: Bir de televizyon-
culuk hayatınız var. Ondan da
bahsedebilir misiniz?

Özçakır: Bir gün gazetede
Berlin’de kablolu televizyon kuru-
lacağını okudum. Buradaki Türkler
Köln’den yapılan yarım saatlik
radyo yayını dinliyorlardı. Neden
burada Türklere yönelik bir yayın
olmasın, diye düşündüm. Sinema
geçmişim de olduğu için bu işe el
atmaya karar verdim. Bir Alman
ortakla birlikte yayıncılığa başla-
dım. Karışık kanal denilen özel ya-
yıncıların program yaptığı kanalda
2 saatlik yayın hakkı aldım. TRT ile
irtibata geçerek programlarını Al-
manya’da yayınlama anlaşması
yaptım. Anlaşmamız TRT Al-
manya’da yayına başlayana kadar
devam etti. Yerel yayınlar, TRT’den
haberler ve belgesellerle başlayan
2 saatlik yayınımız kısa zamanda
4 saate çıktı, derken 6 ve en so-
nunda 24 saat yayın yapmaya
başladık. Böylece bir sene içeri-
sinde TD1 kanalı ortaya çıkmış
oldu. 2005 yılına kadar yayınları-
mızı sürdürdük. Ben artık yorul-
muştum ve yayınlcılıkta yeni
teknolojiyle birlikte yeni atılımlar
yapmak gerekiyordu. Ben de ka-
nalı yanımda çalışan arkadaşlara
devredip dışarıdan danışmanlık
hizmeti vermeye karar verdim.
Ancak düşündüğümüz gibi olmadı.
Maalesef arkadaşlar kanalı kapat-
mak zorunda kaldılar. 

MOCCA: Birçok işte öncülük
yapmış biri olarak buradan
gençlere nasıl bir mesaj ver-
mek istersiniz?

Özçakır: Benim gençlere tav-
siyem yapmak istedikleri şey her
ne ise onun için bıkmadan usan-
madan sonuna kadar çalışmaları-
dır. Bu şeyin doğru ya da yanlış

olması önemli değil. Sonunda yap-
tıkları şeyin doğru mu yoksa yanlış
mı olduğunu kendileri görmeliler.
Vazgeçmek ve yarım bırakmak en
kötüsü.  

MOCCA: Bu macera dolu ha-
yatta şu işi yanlış yaptım, şunu
şöyle yapsaydım daha doğru
olurdu diyebileceğiniz bir şey
var mı?

Özçakır: Var, maalesef. TD1
kanalını yanımda çalışan arkadaş-
lara devretmek yerine oğluma
devretseydim daha doğru olurdu-
diye düşünüyorum. Türkçe bilme-
diği için oğluma devretmedim
ancak hem teknik bilgisi hem de
prodüksüyon işlerindeki bilgisi ne-
deniyle bu işi başarıyla yürütebi-
lirdi. Yanımdaki arkadaşlara itimat
ettim. Günün birinde oğlumla be-
raber çalışırlar diye düşündüm.
İmkânım olsa yine bir televizyon
kurar ve oğluma bırakırım. 

MOCCA: Şu anda TD1’in son
durumu nedir? Birisi başına
geçse, mesela siz başına geç-
seniz tekrardan canlanabilir
mi?

Özçakır: Maddi kaynakların
sağlanması durumunda elbette
yeniden yayın hayatına başlayabi-
lir. Her ne kadar TD1’i devretmiş
olsam da yeni sahipleri TD1’in
maddi varlıklarının sahibidir. Oysa
TD1 markası Atalay Özçakır is-
miyle özdeşleşmiştir. TD1, Atalay
Özçakır’dır. 

MOCCA: Gazeteci Deniz Ol-
cayto ve Ata Tilmaç sizin de
çalışma arkadaşlarınızdı. On-
ları buradan anacak olursak ne
söylemek istersiniz?

Özçakır: Deniz’le birlikte çalış-
maktan her zaman büyük zevk al-
mışımdır. Televizyonculuğu bilen,
TRT’nin yetiştirdiği usta isimlerden
biriydi. TD1’de başarılı program-
lara imza atmıştır. Çalışma hayatı-
mız boyunca kendisinden hiçbir bir
şikâyetim olmamıştır. 

Ata da TD1’i ilk kurduğum yıl-
larda bana çok yardımları dokun-
muş bir arkadaşımdı. Kendisi
başarılı bir televizyoncuydu. Hazır-
ladığı programların montajını da

kendisi yapardı. Nasıl yapılacağını
bana da gösterirdi. 

Allah rahmet eylesin. Allah gü-
nahlarını affetsin. 

MOCCA: Gazeteci Tevfik
Dağdeviren de birlikte çalıştı-
ğınız isimlerden biri. Kendi-
siyle özel bir hatıranız var
mıdır?

Özçakır: Tevfik’le pek çok ha-
tırma var. Hangi birini anlatayım
bilemiyorum. Kendisi program
yapmaya çok hevesli bir arkadaştı.
Çalışırken her programda ken-
dince bir şeyler yapmak isterdi.
Bunun için bazen benden laf işit-
tiği olurdu. Kendisi de bunu hep
anlatır. Çok çalışkan biridir. Şimdi
Bizim Alem adlı bir dergi çıkartıyor.
Kendisinin devlet adamlarıyla da
çok iyi dostlukları vardır. Rahmetli
Necmettin Erbakan’la da büyük
dosttu. 

Rahmetli Erbakan’la bir anımı
anlatmak isterim. Kendisi Av-
rupa’ya geldiğinde nereye giderse
gitsin mutlaka bana bir davetiye
gönderirdi. Ben de icabet ederdim.
Bir keresinde kalp krizi geçirmiş-
tim. Rahmetli Erbakan da miting
için Berlin’e gelmişti. Mitingten
sonra 40 tane arabayla hastanaye
beni ziyarete gelmişti. O yüzden
kendisini çok severim. Çok haki-
katli, çok bilgili bir insandı.  

Röportaj: Rüştü KAM

Portre
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OCCA: Sizi tanıya-
bilir miyiz?
Şahin: 1961 Samsun
doğumluyum.
1978’de öğrenci ola-
rak Berlin’e geldim.

Evli ve iki çocuk babasıyım. Kızım
ekonomi masterını tamamladı.
Oğlum da inşaat mühendisi. Al-
manya’ya geldikten sonra eğiti-
mimi yarım bırakmak zorunda
kaldım. Çeşitli işlerde çalıştıktan
sonra 17 yıl BVG’de otobüs şoför-
lüğü yaptım. 13 sene boyunca ek
iş olarak ev alıp satımı ile ilgileni-
yordum. Daha sonra da sanayi
sitesi satın aldım. 

MOCCA: Sanayi sitesi alıp
yönetmeye nasıl karar verdi-
niz?

Şahin: Benim hep böyle bir
hedefim olmuştu. Çok büyük bir
yer alıp sanayi sitesi yapmak isti-
yordum. Bu vizyon bende vardı.
Bunun için araştırmalar yaptım.
Şartların oluşmasını bekledim.
Karşıma birkaç yer çıktı ve sonra-
sında 2011 yılında, Neuköln sınır-
ları içerisinde olan sanayi sitesini
Liegenschaftsfond’an satın aldım. 

MOCCA: Kurulma aşama-
sını anlatır mısınız? Ne gibi
zorluklarla karşılaştınız? 

Şahin: Satın aldıktan sonra
bir takım zorluklar yaşadık el-
bette ancak belediye başkanı ve
çalışanları projenin hayata geç-
mesinde bize yardımcı oldular.
Bürokratik sorunlarımız olmadı.
Ancak satın aldıktan sonra tah-
min ettiğimizden çok hasar oldu-
ğunu gördük. Altyapı sorunları
vardı, çatılar bozuktu, yerlerde
mantar oluşmuştu vs. Burayı
satın aldığımızda içerisinde 10
tane kiracı vardı. Sanayi sitele-
rinde kiracılar açısından şöyle bir
sorun vardır. Risk faktörü çok ol-
duğundan bankalar kredi ver-

mezler. Bu gibi sorunlarımız oldu
ancak hepsini aştık ve şu anda
hizmet veriyoruz. 

MOCCA: Sanayi sitesi profi-
lini biraz anlatır mısınız?

Şahin: Sanayi sitemiz 42 dö-
nümdür. İçerisinde küçük, orta
ve büyük ölçekli değişik alanlarda
iş yapan 60 firma vardır. Maran-
gozhaneden tamirhaneye, tüp
dolum tesisinden yemek şirketine
kadar çok farklı iş kolları site-
mizde yer almaktadır. 100-150
metrekarelik küçük ofislerden
5000 metrekaralik büyük salon-
lara kadar farklı büyüklükte dük-
kanlar mevcuttur. Kiracılarımızın
çoğunluğu Alman ağırlıktadır.
Türklerin yanısıra Arap ve Rus ki-
racılarımız da var. 

MOCCA: Büyük bir sanayi
sitesi işleten biri olarak iş
dünyasını da takip ediyorsu-
nuzdur. Berlin’deki ekonomik
yapıyı nasıl değerlendiriyor-
sunuz? 

Şahin: Kiracılarımızın iş yerle-
rine gelen işlerden, kirayı ödeme
durumlarından vs. ekonominin
nabzını tutabiliyoruz Berlin’de.
Eskiyle karşılaştırdığımızda bu-
günkü durumun çok da iyi olma-
dığını söyleyebilirim. Gençlerin iyi
bir geleceğe sahip olmaları için
çok çalışmaları gerekmektedir. 

MOCCA: Peki, gençlere
önerileriniz neler? 

Şahin: Öncelikle gençlerin ka-
liteyi yakalamak için eğitim alma-
larını çok önemsiyorum. Sıradan
olmak istemiyorlarsa mutlaka iyi
bir eğitim almalılar. Dünyayı algı-
lamak için üniversite eğitimi şart
diye düşünüyorum. Meslek eği-
timi de önemli elbette. Bir de
benim dikkat çekmek istediğim
bir konu daha var. Bizler belki
çok farkında değiliz ama pekçok

gencimiz uyuşturucu batağında
ziyan oluyor. Bunun için mutlaka
bir şey yapılmalıdır. Berlin’deki
gençlere aileleriyle birlikte bü-
yükelçiliğimiz ve sivil toplum ku-
ruluşları da destek olmalıdır. Ben
bu konuda yardımcı olmaya hazı-
rım.

MOCCA: Berlin’de Türk iş
adamlarının etkisini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? İş adam-
ları dernekleri ile iş
adamlarının çalışmaları bu
topluma yansıyor mu sizce?

Şahin: Ben MÜSİAD üyesi-
yim. Oradaki çalışmalardan ha-
berdarım. 3,5 senedir diğer
derneklerin ve iş adamlarının faa-
liyetlerinden kopuğum. Ancak
benim gözlemim Berlin’de Türk iş
adamlarının bölük pörçük olduğu.
Berlin’deki iş adamlarının bölün-
müşlüğü topluma da yansıyor.

MOCCA: Bundan sonraki
projeleriniz nelerdir?

Şahin: Allah nasip
ederse Böyle bir yer
daha arı  yorum. 

BERLİNLİ İŞ ADAMI MUZAFFER ŞAHİN

Portre

Öğrenci olarak geldiği Berlin’de sanayi sitesi kuran Gewerbepark Neuköln’ün sahibi Muzaffer
Şahin’le kısa bir söyleşi yaptık. 

M

Röportaj:
Yunus İNCİ
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ngelli bireyler ve aileleriyle, uzmanlar ve gönüllüleri bir araya getiren InterAktiv derneği,
“Farklı olmak normaldır” sloganıyla 3 yıldır çalışmalarını Berlin’de sürdürüyor. Öncelikli
hedefi iletişim ve paylaşım olan dernek, aileleri bilinçlendirerek engellilerin yaşam ko-
şullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Dernek bünyesinde engelli çocuğu olan anneler bu-
luşup tecrübelerini birbirlerine aktarırken, aynı zamanda uzmanlardan çocuklarının

sosyal hakları ya da bakımları konusunda bilgi alabiliyorlar. InterAktiv derneği kurucusu ve başkanı
Sevgi Bozdağ’la yaptığımız söyleşide faaliyetlerini ve gelecekteki projelerini konuştuk. Ağırlıklı
olarak Türkiye kökenli göçmenlere hizmet sunan dernek, dili, dini, ırkı, cinsiyeti, yaşı veya engeli
ne olursa olsun toplumdaki tüm engellilere ulaşmayı hedefliyor. “Araştırmalar %12 civarında göç-
men kökenli engelli olduğunu gösteriyor. İlginç olansa engellilere yönelik özel okullara giden ço-
cukların ortalaması Türkler arasında çok yüksekken bilhassa okul sonrası imkânları kullananların,
sağlık hizmetlerinden ya da devletin sunduğu diğer hizmetlerden faydalanlarının sayısının çok
düşük olması. Bu şu anlama geliyor; bizim insanlarımız devletin sunduğu imkânlardan faydalan-
masını bilmiyor.” diyen Sevgi Bozdağ, Berlin’in her yerinden kişilere ulaşan derneklerinden hizmet
almak isteyenlerin telefonla aramalarının yeterli olduğunu söylüyor. Asıl mesleği inşaat mühen-
disliği olan Bozdağ, kendi işini yarı zamanlı olarak yaparken, “Bazen dernek için günde 15 saat
çalıştığımız oluyor. Çünkü ilerlemesini istediğimiz çok şey var.” diyor. InterAktiv derneğini hayata
geçirmesi ve yapmış olduğu fahri çalışmalardan dolayı  2012 yılı Mitte semtinin fahri hemşehrilik
ödülüne layık görülmüş Sevgi Bozdağ. Ayrıca dernekteki anneler 2013 yılında yılın anneleri se-
çilmişler. InterAktiv derneğini Sevgi Bozdağ’dan dinliyoruz.

ENGELLİ AİLELERİ YALNIZ DEĞİL

Güncel

E



Ağustos/August 2014  77

Güncel

MOCCA: Böyle bir dernek
kurmaya nasıl karar verdiniz?

Bozdağ: İnsanların yaşadıkları
bazı olaylar hayatlarını değiştir-
melerine neden olabiliyor. Benim
de dernek çalışmalarına başla-
mamla yaşantım arasında bir bağ-
lantı var. Kardeşimi bir trafik
kazasında kaybettim. Bu olay
benim için büyük bir şoktu ve
uzun süre kendime gelemedim.
Sonrasında da yüksek tansiyona
bağlı bir kalp rahatsızlığı geçirdim
ve çok riskli bir ameliyet olmak
zorunda kaldım. Bu iki olaydan
sonra toplumdan uzaklaşmış,
kendi içime kapanmıştım. Bu
durum sadece beni değil aynı za-
manda ailemi de etkiliyordu. Bir
zaman sonra eşimin de ısrarıyla
bir şeyler yapmaya karar verdim.
TDU’nun faaliyetlerine katılmaya
başladım. Hayatımın dönüm nok-
tası olan olayı da faaliyetlerimiz
kapsamında engelliler atölyesine
yaptığımız bir ziyarette yaşadım.
O gün hayata bakış açım tama-
men değişti. Orada Seyran adında
bir engelli kızımızla tanıştım. Sey-
ran, spastik engelinden ötürü hiç-
bir yerini oynatamayan, sadece
gözlerini hareket ettirebilen, 24
saat başkasına muhtaç olarak ya-
şayan biri. Gözleriyle kullandığı bir
bilgisayarda çok iyi Almanca ve
Türkçe okuyup yazabiliyor. Bu şe-
kilde atölyede çalışıyor. Beni en
çok etkileyen ise Seyran’ın neşesi
ve hayata capcanlı bakması oldu.
O zaman kendimden ve yaşadığım
acılara karşı isyanımdan utandım.
O güne kadar engellilerle ilgili pek
de bilgi sahibi olmadığımı farket-
tim. Araştırdıkça hayatlarının ne
kadar zorluklarla dolu olduğunu
öğrendim. Bunu keşfettikten
sonra artık duramazdım, bir şeyler
yapmalıydım. Böylece bir kadınlar
derneğinde çalışmaya başladım.
Hemen harekete geçip engellileri
konu alan bir projenin hayata geç-
mesine vesile oldum. 3 yıl bo-
yunca çalıştığım bu dernekte
gördüğüm büyük bir eksiklik aile-
lerin dernek bünyesine katılama-
masıydı. Ben birebir ailelerle
çalışmak istiyordum. Aileler, gö-
nüllüler ve uzmanların birarada
olabileceği bir dernek kurmaya

karar verdim. Adımızı da bu ne-
denle “InterAktiv”  koyduk.
11.11.2011 tarihinde derneğimizi
kurduk. 

MOCCA: İlk olarak nasıl
başladığınızı anlatır mısınız?

Bozdağ: “Kontaktstelle Pflege
Engagement” denilen yerler var.
Kurumlar ya da kişiler biraraya
gelip bir çalışma yapmak istedik-
lerinde buradan mekan talep ede-
biliyorlar. Yani, “Biz birkaç anneyle
birlikte hakkımızı aramak için bi-
raraya gelip, fikir alışverişinde bu-
lunmak istiyoruz.” dediğinizde,
burası size bir yer bulmak zo-
runda. Çünkü onlar da “Selbst-
hilfe” denilen, “kendi kendine
yardım” gruplarının hayata geç-
mesi için ön ayak oluyorlar. Biz de
buraya giderek, dernekleşme yo-
lunda olduğumuzu ama nerede
buluşacağımızı bilmediğimizi, söy-
ledik. Bize Mitte’de bir yer göster-
diler. Orada hem dernek
çalışmalarımızı yürüttük hem de
ilk “Anneler Grubu”muzu kurduk.
Annelerimizin sayısı arttıkça orası
yeterli olmamaya başladı. Bir de
anneler çocuklarıyla birlikte gel-
mek istediler. Biz de Nachbarsc-
haftsheim Schöneberg’te bir yer
istedik. Buranın görevi bu gibi sos-
yal çalışmalar yapanlara ev sahip-
liği yapmak. Burada bize bir oda
verdiler. Dolabımız var, eşyaları-
mızı koyabiliyoruz. Çocuklar için
de giriş katını kullanabiliyoruz. 

MOCCA: Ekibinizde kimler
yer alıyor?

Bozdağ: Ekibimizde, benimle
birlikte iki tane engelli çocuğu olan
anne –Filiz Demirkol ve Aysun
Akar-, 25 yıl engelli atölyesinde
yönetici olarak çalışmış bir sosyal
pedagog –Jürgen Mauss-, halen
engelliler atölyesinde sosyal peda-
gog olarak çalışan yeğenim Pınar
Can, destekli iletişim uzmanı  bir
pedagog –Claudia Nuss-, 20 yıl
engelli alanının değişik dallarında
çalışmalar yapmış esas mesleği
hemşirelik olan bir engelli bakım
uzmanı –Silke Dietrich- bulun-
maktadır. Bu değerli şahıslar aynı
zamanda dernek kurucularıdır ve
fahri olarak aktif görev almakta-

dırlar. Elbette dışardan bize destek
olan daha bir kaç uzman arkada-
şımız bulunmaktadır. Bu yıl AOK-
nın desteği ile Nurten Ataman
hanım anneler ve aileler grubu-
muzu koordine etmek, onlara ge-
rektiğinde birlikte kurumlara ve
doktorlara giderek, gerekli evrak-
ları doldurmalarında yardımcı ola-
rak destek vermek amacıyla
derneğimizin bünyesi altında çalış-
maktadır. Ekip Alman ve Türk kö-
kenli kişilerden oluşuyor ancak
ekipteki annelerimiz Türk kökenli
olduğu için ilk etapta Türk ailele-
rine yönelik çalışmalara başladık.
Amacımız diğer göçmen ve Alman
ailelerine de ulaşmak.

MOCCA: Engelli çocuğu olan
bir aile size geldiğinde nasıl
bir süreç başlıyor, neler yapı-
yorsunuz?

Bozdağ: Öncelikle bize gelme-
lerine bile gerek yok, telefonla
ulaşmaları yeterli. Telefon görüş-
memizde aileyle ve engelliyle ilgili
kısa bilgileri aldıktan sonra kendi-
leriyle bir randevu ayarlıyoruz ve
evlerinde onları ziyaret ediyoruz.
Aileyi dinliyoruz ve gözlemliyoruz.
Sorular sorarak engelli bireyle ilgili
o zamana kadar neler yapıldığını
öğreniyoruz. Hangi hizmetleri al-
dılar, hangi terapilere katıldılar vs.
Bu ziyaretleri, telefon görüşme-

“Annelerin biraraya gele-
rek sorunlarını paylaştığı,
tecrübelerini birbirlerine
aktardığı gruplar oluştur-
duk. Annelerimizi bilin-
çlendirerek kendi ayakları
üzerinde durabilmelerini
sağlamak istiyoruz. Biz
onları yönlendirerek hak-
larını arayacak gücü ken-
dilerinde bulmalarını ve
böylece harekete geçme-
lerini istiyoruz.”
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mizdeki bilgilere göre ilgili peda-
gog arkadaşlarımızdan biri ya da
bizzat ben yapıyorum. Daha sonra
tüm ekip biraraya gelip değerlen-
dirme toplantısı yapıyoruz. Ziya-
rete giden arkadaşımız ekibe
bilgileri aktardıktan sonra nasıl bir
yol izlenmesi gerektiği üzerine tar-
tışıyoruz ve aileye ne şekilde des-
tek olacağımıza karar veriyoruz.
Aileyi haklarıyla ilgili bilgilendirip
yönlendiriyoruz. Örneğin, çocuğun
tekerlekli sandalyesinin değiştiril-
mesi gerektiğini gözlemlediysek,
hemen bununla ilgili harekete ge-
çiyoruz. Yani, her aileye ve her ço-
cuğa özel bir program uyguluyo-
ruz. Aynı zamanda anneyi anneler
grubuna davet ediyoruz.

MOCCA: Anneler grubunu
biraz anlatır mısınız?

Bozdağ: Annelerin biraraya
gelerek sorunlarını paylaştığı, tec-
rübelerini birbirlerine aktardığı
gruplar oluşturduk. 2 haftada bir
ya da ayda bir toplanan 2 tane an-
neler grubumuz var. İlk etapta
engel türüne göre grupları ayırma-
dık. Ancak sayımız arttıkça ve özel
konulara değinebilmek için engel
türüne göre gruplar kurmaya
karar verdik. Bu gruplara, anneler
grubu yerine, “Aileler grubu”
dedik. Sadece anneleri değil, ba-
baları da toplantılarımıza dahil
etmek istiyoruz. Tabiki, yine de
anneler ağırlıkta oluyor. Şu anda
epilepsi ve şeker hastası çocukla-
rın ailelerine yönelik 2 ayrı grubu-
muz daha var. Bu yıl babalara özel
bir grup kurmayı düşünüyoruz.
Ayrıca down sendromlu ve otistik
çocukları olan ailelere yönelik de
özel gruplar kuracağız.

Amaç Anneleri Güçlendir-
mek

Her anne ya da aile grubumu-
zun iki yöneticisi var. Biz böylece

annelerimize sorumluluk vermek
istiyoruz. Annelerimizi bilinçlendi-
rerek kendi ayakları üzerinde du-
rabilmelerini sağlamak istiyoruz.
Biz onları yönlendirerek haklarını
arayacak gücü kendilerinde bul-
malarını ve böylece harekete geç-
melerini istiyoruz. Anneleri,
sorunları nedeniyle oturup ağla-
yan ya da yardım bekleyen konu-
mundan çıkartıp sorunlarını nasıl
çözebileceği konusunda düşünen
ve mücadele eden konuma getir-
mek istiyoruz. Anneler kendi ailevi
sorunlarını da uzman arkadaşları-
mızla görüşebiliyorlar. Psikolojik
danışmanlık hizmeti veriyoruz ai-
lelere. 

“Benden Sonra Çocuğum
Ne Yapacak?”

Ailelerimizin diğer en önemli
sorunu çocuklarının geleceği.
Anne babalar, kendilerinden sonra
çocuklarının nerede kalacağı, nasıl
bakılacağı endişesini taşıyor. Buna
kapsamlı bir çözüm bulabilmek
için çok büyük bir proje aklımızda
var, ancak bu, zaman isteyen bir
çalışma olacağından şu anda en
azından böyle yerler hakkında ai-
leleri bilgilendirerek yönlendir-
meye çalışıyoruz. Ailelere,
kendileri öldükten sonra çocukla-
rının tamamen bir boşluğa düşme-
mesi için şimdiden onları kendi
başlarına bırakmaları gerektiğini
söylüyoruz. Türk ailelerini buna
ikna etmek zor oluyor. Bu yönde
hizmet veren yerlere anneleri gö-
türerek gözlemlemelerini sağlıyo-
ruz. Çocuklarının böyle bir yerde
yaşamasını kabul etmesi için aile-
lerin kendilerini adım adım nasıl
hazırlayabileceklerini gösteriyoruz.
Deneme yapmalarını tavsiye edi-
yoruz. Çocuklarının belirli bir yaşa
geldikten sonra kendi ayakları
üzerinde durabilmesi için çalışma-
ları gerektiğini söylüyoruz. Bu yer-

leri kendi gözleriyle gördükten
sonra oradaki kişileri tanıyarak gü-
venen ve bizim desteğimizle oraya
çocuklarını yerleştiren ailelerimiz
oldu. 

MOCCA: Başka hangi etkin-
likleriniz olduğunu anlatır mı-
sınız?

Bozdağ: “Daha çok sağlık,
daha çok bilgi, daha çok katılım”
başlığı altında bilgilendirme top-
lantıları düzenliyoruz. Bilgi herşe-
yin çözümü. Hakkınızı bilmesseniz
hakkınızı arayamazsınız. Bu bir
kısır döngü. Ne kadar bilgili olu-
nursa o kadar sağlıklı olunacağı ve
böylece topluma da o derece katı-
lım sağlanacağına inanıyoruz. Bu
nedenle öncelikle ailelerimize çe-
şitli eğitimler veriyoruz. Hasta
hakları, bakım seviyesi ölçme,
bakım belgesi alma şartları, engel-
lilerin çalışabileceği yerler, top-
luma katılım imkânları, engelli
yurtları gibi pek çok konuda eğitim
toplantıları düzenledik. Bu toplan-
tılara konu başlığına göre uzman
kişiler çağırıyoruz. Bu uzman kişi
bir pedagog ya da bir avukat ola-
biliyor. Bu toplantıları her yıl birkaç
kez düzenliyoruz. Alman aileler,
dernekler, uzmanlar da katıldığı
için toplantıyı Almanca yapıyoruz,
simultane olarak Türkçe’ye çeviri-
yoruz. 

Her ay engelli ve engelli olma-
yan gençlerin birarada eğlendiği
disco günü düzenliyoruz. Amacı-
mız çocukları topluma karıştırmak.
Ancak bu, sadece engellileri grup
halinde topluma karıştırıp bırak-
mak değil, onların her alanda kay-
naşmasını sağlamak olmalı diye
düşünüyoruz. En güzel kaynaşma
eğlenirken olur diye düşünerek bir
Alman derneğiyle anlaştık. Ayda
bir Pazar günleri engelli ve engel-
siz, Alman ve Türk gençleri bira-
raya gelerek eğleniyorlar. Bu
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sırada ailer de sohbet ediyor.
Müzik çok güzel bir ortam sağlıyor.
Engelli olmayan gençlerimizin, te-
kerlekli sandalyede oturan ya da
hareket edemeyen çocuklarlar ir-
tibata geçip onlarla arkadaşlık
kurduktan sonra engelliye bakış
açılarının değiştiğini gözlemliyo-
ruz. Bir hedefimiz de toplumu bu
yönde bilinçlendirmek ve engel-
liyle birlikte yaşamayı onlara öğ-
retmek. Toplumun bilinçlenmesi
amacıyla şimdiye kadar Alhambra
sinemasında AF Media desteğiyle
iki filmi özel gösteriye sunduk.
“Benim Dünyam” ve “Tamam
mıyız?” filmleri engelli bireylerin
yaşamla olan mücadelerini konu
alan iki değerli film. Almanca alt
yazılı yaklaşık 250 kişinin katılımı
ile gerçekleşen bu gösteriler so-
nunda bir çok insan engelliye
bakış açısını değiştirerek salondan
ayrılmıştır. Film gösterilerimizi
belirli aralıklarda devam ettirmeyi
planlıyoruz.

Geçen yıl Rügen’e bir gezi dü-
zenledik. 46 kişi katıldı gezimize.
Amacımız böyle gezileri çoğaltmak
ancak bütçe gerektiren bir konu
olduğu için şimdilik ileri bir tarihte
yapmayı düşünüyoruz. Ailelerimiz
her ne kadar kimseden yardım al-
madan gerçekleştirmek istese de
bazı bütçesi yeterli olmayan aile-
lerimiz de var. Geçen yıl yaptığımız
gezimizi TDU işverenleri destek-
ledi. Ailelerle günlük seyahatler de
düzenliyoruz. Mesela geçenlerde
bir at çiftliğine gittik. Çocuklarla
birlikte tiyatro gösterilerine gidiyo-
ruz. Özel bayramlarda, Noel Bay-
ramı gibi, eğlenceler düzenliyoruz.
Güzel havalarda piknik yapıyoruz.

Çeşitli kurum ziyaretleri ya-
pıyoruz. Örneğin en son ağır

hasta, ölüm döşeğinde yatan ço-
cukların bakım yerlerini ziyaret
ettik. Ondan önce engelli veya
hastaların ihtiyaç duyabileceği
tüm araç ve gereçleri annelerimiz
yakından tanıma fırsatı buldu.
Böylelikle hem kendisinin hem de
çocuğunun yaşam kalitesini artıra-
bilecek imkânların olduğunu keş-
fedebildiler.

Çocukların arasında okuma
yazma bilmeyen ama hevesli olan
gençlerin olduğunu farkedince
okuma yazma eğitimi vermeye
karar verdik. Kendisi Alman fakat
Türkçesi mükemmel olan emekli
öğretmen Anne Peters önderli-
ğinde çalışmalara başladık. 

İstihdamın bilhassa engelli bi-
reylerin kaliteli bir yaşam sürdüre-
bilmeleri için çok önemli olduğuna
inanıyoruz. Hem aileleri hem de
işverenleri bu konuyla ilgili olarak
daha duyarlı hale getirmek ve on-
ları bilgilendirmek amacıyla dü-
zenli şekilde  istihdam konulu
toplantılar düzenliyoruz. Güzel
örnekler eşliğinde işverenleri mo-
tive etmemizin yanısıra aileleri ve
engelli bireyleri kendilerinin veya
çocuklarının birşeyleri başarabile-
cekleri yönünde cesaretlenmele-
rini sağlıyoruz. Bu çalışmayı
engelli atölyesi ve bir Alman der-
neğiyle birlikte yürütüyoruz. Bize
gelenler içerisinde Engelli atölye-
sinde çalışabileceğini düşündüğü-
müz biriyse hemen atölyeyle
irtibata geçiyoruz ve sonrasında
da takip ediyoruz. 

“Anneleri Destekleme Hiz-
meti” 

Şimdiye kadar yaptığımız çalış-
maları kendi imkânlarımızla yürü-
tüyorduk. Temmuz ayı itibariyle

devlet desteğiyle
“Aileleri Destek-
leme Hizmeti”
(Familienentlas-
tender Dienst)
sunma hakkı ka-
zandık. Böylece
hizmetimizin kar-
şılığında devletten
maddi destek ala-
bileceğiz. Bu da
hizmetlerimizi ge-
nişletmemizi sağ-

layacak. Biz zaten ailelerimize
destek oluyorduk, çocuklarla bir-
likte her türlü aktiviteyi yapıyor-
duk. Bundan sonra devlet
desteğiyle yapabileceğiz. Devletin
sunduğu bu imkânı aileler bizzat
kullanamıyorlar. Muhakkak elinde
geçerlilik belgesi olan bir dernek
ya da kurum bu desteği alabiliyor.
Biz de bu belgeyi aldık ve çalışma-
larımızı bu yönde arttırıyoruz. Ön-
celikle sunmayı düşündüğümüz
hizmet evlerde engellilere eşlik
edecek gönüllü bir ekip oluştur-
mak ve eğitmek. Gönüllülerimiz
evlerde engellilerle birlikte vakit
geçirirken aileleri bu zamanı de-
ğerlendirebilecekler. Bunun için
10-12 kişilik bir ekip oluşturaca-
ğız. Uzmanlar tarafından bu kişi-
leri 6 hafta sürecek toplam 35
saatlik bir eğitim verilecek. Bu eği-
timde davranış, engellilerle ileti-
şim kurma vb. konularında bilgiler
verilecek. Yine bu kapsamda en-
gellilere resim, müzik ve tiyatro
grupları kuracağız. Eylül itibariyle
yeni yerimiz hazır olacak ve daha

“Daha çok sağlık, daha
çok bilgi, daha çok katı-
lım” başlığı altında bilgi-
lendirme toplantıları
düzenliyoruz. Ne kadar
bilgili olunursa o kadar
sağlıklı olunacağı ve böy-
lece topluma da o derece
katılım sağlanacağına
inanıyoruz. Hasta hakları,
bakım seviyesi ölçme,
bakım belgesi alma şart-
ları, engellilerin çalışabile-
ceği yerler, topluma
katılım imkânları, engelli
yurtları gibi pek çok ko-
nuda eğitim toplantıları
düzenledik.” 
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birçok hizmeti burada engellileri-
mize ve ailelerine sunabileceğiz.
Bu projemizin sorumlu uzmanı
sosyal pedagog Pınar Can olacak-
tır. 

Yeni ofisimizin olması ile bir-
likte sürekli bir danışmanın bulun-
ması yönünde de ciddi adımlar
atmaktayız. Elbette ev ziyaretleri-
miz devam edecektir. Çünkü ev
ortamında eksiklikleri gözlemle-
meniz daha kolay olabiliyor.   

Çok önemli olduğunu düşündü-
ğümüz ve şu anda yazım aşama-
sında olan bir projemiz daha var.
Ailelere yönelik eğitimleri okullar
ve yuvalarda da sunmak istiyoruz.
Engelli çocuğu olan anne ve baba-
ları, çocuklarının eğitimine ve ge-
lişimine nasıl destek olabilecekleri
konusunda daha bilinçli hale getir-
mek amacımız. Bunun için 10 ki-
şilik bir ekip oluşturacağız. Bu
kişiler gerekli eğitimleri aldıktan
sonra hem kendi yerimizde hem
de okul ve yuvalarda grup halinde
aileleri bilgilendirecekler. Örneğin,
belli bir yaşa gelmiş engelli bir
çocuk hala ayakkabısını bağlama-
sını bilmiyor. Çünkü anne bu fırsatı
ona hiç vermemiş. Bilhassa anne-
lere engelli çocuklarının olumlu şe-
kilde gelişmesi yönünde onlara
nasıl davranmaları gerektiğini ör-
neklerle göstereceğiz. 

Bir projemiz daha var. Biz maa-
lesef yeterli derecede insanları-
mıza ulaşamıyoruz. Onların daha
çok bilgiye ulaşmasının bir yolu-
nun da kendi dillerinde onların ge-
reksinimi olan bilgileri içeren yazılı
bir yayın organı ile mümkün olabi-

leceğini düşünüyoruz. Bunun için
de kolları sıvadık. En geç gelecek
yılın başında derneğimizin bir der-
gisi olacaktır inşallah.   

MOCCA: Dernek çalışmaları-
nızı yürütürken karşılaştığınız
zorluklar oldu mu? Ne gibi zor-
luklarla karşılaşıyorsunuz?

Bozdağ: Tabi ki bizler bu çalış-
maları gönüllü olarak yaparken iş-
lerin daha da büyüdüğünü ve bize

destek vere-
cek daha
çok kişiye
ihtiyaç du-
yulduğunu
da bildirmek
isterim. Ya-
pılması ge-
reken daha
çok iş var.
Aktif çalışa-
bilecek in-
sanlara çok
ihtiyacımız
var. Bu kişi-
lere ulaşa-

bilmek çok zor. Profesyonel bir
şekilde projeler yazıp bünyemizde
para karşılığı çalışacak elemanla-
rın olması yönünde de adım adım
ilerliyoruz. Sadece gönüllülük ba-
zında maalesef istediğiniz yönde
verimli olamıyorsunuz. Önemli bir
sorun da toplumumuzda dernek
çalışmalarına bakış açısı. Hiç
kimse sizin sadece gönüllü olarak
bu işleri özveriyle yapabileceğinize
inanmıyor. Muhakkak bir çıkarı var
bu işten deniliyor. Bu beni çok
üzüyor. Ailemde engelli bir bireyin
olmayışı dahi insanların kafasında
soru işaretlerinin olmasına sebebi-
yet veriyor. Yani siz iyi bir iş yap-
maya çalışırken bir de insanları
neden bu iyi işi yaptığınız yönünde
sürekli ikna etmeniz gerekiyor.
Bizim şeffaf bir çalışma sistemimiz
var. Derneğimizin tüm evraklarına
gerektiğinde herkes bakabilir. Ka-
falarda soru işaretinin olmasına
asla izin vermek istemiyoruz.
Bizim gizlimiz saklımız olmamıştır
ve de olmayacaktır. 

MOCCA: Eklemek istediğiniz
başka bir konu varsa lütfen
belirtir misiniz?

Bozdağ: Sadece ailelere ve
topluma yönelik yapılan çalışmalar
maalesef yetersiz. Politik düzeyde
sesinizi duyuramazsanız ilerleye-
miyorsunuz. Onun için InterAktiv
Derneği olarak bilhassa göçmen
engellilerin hakkını savunmak ve
onların sorunlarını dile getirmek
ve özellikle karar mekanizmaları
ile aynı masada oturup birlikte çö-
zümler üretebilmek amacıyla tüm
önemli platformlarda yer almaya
çalışmaktadır. Landesbehinderten-
beirat başta olmak üzere, Mitte
semtinin Behindertenbeirat`ında,
AWO nun hayata geçirdiği Fachfo-
rum’da, Kindernetzwerk ve Paritä-
tische Wohlfahrtsverband`ın ve
başka önemli dernek ve kuruluş-
ların bir çok çalışma gruplarında
aktif görev almaktadır. Bu katılım-
lar sürecinde bazı noksanlıkları
gözlemleyip gerekli adımların atıl-
ması için çalışmalar başlatıyoruz.
Mesela eğitim sisteminin engelli
bireyler yönünde çok yönlü deği-
şime uğrayacağı bu dönemlerde
yabancı kökenli ailelerinin duru-
munun maalesef yeterli derecede
önemsenmediğini tespit etmiş
olup bu yönde bir çalışma grubu
hayata geçirme çalışmalarını baş-
lattık. 

Röportaj: Mustafa EKŞİ

Güncel
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“DER KORAN
IST KEIN 
HEILIGES
BUCH”

egegnet man dem “Islam wie irgendeiner
anderen Religion” und dem “Propheten
wie einem gewöhnlichen Mann des Glau-
bens”, setzt man beide außerhalb ihrer
Lebenswirklichkeit. Dem Koran als ‘heili-
ges Buch’ zu begegnen hieße, ihn zum

“Anbetungsritual” und damit zu einem “toten Text”
verkommen zu lassen. Denn ein ‘heiliges Buch’ muss
man nicht lesen oder gar verstehen, sondern nur ver-
ehren. Nichts für den Verstand und der Besinnung.
Deshalb werden in heiligen Büchern auch “Absurditä-
ten” nicht als ungewöhnlich angesehen. Stehen sie
doch außerhalb des Lebens. Spirituelle Befriedigung
für die Lebenden, Suggestion für die Toten. So haben
sich auch die früheren Religionen aus dem Leben ver-
abschiedet. Jetzt hat sich in der Türkei die Religion
dazu gewandelt.

DER REVOLUTIONÄRE GLAUBE...
Der Islam hat seine reformistische Eigenschaft ver-

loren und ist zu einer gewöhnlichen Religion gewor-
den. Bewegt sich auf das Schicksal der Religionen der
alten Welt. Das Gegenmittel ist meiner Meinung nach
die Idee des “revolutionären Glaubens”, des “Prophe-
ten als dein Freund” und des “lebendigen Koran”. Stellt
Euch vor! Sie stehen eines Morgens auf und stellen
fest, dass der Koran sich wie das Wasser von der Erde
(Türkei) zurückgezogen hat, alle Exemplare unauffind-
bar verschwunden sind und die Hafiz ihn vergessen
haben. Wer würde nach ihm fragen, wer ihn suchen?
Wer würde ihn so suchen, wie der Händler seine
Checks, der Richter seine Paragraphen, der Lehrer
seine Kreide, der Schüler seine Lehrbücher, der Koch
seine Kelle, die Frau ihren Spiegel, der Herr sein Porte-
monnaie? Wo würde man ihn vermissen?

Um den Platz des Korans in unserem Leben zu ver-
stehen, ist es ausreichend, etwas darüber nachzuden-
ken. Würden der Kaufmann, der Richter, der Politiker,
der Journalist, der Dozent, der Regisseur, der Lehrer,
der Schüler, der Koch, die Mutter, der Vater, die Frau
oder der Mann sich fragen “Er war doch gestern noch
da, wo steckt denn dieser Koran? Was machen wir

Bamteli

“KUR’AN 
KUTSAL
KİTAP
DEĞİLDİR”

slam’a, “dinlerden bir din” peygambere
de ‘din adamı’ muamelesi yapılması ha-
linde her ikisinin de gerçek hayat mec-
ralarının dışına itilmiş olur. “ Kur’an’a da
‘kutsal kitap’ muamelesi yaparsanız,
onu “tapınak ayinine” dönüştürür ve

“ölü metin” haline getirirsiniz. Çünkü ‘kutsal
kitap’ okunmaz, anlaşılması gerekmez, tapın-
maya yarar. Aklın ve tefekkürün konusu de-
ğildir. Bu nedenle de içinde her türden
‘absürd’ geçse normaldir. Zira nasıl olsa ya-
şamın konusu değildir. Diriler için manevi tat-
min, ölüler için de telkindir. Daha önceki
dinlerin hayattan çekilişi hep böyle olmuştu.
Şu an Türkiye’de din buna dönüşmüş durum-
dadır.

Devrimci Din...
İslam, dinler dünyasındaki reformcu özel-

liğini kaybederek, dinlerden bir din haline
geldi. Eski dünya dinlerinin akıbetine doğru
ilerliyor. “Kanımca bunun panzehiri “Devrimci
din”, “Arkadaş peygamber” ve “Yaşayan
Kur’an” anlayışıdır. Düşünün! Bir sabah kalk-
tınız Kur’an yeryüzünden (Türkiye’den) sula-
rın çekildiği gibi çekilmiş; nüshaları
kalmamış, hafızlar unutmuş ve hiç bir yerde
bulanamıyor. Sizce kim arar kim sorardı onu?
Tüccarın çekini, yargıcın kanun maddelerini,
öğretmenin tebeşirini, öğrencinin ders kita-
bını, aşçının kepçesini, kadının aynasını, er-
keğin cüzdanını aradığı gibi kim arar kim
sorardı onu? Eksikliği nerede hissedilirdi? 

Kur’an’ın hayatımızdaki yerini anlamak
için bunun üzerinde biraz düşünmek yeterli.
Ne tüccar, ne yargıç, ne siyasetçi, ne komu-
tan, ne gazeteci, ne öğretim görevlisi, ne yö-
netmen, ne öğretmen, ne öğrenci, ne aşçı, ne
anne, ne baba, ne kadın, ne erkek “Daha dün
buradaydı, Nerede bu Kur’an? Biz şimdi ne
yapacağız?” diye sorar mıydı? Kim sorardı?
Sanırım şunlar: Ölüsü olanlar, ölü yıkayanlar,

Bİ
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jetzt?” Wer würde denn fragen? Vermutlich wel-
che, die einen Trauerfall zu beklagen haben, die
Leichenwäscher, die Bestatter, die Trauerge-
meinde oder die Kondolierenden... Die Lernen-
den oder Lesenden... Die Abhalter der
Trauerzeremonien, die Gotteshausgänger. Wie
es auch die Christen pflegen. Vielleicht sogar
noch weniger, denn diese erinnern sich zumin-
dest bei ihrer Trauung daran und lauschen dem
Pfarrer aus der Bibel. Das ist das Buch eines
Tempels, der tote Text, den wir meinen.

“DAS IST NICHT RESPEKT, DAS IST
RESPEKTLOS”

Der Koran vermeidet nachdrücklich, sich
selbst als “heilig” zu bezeichnen. Denn was den

vorangegangenen Büchern “blühte”,
nachdem sie “geheiligt” wurden, ist
bekannt. Den Koran als “heiliges
Buch” zu behandeln und damit außer
das Leben zu stellen, ihn in höhere
Gefilde zu verbannen ist demnach
kein Zeichen von Respekt, sondern
respektlos. Möchtet Ihr ihn ehren?
Berührt ihn, schlagt ihn auf und lest
darin, versucht ihn zu verstehen und
ihn konsequent zu leben. Diskutiert
über seine Verse, denkt darüber nach.
Macht den Koran zu “Genossen” eures
Lebens.

Hängt ihn von der Wand ab, holt
ihn vom Regal herunter und stellt ihn
neben Euer Kissen. Geht mit ihm zu-
sammen in guten, wie in schlechten
Zeiten, im Krieg oder im Frieden, im

privaten oder im öffentlichen; kurz, auf allen
Ebenen des Lebens. Fürchtet Euch nicht. Nicht
der Koran schlägt den Menschen, die Menschen
sind es, die sich gegenseitig ausgrenzen und
schlagen. Der Koran ist das Heil gesellschaftli-
cher Leiden und Heilung für die ungelösten Übel
der Menschheit. Es ist dieser Geist, der Leben
zu den Menschen und ganzen Gesellschaften
bringt, uns von Innen wärmt und den wir so
brauchen.

Focus

cenaze kaldıranlar, mezara toplananlar, taziyeye gi-
denler, ezber yapanlar, hatim indirenler, mevlit oku-
tanlar, mabede gidenler. Tıpkı Hristıyanların yaptığı
gibi… Hatta ondan da geri çünkü hiç olmazsa onlar
evlenirken hatırlıyor, papazdan İncil dinliyorlar. İşte
tapınak kitabı, ölü metin dediğimiz şey budur.

“Saygı Değil Saygısızlık Oluyor”
Kur’an ısrarla kendisini “kutsal” olarak tanımla-

mıyor. Çünkü daha önceki kitapların “kutsallaştırıla-
rak” başlarına nelerin geldiğini çok iyi biliyor.
“Demek ki Kur’an’a “kutsal kitap” muamelesi yapa-
rak hayatın dışına itmek, “ulvi” yerlere göndermek
ona saygı değil saygısızlık oluyor. O’na saygı mı gös-
termek istiyorsunuz? Dokunun, açın, okuyun, anla-
yın, yaşayın, gereğini yapın. Ayetlerini tartışın,

üzerinde tefekkür edin. Kur’an’ı hayat yolculuğu-
nuzda “yoldaşınız” yapın. 

Duvarlardan indirin, başucunuza koyun. İyi
günde kötü günde, hazarda seferde, savaşta ba-
rışta, özelde kamuda velhasıl hayatın akan bütün
mecralarında onunla yürüyün. Korkmayın hiçbir şey
olmaz. Kur’an adamı çarpmaz; insandır kendini çar-
pan, bölen, çıkaran. Kur’an toplumsal hastalıklara
şifa, çözüm bekleyen ülke ve insanlık dertlerine de-
vadır. İnsanları dirilten, toplumları canlandıran, içi-
mizi ısıtan, muhtaç olduğumuz ruhtur.

İhsan ELİAÇIK
Übersetzung: 
Hamdi İLHAN
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Tarih ve Toplum

Türk Eğitim Derneği, bu yıl dördüncüsünü düzen-
lediği eğitim kampında tarihçi Dr. Latif Çelik’i ağır-
ladı. Türk-Alman ilişkileri ve karşılıklı kültürel
etkileşimler konusunda kitaplarıyla tanınan Dr.
Latif Çelik, 3 gün süren seminerde, Türk tarihin-
deki önemli konu başlıklarına değindikten sonra
Türk-Alman ilişkilerinin geçmişini ve Almanya’daki
Türk izlerini anlattı. 

Türk Eğitim Derneği 4. Eğitim Kampı

Dr. Latif ÇELİK
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Göçmen çocukları olarak Almanya’da 3 milyona yakın nüfusu oluşturan bizler 1961 işçi göçüyle
gelen babalarımızın ya da dedelerimizin hikâyelerini dinleyerek büyüdük. Oysa Türklerin Al-
manya’daki izleri çok daha gerilere gidiyor. 1900’lü yılların başında binlerce Osmanlı genci Al-
manya’nın bilim ve teknolojisini öğrenip Osmanlı’nın bu alanlardaki açığını kapatmak üzere
öğrenci olarak Almanya’ya gelmişlerdi. Geriye doğru gittiğimizde Osmanlı’nın başarısızlıkla so-
nuçlanan Viyana Kuşatması ardından yaklaşık 40 bin esirin Avrupa’ya geldiğini görüyoruz. Bun-
lardan Almanya’ya gelenlerinin izlerine kilise mezarlıklarında ya da vaftiz kayıtlarında
karşılaşıyoruz. Esir askerler, çocuklar ve kadınlar. Kimisinin sadece bir mezar taşı varken çokları
tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor. Tarihte Türklerle ilk defa 1200’lü yıllarda Haçlı Seferleri’yle
karşılaşan Almanların o dönemde de Almanya’ya Türk esirleri getirdikleri biliniyor. Kısacası, Türk
ve Alman ilişkileri denilince 800 yıllık bir geçmişe bakmak gerekiyor. Kahvenin Almanya’da tanın-
ması, Mehtarân’ın sevilip Almanya şehir bandolarına ilham kaynağı olması ya da kendilerine Türk
diyen küçük bir Alman köyü. Dr. Latif Çelik’in fotoğraflar eşliğinde yaptığı sunumları ilgiyle dinleyen
Türk Eğitim Derneği üyeleri, seminer boyunca tarihin koridorlarında kısa bir yolculuk yaptı. 

800 Yıllık Türk-Alman İlişkileri

Ağustos/August 2014  85

Tarih ve Toplum



arihte İlk Türk-
Alman Karşılaşması
Türk ve Alman tarihinin
12. yy.daki Haçlı Sefer-
leri’ne kadar uzanan bir
geçmişi vardır. Haçlı or-

dularının en ünlü komutanlarından
1. Friedrich Barbarossa Alman
asıllıdır. Kudüs’ü fethetmek için
yola çıkan ordu Konya’ya geldi-
ğinde şehri işgal eder ve çok
büyük bir katliam yaparlar. Daha
sonra serbestçe Kudüs’e doğru
gitmeleri için Anadolu Selçuklu-
ları’yla anlaşırlar. Kudüs’e gitmek
için Toroslar’dan geçmeleri gerek-
mektedir. Ordunun geçmesine
rağmen 1. Friedrich Barbarossa
akıntıya kapılır ve hayatını kaybe-
der. Bu olaydan sonra Haçlı ordusu
Kudüs’e varamadan dağılır. 

Almanya’ın En Eski Türk Ai-
lesi: Soldanlar

1279’da Anadolu’ya yapılan
Haçlı Seferi’nde Soldan ailesinin
atası Mehmet Sadık Selim, Haçlı-
ların eline esir düşer. Önce Bey-
rut’a sonra Girit ve Cenova’ya
gelir. Son olarak el değiştirerek
Baden Württemberg’e getirilir. Al-
manya’nın siyaset, hukuk, edebi-
yat ve iş dünyasında önemli
isimler çıkaran Soldan ailesinin
fertlerinden Felix Soldan, Alman
arşivlerini inceleyerek soylarının
Selçuklu askerlerinden Mehmet
Sadık Selim’e dayandığını öğrenir.
Esir olarak Almanya’ya geldikten
sonra Hristiyan olan Mehmet
Sadık Selim, Soldan soyismini alı-
yor. Mehmet Sadık Selim’in de
mezarının yer aldığı kilisenin du-
varlarında Johann Goethe’nin çok
sayıda sözleri yer alıyor. Vefatın-
dan önce yaptığımız röportajda
Felix Soldan’a Goethe ile bağlantı-
larını sorduğumuzda, Goethe’nin
annesinin Soldanların kızı oldu-
ğunu öğreniyoruz. 

Osmanlı Dönemi
Türklerin esas olarak Alman-

larla karşılaşması 1527 yılında Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın ani
şekilde Viyana önlerinde görülme-
siyle başlamıştır. Almanlar, Avus-
turya saflarında Viyana’yı savunan
en önemli gruplardı. Osmanlılar

ağır  silahları olmadığı için Kapı-
kulu askerleriyle Viyana’ya geldi-
ler. Bu sadece bir görünmeydi.
Ancak bu bile Viyana’nın ortasın-
dan halkın batıya doğru çekilme-
sine, ormanlara doğru kaçmasına
ve şehri boşaltmasına neden oldu.
Osmanlı’nın 1529 yılında Avrupa
içlerine yaptığı akınların hedefi
artık Güney Almanya ve ismi Ala-
man Seferi’dir. 

Kanuni’nin Martin Luther’i
Desteklemesi

Martin Luther, kiliseye karşı
çıkıp aforoz edildikten sonra ku-
zeyliler tarafından desteklenmiş
ve Avrupa’da bir din savaşı başla-
mıştır. Kanuni Sultan Süleyman da
Hristiyan dünyasındaki gücü ikiye
bölmek amacıyla Luther’i destek-
lemiştir. Avusturya ile Osmanlı
arasında imzalanan Zitvatoruk An-
laşması’nın maddeleri arasında
Protestan kıyımına son verilmesi
ve Protestanlık’ın Almanya’da bir
inanç olarak kabul edilmesi şartı
vardır. Bu anlaşma Protestanların
yaşaması için ciddi bir platform
oluşturmuştur. Protestan tarihçiler
şöyle derler; “Eğer Protestanlığın
çıktığı yıllarda Osmanlı’nın denge-
lere müdahalesi olmasaydı Protes-
tanlık çıktığı gibi boğulurdu.”

Avrupa’da Esir Türkler 
İkinci Viyana Kuşatması’na Os-

manlı 250 bin kişilik bir orduyla
katılmıştı. 20-30 bin arası asker
kaybı olduğu bilinen Osmanlı or-
dusu 40-50 bin civarında da esir
vermiştir. Bu esirler Avrupa’nın çe-
şitli yerlerine dağılmıştır. Geri çe-
kilmenin sonunda imzalanan
Karlofça Anlaşması’na göre esir
değiş tokuşu yapılmıştır ancak ne
kadarının bu topraklarda kaldığı
tarihin bilinmeyen sayfalarında yer
almaktadır. Bugünkü Almanya sı-
nırları içerisinde de çeşitli yerlere
getirilen Türk esirlerinin birçoğu-
nun izine rastlanmasa da şu an Al-
manya’da 700 aile tespit edilmiş
durumdadır. Almanya’nın geçmiş
akrabalıklarını araştıran Nürnberg
Üniversitesi Profesörü Hartmut
Heller, “Almanya’da bir Alman’ın
aslı İtalyan, Fransız ya da bir İs-
viçreliye çıkarsa bu bir aristokrat-

lık alameti sayılır ama bir Türk’e
dayanıyorsa bu fazla söylenmez,
halının altına itilir.” der. 

Karl Osman
Bu esirlerden biri de Karl Os-

man’dır. Mezar Nürnberg civarın-
daki Ansbach’ın bir köyündeki
mezar taşında şöyle yazar Karl
Osman’ın, “Manisa’da doğdu, İs-
tanbul’da okudu, Belgrat’ta esir
düştü, Ansbach’ta öldü. 47 yıl
esirdi ama mert bir düşmandı.”
Uzun yıllar kiliseyle iyi geçinen
Karl Osman, cenazesine herkesin
çağırılmasını ve tüm servetinin
kendisinden alacağı olan kişilere
paylaştırılmasını vasiyet eder. Her
ne kadar kilise Karl Osman’ın çok

iyi bir Hristiyan olduğunu ve kili-
seye iyi bağış yaptığını söylese de
hayatının sonuna kadar Osman is-
mini taşımıştır.

Küçük Mustafa
Türk mezarları arasında zaman

zaman çocuk mezarlarına da rast-
lanmaktadır. Macaristan’dan gelen
bir aristorkatın oğlu olan Mustafa,
birkaç efendisinin elinde satılarak
Bielefeld yakınlarındaki Detmold
şehrine getirilir. Sadece babasının
adını bilmektedir. Köydeki Alman
halkı Mustafa için şunu söyler.
“Mustafa’nın gözü gibi başka güzel
bir göz yoktu.”

Avrupa’da Mehterân’a
Büyük İlgi

16. yy’da dünyada baskın kül-
tür Osmanlı’ydı. Viyana’da durdu-
rulmasına rağmen Osmanlı’nın

T

Viyana’da durdurulma-
sına rağmen Osmanlı’nın
kültürel etkisi Avrupa’da
150 yıl daha devam et-
miştir. 2. Viyana kuşatma-
sının yenilgiyle
sonuçlanması Türk-
Alman tarihinde de ciddi
bir kırılma noktasıdır. 
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kültürel etkisi Avrupa’da 150 yıl
daha devam etmiştir. 1683 yılın-
daki 2. Viyana Kuşatması’nın ye-
nilgiyle sonuçlanması Türk-Alman
tarihinde de ciddi bir kırılma nok-
tasıdır. İki toplum artık alınan esir-
ler yoluyla birbirlerinin kültürlerini
tanımaya başlamışlardır. Türklerin
savaş meydanına getirdiği en
büyük askeri bando olan mehter
takımı da kıyafetleri ve müzik alet-
leriyle esir düşmüştür. 3250 mü-
zisyenden oluşan Mehteran’da 27
ayrı ses çıkaran müzik aleti bulun-
maktaydı. Aynı yıllarda batıda 3
müzik aleti çok sesli müzik toplu-
luğu olarak adlandırılırdı. Mehte-
ran esir düştükten sonra Avrupa’
da tanınmaya, incelenmeye ve

övülmeye başlandı. Birçok şehirde
mehter takımları ya da bunlardan
esinlerek şehir bandoları kuruldu.
Çok sayıda tiyatro, bale ve ope-
rada mehter müziği fon olarak kul-
lanıldığı için kapalı gişe rekorları
kırdılar. Günümüzde de Fulda’da
yapılan bir karnavalın arkasındaki
fikir platformu mehter takımına
aittir. Karnaval derneğinin adı Tür-
kenbund (Türk Birliği)’dur. 

Kahvenin Hikâyesi
Viyana savunmasına katılmak

üzere Würzburg’tan gelen savaş-
çılar şehirlerine 47 esir ile döner-
ler. 12 yıl sonra esirleri gözlemle-
yen nöbetçilerden biri krala gelip,
“Bu Türkler her gün kahverengi bir
nohutu kavuruyorlar, pişiriyorlar
sonra da zevkle içmeye başlıyorlar
ama ben artık kokuya dayanamı-
yorum” der. Böylece kahve, kralın

ilgisini çeker ve şehrin ortasında
halka denetmek üzere Mehmet
Sadullah Paşa’ya kahve yaptırılır.
Kahvenin tadını acı bulan Würz-
burglulara kahvenin yanında
şurup da ikram eder Mehmet Sa-
dullah Paşa. Türk sitili cezvede ya-
pılan kahve, esir bir Türk paşası-
nın elinden ilk defa halkın önünde
içilmiş olur. Bundan sonra şehirde
kahve tanınmaya başlanır ve kah-
venin ilk içildiği caddede paşaya
bir kulübe yapılarak kahve satma-
sına izin verilir. Kahvenin yayılma-
sından sonra paşanın yanında çalı-
şan Alman yardımcısı kendi kahve
dükkanını açmak ister. Şehir ida-
receleri kahve mesleğini öğrenme-
den dükkan açmasına izin ver-
mezler ve kendisini mesleğin ince-
liklerini öğrenmesi için Saraybos-
na’daki kapalı çarşıya gönderirler.
Orada 3 yıl meslek eğitimi alır ve
Würzburg’a dönerek kendi dükka-
nını açar. Şehirde daha başka kah-
veler de açılır. Bu yerler o dönem-
de daha çok elit kesime hitap eden
mekânlardır. 
Kahveyle ilgili şöyle bir olay da
kaynaklara geçer. Kral, resmi gö-
revlilerin öğleden önce şarap iç-
mesi yasaklar. Çünkü şarap içen
memurlar görevlerini aksatmakta-
dırlar. Ancak kahve içilebileceği
söylenir. Kökeni yabancılara daya-
nan bir içecek olduğu için halk
karşı çıkar buna. Halkın geçim
kaynağı şarapçılıktır. Hatta bir halk
şairi kahve aleyhtarı bir şiir yazar
ve belediyenin önünde toplanan
insanlara okur. Halkın kahveye
olan direnişini Güney Almanya’
daki çocuk yuvalarında söylenen
bir kahve türküsünden de anlaya-
biliriz.

“C-A-F-F-E-E, trinkt nicht
so viel Kaffee!Nicht für die
Kinder ist der Türkentrank,
Schwächt die Nerven, macht
dich blass und krank,  Sei
doch kein Muselmann, der ihn
nicht lassen kann. 

“C-A-F-F-E-E, kahveyi o
kadar içmesene! Bu Türk şer-
beti çocuklara göre değildir
ki, o damarlarını uyuşturur,
benzini soldurur ve hasta
eder seni.

Bizi dinle de tıpkı ondan
elini çekemeyen Müslüman
gibi olma.”

Tütün 
Gelen esirler arasında tütün

içenler de vardı. Tütün, Avrupa’nın
Türklerden öğrendiği ve daha
sonra devasa ekonomilere ve ti-
cari ilişkilere dönüşen ögelerden
biridir. Kaiser ve Sultan’ın projesi
olarak kurulan tütün fabrikası
1920’ye kadar faaliyet göstermiş-
tir. 19. yy.da Salem Aleikum, Sul-
tan, Maşallah gibi şark isimleri ile
üretilen sigaralar ilgi görüyordu.
Dünya’nın en kaliteli tütünleri
Türk, Yunan ve Bulgar tütünleridir.
Bu 3 ülke de o yıllarda Osmanlı
topraklarıydı. 

Esir Türk Kadınları
Viyana Kuşatması’ndan sonra

geri çekilen Osmanlı önce Budin’e
geldi. 6 ay sonra yeni savunma
hattı Belgrat’tı. Osmanlı ordusu-
nun Belgrat’ı savunma hattı olarak
seçmesi bütün Macaristan’ın göz-
den çıkarılması demekti. Macaris-
tan’da Türk nüfus %3 ile 5
arasındaydı ancak bu kişiler devlet
yöneticileri, aristokratlar, yazarlar
ve sanatçılardan oluşan elit bir ke-
simdi. Bunların birçoğu, özellikle
saray hanedanı olmak üzere esir
olarak Avrupa içlerine getirildiler.
Merve’lerin Maria olduğu, Ayşe’le-
rin Kornelia olduğu bir dönem var
Avrupa tarihinde. O kadınlardan
bugüne sadece kilise kayıtlarında
isimlerinin karşısında Türkin ifa-
desi kaldı. Bazıları şanslı olarak
kraliyet ailelerinde evlilik yaptıktan
kendi isimlerini de kullanmaya
devam edebildiler. Esir kadınların
evlilik yapabilmeleri için ilk şart
din değiştirmekti. Nürnberg’te Se-
baldus kilisesinin tavanında başör-
tülü bir kızın haçı öpme sahnesi
tasviri vardır. Din  değiştirmeyi
kabul etmeyip Nürnberg’in orta-
sından geçen ırmağa kendisini
atan da olmuştur. 

Bavyera’daki “Küçük Tür-
kiye”

Main ırmağı üzerinde Schwein-
furt’la Bamberg arasında, Bad Kö-
nighofen şehrine bağlı Ipthausen

İkinci Viyana kuşatmasına
Osmanlı 250 bin kişilik bir
orduyla katılmıştı. 20-30
bin arası asker kaybı ol-
duğu bilinen Osmanlı or-
dusu 40-50 bin civarında
da esir vermiştir. Bu esir-
ler Avrupa’nın çeşitli yer-
lerine dağılmıştır. 
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diye bir köy vardır. Köye “Küçük
Türkiye” deniyor. Köyün 3 ayrı gi-
rişinde renkleri solmuş Türk bay-
rakları asılı. Her ne kadar köylü
halk Türklerle bağlantısını tam
olarak bilmese de kiliselerinin du-
varlarını Osmanlı askeri, hilal,
kahve ikram eden bir Osmanlı pa-
şası gibi Osmanlı figürleri süslüyor.
Türklerle bağlantılarını öğrenmek
için Türkiye’ye giden muhtar araş-
tırmalarından sonuç alamamış.
Yılmaz Öztuna’nın Bavyera akınla-
rını anlattığı kitabında Avrupa’lı ta-
rihçi Hammer’i kaynak göstererek
aktardığı bir bölümde yer alan bazı
bilgiler bu köyle ilgili de ipucu ola-
cak türden. Şöyle aktarır Yılmaz
Öztuna; Duraklama döneminde
Osmanlı’nın merkezden batıya bir
savaşı olmamıştır. Ancak serhat
boylarındaki beyler ve kale komu-
tanları sınırlarını güvence altında
tutma için akınlar yapıyorlardı. Bu
şekilde 1641 yılında Bosna ve Ma-
caristan’dan kalkan Osmanlı ordu-
ları Bavyera’ya gelirler. Nisan
ayının son günleridir. Main ırmağı
taştığı için ileriye geçemezler ve
böylece Bavyera birkaç aylığına
Osmanlı’nın işgali altında kalır.
Bazı şehir ve kalelere Türk bayrağı
çekilir. Avrupalı tarihçi Hammer’in
aktardığına göre bu bayraklar bazı
yerlerde birkaç ay bazılarında bir-
kaç yıl asılı kalır. 

Osmanlı-Alman Ticari ve
Dostluk İlişkileri

1879 yılında Osmanlı, Almanya
İmparotorluğu ticari ilişkilerin ge-
liştirmesi anlaşması imzalamıştır.
O dönemde Osmanlı tahtında 2.
Abdülhamit, Almanya tahtında da
1. Wilhelm vardır. 2. Abdülhamit
ordusunu modernize etmek iste-
mektedir ve Almanya’dan “mavzer
silahları” satın alır. 41 kişilik Os-
manlı heyeti silah fabrikasının bu-
lunduğu Stutgart’ın güneyindeki
Obernburg’a gelir. Türk subayları
ve delegasyonunun konaklaması
için Osmanlı mimarisine uygun
olarak yapılan bina 40 yıl boyunca
Osmanlı’dan gelen görevlilere hiz-
met eder.

Üyelerin şehre ilk gelişi bir kar-
naval yürüyüşüne denk gelmiştir.
Karnavalda halka şeker atıldığı sı-

rada bir fırıncının da ekmek attı-
ğını gören heyet başkanı Mahmut
Şevket Paşa, ekmek atılmasının
günah olduğunu, onun yerine yan-
larında getirdikleri portakalları at-
malarını söyler. Durumu İstanbul’a
rapor ettiklerinde Sultan, her yıl
aynı tarihde şehirdeki karnavala
portakal gönderilmesi emrini verir.
Bu gelenek 1920 yılına kadar
devam eder. Daha sonra karnava-
lın adı “Portakal Bayramı” olarak
değişecektir.

Osmanlı’nın Avrupa’ya Gön-
derdiği Öğrenciler

Bir Alman yazar şöyle der,
“1911 yılında hiçbir seferi yoktur
ki vagonlarında Almanya’ya eğitim
için gelen Türk genci olmasın.”
Bunlar son döneminde Osman-
lı’nın bilim ve teknolojideki açığını
kapatmak için Almanya’ya gön-
derdiği gençlerdi. Tamamı meslek
eğitimi alan 12 bine yakın öğrenci
Almanya’ya gelmiştir. Birçoğu sa-
vaşın başlamasından sonra ülkeye
dönerken aralarında Almanya’da
kalanlar da olmuştur. 

Türk İsimli Cadde ve So-
kaklar

Osmanlı’nın son dönemlerinde
Türk-Alman devletleri ve halkları
arasında bir sevgi ve birlik vardır.
Osmanlı Almanya’yla ilişkileri iyi
tutmanın Osmanlı’nın lehine ola-
cağına dair bir karar alarak Al-
manya ile ticari ilişkiler kurmuş,
Almanya’nın biliminden faydalan-
mak istemiştir. Almanya da Birinci
Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı
kendi yanında görmek istemiştir

ve bunun için ekonomik ve siyasi
işbirlikleri yapılmıştır. Bu dönemde
Almanya’da pek çok sokak ve cad-
deye Türk isimleri verilmiştir. 1940
yılında Hitler’in Türkiye’ye Yahudi
profesörlere kapılarını açtığı için
kızmasından sonra değiştirilme-
sine rağmen hala Almanya’da
100’e yakın Türk isimli sokak,
cadde ve meydan bulunmaktadır. 

Mustafa Kemal ve Vahdet-
tin’in Almanya Gezisi

Birinci Dünya Savaşı’nda Al-
manya’nın en sağlam müttefiki
Osmanlı idi. Almanya-Osmanlı iş-
birliğinin güçlenmesi amacıyla
karşılıklı ziyaretler yapılmıştı. Sa-
vaşın ikinci yılında Osmanlı veliahtı
Vahdettin ve Anafartalar kahra-
manı, 7. ordu komutanı Mustafa
Kemal Almanya’yı ziyaret ederler.
Heyet, üzerinde “İllallah” yazan
dev pankartlarla ve ellerinde Türk
bayrağı sallayan çocuklarla karşı-
lanır. Vahdettin ve Mustafa Kemal
bir otelde yanyana kalırlar. Otelin
hatıra defterinde ikisinin de imza-
ları yer almaktadır. Almanya İm-
paratorluğu, tahtın varisini ve
ileride önemli görevlere geleceği
belli başarılı Osmanlı komutanını
etkilemek istemektedir. Mustafa
Kemal davetli değildir ancak Vah-
dettin onu da yanında götürmek
ister. Başarılarını bilmektedir ve
tahta çıktığında kendisine önemli
görevler vereceği bellidir. Tahta
çıktıktan sonra da özellikle onu
Anadolu’ya göndermek ister. Hatta
bazı kişiler asi olduğunu söyleye-
rek Mustafa Kemal’i göndermeme-
sini söydiklerinde, Vahdettin,

Ağustos/August 2014  88

Tarih ve Toplum



“Ondan başka bu milleti peşine ta-
kacak birini göremiyorum.” demiş-
tir. 

TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ
BAZI KONULARA KISA BİRER
BAKIŞ

Türkler ve Göç
Türk tarihinin ne kadar eskiye

dayandığı tam olarak tespit edile-
mese de yazılı tarihin 6000 yılında
Türklerin var olduğu bilinmektedir.
Çinliler tarafından “Tük” olarak
anılır, Moğollar ve kuzeydeki diğer
milletler “Tork” der. Avrupa’da ismi
biraz daha değişiktir ama söylene-
nin hepsi Metehan’ın, Oğuzhan’ın
ya da Cengiz’in destanlarında duy-
duğumuz Türk milletinin temel nü-
vesidir. 

Türklerin Ortaasya göçü ilk ve
en büyük göçüdür. Bu göçün
önemli bir nedeni iklim değişikliği-
dir. Bilimadamlarına göre Karaku-
rum Çölü sonradan oluşmuştur. Bu
kadar büyük bir sahanın çölleş-
mesi oradaki hayatı olumsuz etki-
lemiştir. Türklerin çoğalması ve
Çin baskısı da göçün diğer neden-
leridir.  Ayrıca Türklerin, tarih bo-
yunca ”güneşin battığı yöne doğru
gitme” fikri vardır. 

Göç uzun soluklu bir süreçtir.
1907 yılında Darülfünün’da kabul
edilen bir tezde yer aldığı üzere
Ortaasya’dan Anadolu’ya olan
göçlerin 485 yıl sürdüğü bilinmek-
tedir. 4. ve 5.yy.da Karadeniz’in
kuzeyinden Avrupa’ya gelen Türk
toplulukları Avarlar ve Peçenekler
Hristiyanlıkla tanışmışlardır. Bun-
lar, şu an Balkanlardaki Macarla-
rın, Bulgarların ve Sırbistan’ın
Novi Sad bölgesindeki yaşayanla-
rın atalarıdır. 

Türklerin Müslüman Oluşu 
Türk ve Müslüman orduları ilk

defa Hz. Ömer zamanında karşı-
laşmışlardır. Müslüman ülkelerden
gelen kişiler vasıtasıyla -özellikle
de sahabelerin birçoğu hayatta ol-
duğundan- İslâm Ortaasya’da ya-
yılmıştır. Türklerin ve İranlıların
Müslüman olmasından sonra İs-
lâm’da bir denge oluşmuştur.
Daha önceki yıllarda Arapların, İs-

lâmiyet’i, Arap dini gibi gösterme
içgüdüsü vardı. Türklerin Müslü-
man olmasıyla İslâm vurucu bir
güç kazanmıştır. Ayrıca yeni coğ-
rafyalarda kazanılan yeni kültürler
Arap coğrafyasındaki insanlara
bilgi ve kültür olarak da etki et-
miştir. Bu dönemden sonra Müslü-
manlık daha çok artmaya
başlamıştır. Ortaasya’da Müslü-
manlık arttıkça batıya göçler de
başlamıştır. Tarihteki 16 Türk dev-
leti içerisinde, en büyük Müslüman
Türk devletleri, Karahanlılar, Gaz-
neliler, Büyük Selçuklular ve Os-
manlılardır. Ortaasya’daki Türkle-
rin en güçlü hükümdarlık zaman-
larından biri Karahanlılar dönemi-
dir. Karahanlılar, şu an Türklerin
Ortaasya dediği bölgenin tama-
mına hâkim olan çok ciddi ve or-
ganize bir devletti. Daha sonra
isim değiştirerek Gazneliler olmuş-
tur. Gaznelilerin özelliği, Türklüğü
ve Müslümanlığı Pakistan ve Hin-
distan’ın ortasına kadar götürmüş
olmalarıdır. 

Türkler Anadolu’da
Gazneliler ve Karahanlılar’dan

sonra Türkleri Anadolu’da kalıcı
yapan 1000’li yıllarda Anadolu’da
bulunan Türk kavimleridir. Malaz-
girt Savaşı sonrası Bizans ordusu-
nun dağılmasıyla oluşan Anadolu’
daki güvenlik ve askeri boşluktan
faydalanan Alparslan’ın komutan-
ları birçok yerde kendi hakimiyet
bölgelerini kurmuşlardır. Selçuklu
İmparatorluğu’nun dörde ayrılarak
bölünmesinden sonra kurulan

Anadolu Selçuklu Devleti Türklerin
sınırlarını Bizans’a 70 km mesafe-
deki İznik’e kadar getirmişlerdir.
1200’lü yıllarda batıdan Haçlı Se-
ferleri gelirken, doğudan da Moğol
saldırısı gelmiştir. Moğol İlhan Bey
kendi kurduğu imparatorluk olan
İlhanlılarla kısa bir zamanda, Gaz-
nelilerin ve Karahanlıların bir bölü-
müne ve Anadolu Selçuklularının
da tamamına hâkim olmuştur.  

Osmanlı
Yine bu yıllarda 12 bin kişilik

bir Kayı boyu Erzincan’a 400 ça-
dırla gelmiştir. Selçuklu ve yerel
unsurlar bu kavgacı Kayı boyun-
dan ürktüğü için önce onları Suri-
ye’ye göndermişlerdir. Bugünkü
Caber Kalesi’nin olduğu yerde 4 yıl
kaldıktan sonra Konya’daki Ana-
dolu Selçuklu Hükümdarlığı tara-
fından düşmanlara yakın yerlere,
o döneme göre serhat boyu sayı-
lacak Bilecik, Domaniç bölgesine
gönderilmişlerdir. Orada Hristiyan
tekfurları arasındaki çatışma ve
çekişmeleri iyi kullanan Osmanlı
Beyliği kısa zamanda büyümüştür.
Aynı zamanda evlilikler yoluyla da
kurulan akrabalıklar Osmanlı’nın
büyümesine yardımcı olmuştur.
Osmanlılar, Balkanlara geçerek
orada ilerlemişlerdir. 

Tarihteki Türk Savaşları
Yıldırım Beyazıt’la Ankara önle-

rinde karşılaşan Timurlenk, Özbek
kökenli Ortaasya’daki Timur İm-
paratorluğu’nun lideridir. Özellikle
İslamiyet’in Hindistan’da kalıcı ol-
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masında kendisinin rolü büyüktür.
Ancak tarihe ve dine siyasi açıdan
baktığımız için, Yıldırım Beyazıt’ı çok
sevip Timurlenk’i Osmanlı’nın batıya
doğru gelmesinde çok büyük hata-
ları olan bir ülkenin komutanı olarak
bilir ve sevmeyiz. Oysa ikisi de Türk
ve Müslüman devletlerin idarecileri-
dirler. Aralarındaki anlaşmazlık Al-
evilik-Sünnilik sorunu değildir,
tamamen bir güç dengesidir. Nasıl
ki Osmanlı Avrupa’ya giderken ar-
kasını garanti altına almak istiyorsa
Timur da doğuya giderken geride
güçlü bir Osmanlı bırakmak istemi-
yordu. Yıldırım Beyazıt’ın Türk İslâm
dünyasında ne kadar yaşama hakkı
varsa Timur’un da o yıllarda Türk
İslâm dünyasında yaşama hakkı
vardı. Timur, Osmanlı’nın hiçbir
zaman gidemeyeceği, Arapların
belki de hiçbir zaman etki edeme-
yeceği Hindistan’ın en yüksek Hi-
malayalarının eteklerine bile İslâm’ı
götürmüştür. Timur’u ya da Yıldı-
rım’ı suçlamak bizim için bugünün
bakış açısıyla sağlıklı bir sonuç ver-
mez. Mesela Timur’un ordularıyla
devam eden Hindistan’da kurulan
Babürşah İmparatorluğu 18.yy
kadar devam eden bir Türk İslam
İmparatorluğu’dur. 

Bizim İranlı ya da Acem dediği-
miz Şah İsmail’in annesi Anado-
lu’dan bir Türkmen beyinin kızıdır.
Şah İsmail’in yazdığı şiirler Yavuz
Sultan Selim’in yazdığı şiirlerden
daha çok öz Türkçe kelimeler içerir.
Her ikisi de bunların Türkmen bey-
leridir. Osmanlı ne zaman Avrupa iç-
lerine doğru gitse doğuda sürekli bir
İran sorunu ortaya çıkmıştır. Yavuz
Sultan Selim döneminde artık Avru-
pa’da doğal sınırlarına ulaşan Os-
manlı, Anadolu’daki Müslüman
hinterlandı düzene koymaya çalış-
mıştır. Osmanlı Belgrat’a gittiğinde
İran orduları, Erzurum, Kars hatta
Sivas’a kadar gelerek bütün bu şe-
hirler yerle bir edilecektir. Yavuz ile
Şah İsmail’in rekabeti onların yerine
geçen oğulları Kanuni ile Tahmas
arasında devam edecektir. İran or-
duları sert vuruşan savaşçı asker-
lerdi. İran ile Osmanlı arasındaki bu
sert çekişme, 1638’deki Kasr-ı Şirin
Anlaşması’yla sona ermiştir. Artık
Osmanlı Macaristan veya Avusturya
önlerine doğru çok ciddi seferler
planlayabilecek duruma gelmiştir.

Osmanlının Türk ülkeleriyle olan çe-
kişmeleri batı ülkeleriyle olanlardan
çok daha serttir ve Müslüman-Türk
dünyası için olumsuz sonuçlar do-
ğuracak türdendir. Zaten tarihteki
16 Türk devletinin her biri başka
Türk devleti tarafından yıkılmıştır.Yı-
kılan Türk devletlerinin yerine de,
aynı coğrafyada başka bir isimle
yine bir Türk devleti kurulmuştur.

Viyana Kuşatması
Osmanlı doğudaki işleri yoluna

koyduktan sonra tarihinin en büyük
ordularını Avrupa’ya sürecektir. Bazı
tarihçilerimizin dediği gibi, Merzi-
fonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana ön-

lerine hasbelkader gelmemiştir.
Viyana her zaman Osmanlı’nın “Kızıl
Elmas’ı olmuştur. Bu hayal için, Türk
sultanları, komutanları, kale beyleri,
serhat boyları çok kan ve can ver-
mişlerdir. Viyana’ya gelen ordu Os-
manlı’nın tarihindeki en büyük
ordudur. Avusturya’lı tarihçi Ham-
mer 260 bin civarında bir sayı ver-
mektedir. Viyana Kuşatması’nın
başarısız olmasının birçok nedeni
vardır. Önceki savaşlarda Osman-
lı’nın karşısında ya bir millet ya da
birkaç şehirden oluşan ordular çı-
kardı. 1683 sonrası artık Avrupalılar
Türklerin karşısına blok halinde çık-
mayı öğrenmişlerdir. Osmanlı ordu-
sunda eskisi gibi bir içbirlik yoktur.
Merzifonlu’nun bu savaşı kaybetti-
ğini duyunca Osmanlı sarayında zil
çalıp oynayacak insanlar vardır o
dönemde. Ordunun başındaki sul-
tan, 12 yaşındaki bir çocuktur. Os-
manlı ordusu Viyana’ya yürüyerek
gelmesi 3 ay sürmüştür. Aynı za-

manda Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa, kaleyi tahrip etmemek için
sürekli dışarıdan ablukaya alarak
teslim olmaya zorlamıştır. Fakat bu
zaman kaybında Avrupa’dan gelen
diğer gruplar yetişip Osmanlı ordu-
sunu arkadan kuşatmışlardır. 

Osmanlı’nın Son Dönemi
Mensubu bulunduğumuz Türk

kavmi sadece tarih dinleyen değil
tarih yazan bir milletin adıdır. Siz
böyle bir milletin mensupları olarak,
özellikle ülkenizden binlerce kilo-
metre uzakta kendi tarihinizi öğre-
nip bugün buradaki yaşantınızı
düzenleyebilirsiniz. Zaten tarih bir
ağacın kökleridir. Kökü olmayan
ağacın güvenliği yoktur. Bugün
değil, yarın değil ama bir gün ese-
cek sert bir rüzgarla o ağacın büyük
bir gümbürtüyle yere yıkılması
muktedirdir. Türklerin yükselme ve
alçalma dönemleri incelendiğinde,
kendi kültürlerinden ve benliklerin-
den uzaklaştıklarında birkaç par-
çaya bölündükleri görülecektir.
Osmanlı da öyle olmuştur. 

Osmanlı devletinin hakimiyet
kurduğu topraklar 35 milyon kilo-
metre kareydi. (Bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti’nin 45-46 katı büyük-
lüğünde). Bu topraklarda farklı mil-
letler yaşamaktaydı. Dünyada
milliyetçilik hareketleri başlamıştı.
Osmanlı da yavaş yavaş topraklarını
kaybetti. Bunun arkasında İngiltere,
Fransa, Rusya, Almanya gibi ülkele-
rin etkileri de vardır. Çünkü büyük
devletler bu şekilde oyunlar oyna-
yarak güç kazanırlar. Osmanlı da
öyle güçlenmişti. Osmanlı bütün gü-
zelliğiyle yaşanmıştır, bir sona gelin-
miştir ve bitmiştir. Osmanlı’nın son
50 yılına bakıldığında mesele çok
güzel okunabilmektedir. Osmanlı’nın
güç kaybettiğini anlayan İkinci Mah-
mut kendilerine yardım etmesi için
o döneme göre Avrupa’nın ikinci lig
ülkesi sayılabilecek, İngiltere ve
Fransa tarafından kabul görmeyen
ancak giderek ciddi bir teknolojiye
sahip disiplinli bir millet olan
Prusya’dan yönetici davet eder. Ber-
lin’den gönderilen Moltke, Os-
manlı’da gezerek gördüğü sorunları
rapor etmek üzere görevlendirilir.
Moltke, raporunda Fırat Nehri’ne yer
verir. Nehrin debisinin düşük oldu-
ğunu, üzerinde gemi yüzdürülebile-

Türk devletlerinin yük-
selme ve alçalma dö-
nemleri incelendiğinde,
kendi kültürlerinden ve
benliklerinden uzaklaş-
tıklarında birkaç par-
çaya bölündükleri
görülecektir. Osman-
lı’da da öyle olmuştur.
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ceğini yazar. O yıllarda Avrupa’da
suların önü bentler yapılarak
suyun şişirilmesi ve yük gemileri-
nin geçebilir hale getirilmesi müm-
kündür. En son olarak da şöyle bir
not yazar. “Su akar, Türkler sa-
dece suyu seyreder.” Moltke’nin
aktardığı diğer bir anı da şudur.
Nizip’te Osmanlı’nın Mısır valisi
olan Mehmetali Paşa ayaklanmış-
tır. Mehmetali Paşa’nın emrindeki
askerlerin %95’i yerel Arap unsur-
lardır. Herkes ordugahtadır ve
Mısır ordusu karşıdadır. Mısır or-
dusu gece eğlence yapmaktadır.
Moltke, gece saldırılırsa ordunun
tamamen dağıtılabileceğini söyler.
Kendisine bir orduya gece saldır-
manın sultanın ordusuna yakışma-
yacağı söylenir. Saldırı kararı
verildiği gün hava durumunun
nasıl olacağını sorduğunda, Molt-
ke’nin aldığı cevap, atın kuyruğu
titrerse yağmur yağacak demektir,
olur. Osmanlı’nın son dönemi
böyle bir dönemdir.

Tekke ve Zaviyelerin Kaldı-
rılması - Halifeliğin Kaldırıl-
ması - Saltanatın Kaldırılması 

Tekkeler asırlarca Türk mille-
tine hizmet etmiş, Müslümanlığın
ve Türklüğün sevilip yayılmasında
önemli rol oynamış bir sosyal sis-
temdi. 1907’de alınan bir kararla
tekke yasasında bir değişiklik ya-

pılmış ve tekkelerin nüfus arttırma
yetkisi her bölgenin mülki amirine
verilmiştir. Tekkelerde çalışanlar
askerlik görevinden muaf tutulu-
yordu. Bu karardan sonra tekkele-
rin nüfusü hızla artmış ve tekkeler
asker kaçaklarının saklandığı yer
haline gelmiştir. Daha önce devle-
tin ve milletin faydasına olan bir
sistem malesef devlet zayıflayınca
işlevini kaybetmiş ve kapatılmayı
hak etmiştir. Bizim de olayları de-
ğerlendirirken dönemin şartlarına
göre değerlendirmemiz gerek-
mektedir. 

Osmanlı’nın son dönemi iyi in-
celenirse birçok konu daha iyi an-
laşılabilir. Saltanatın ve halifeliğin
kaldırılması böyledir. Bizler işin ko-
layına kaçıp Vahdettin’i suçlama
yoluna gideriz. Oysa Vahdettin
tahta çıktığında devlet zaten bit-
mişti. Vahdettin tahtta bir yıl bile
kalmamıştır. Ben tarihçi olarak
şöyle bir yorum yaparım; Ana-
dolu’dan gelenlerin kendisini gö-
revden el çektirecekleri belliydi,
tahtını kaybedebilirdi ama keşke
bir İngiliz gemisine binip ülkeyi
terk etmeseydi. 

Mustafa Kemal’i Anadolu’ya
gönderenin bizzat Vahdettin’dir.
Vahdettin kovulmamıştır, saltanat
kaldırılmıştır. Halifelik devam ede-
cekti Osmanlı’da. 1924’e kadar da
devam etti. Halife Abdülmecit

Efendi aileden biriydi. Ankara’dan
gelen mektupları kabul etmemeye
başladı. Cuma selamlarına çıkar-
ken padişahlara yapıldığı gibi “Pa-
dişahım çok yaşa” sloganları
atılmaya başlandı. Ama Anka-
ra’daki meclis “Hakimiyet kayıtsız
şartsız milletindir” diyordu. Ne
kadar milletin olduğu sorgulanır
ama yeni bir sisteme geçildiğini
İstanbul’daki Osmanlı ailesinin ka-
bullenmesi zordu. Keşke halifelik
yaşatılsaydı. Birinci Meclis de
zaten bu fikirdeydi ama halifeliğin
Ankara’daki hükümetle uyum sağ-
laması zordu. 

Hazırlayan: Niğmet BALCI
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Ramadanfest - Besuch
m dritten Tag des Ramadanfestes besuchte
Mocca-Campus das Pflegehaus-Kreuzberg,
um den Tag gemeinsam mit den Senioren
zu verbringen. Als Geschenk für die Be-
wohner haben wir frisches Obst und türki-
sche Süßspeisen mitgebracht. Wir hörten

den Senioren bei ihren Geschichten aus ihrem Leben
aufmerksam zu, während wir immer wieder Fragen
stellten um die Unterhaltung lebhaft zu halten. Sie
berichteten von ihren Anfängen in Deutschland, ihr
Leben und ihren momentanen Problemen mit der Ge-
sundheit. Die Konversation wurde durch das Singen
von Folklore-Liedern und Anekdoten gelockert, wel-
ches eine gewisse Emotionalität im Raum verur-
sachte. Da haben wir realisiert, dass wir von den
Älteren sehr viel lernen können und die uns mit viel
Liebe Weisheiten vermitteln. Dadurch haben wir ge-
lernt, dass wir unsere Senioren überall auf der Welt
mehr Beachtung schenken und diese öfters als nur
einmal im Jahr einen Besuch abstatten sollten.

Büyüklerimize 
Bayram Ziyareti

A
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amazan Bayramı’nın üçüncü günü,
Mocca Campus olarak Kreuzberg’teki
Huzur Evi’ni ziyaret ettik. 
Bayramlaşmanın ardından çeşitli ikram-

lar eşliğinde büyüklerimizle güzel bir sohbet
gerçekleştirdik. Konularımız Almanya’ya ilk adım
atışlarından bügünkü problemlere kadar uzandı.
Hep beraber söylediğimiz türkülerle eski hatırlar
tazelenirken duygusal anlar yaşandı. Aslında
büyüklerimizin anlatacağı çok şey varmış. Bu zi-
yaretten çıkardığımız sonuç, Huzur Evleri’ne
sadece bayramlarda değil sık sık ziyaret etmenin
önemi oldu.  

R

Talha FİLİKÇİ
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Sağlıklı 
Beslenme

eslenme hayatımızda kapsamlı
ve temel bir rol oynamaktadır.
Gıda temini yapamayan vücut
enerjisiz kalır ve daha fazla
fonksiyon gösteremez. Tüketti-
ğimiz gıdalar hayatımızın kalite-

sini de doğrudan etkilemektedir. Zaman
baskısı ile karakterize olan günümüzdeki
toplum tek yanlı ve sağlıksız besleniyor. İn-
sanlar gittikçe şişmanlıyor ve bu durum kişi-
lerde hoşnutsuzluğa neden oluyor. Kilo
vermeye çalışan insanlar ise kısa bir süre
sonra başarısız oluyor ve sonuç olarak ye-
meğin iki katını tüketmeye başlıyorlar. Böy-
lece bir çıkmaza giriliyor. Tam değerli bir
beslenme için en önemli şey gıda çeşitliğidir.
Besin açısından zengin ve düşük enerjili olan
gıdaların birlikte tüketil-
mesi sağlık açısından daha
yararlı olacaktır. Tahıl ürün-
leri ve patates çeşitleri tü-
ketmek tam değerli bir
beslenmenin diğer önemli
bir ayağıdır. Kepekli ürün-
ler, pirinç ve patates tüke-
timi sindirim sistemini ve
bağırsakların çalışmasını
güçlendireceketir. Bunun
dışında “Günde 5 kere
meyve ve sebze tüketme“
kuralı  vardır. Bu yolla vücut kendi fonksiyon-
larını sürdürmek için gerekli olan vitaminleri,
mineralleri, ikincil bitki maddeleri ve lifleri
alır. Tuz ve şeker tüketimi aşırıya kaçmama-
lıdır. Üzerinde çok oynanılmış gıda maddele-
rinde genellikle aşırı şeker bulunmaktadır ve
bu da kansere yol açmaktadır. Vücut için az
miktarda tuz hayati önemdedir. Geçmişte,
beslenmede aşırı tuz tüketiminden kaynak-
lanan, yüksek tansiyon ve şeker gibi moda
hastalıklar olarak bildiğimiz hastalıklar türe-
miştir. Vücudumuzun %70’i sıvı maddeden
oluşmaktadır. Bu nedenle çokca su, çay,
meyve ve sebze suları tüketilmelidir. Temiz
ve minerallerle zenginleştirilmiş sular tercih
edilmelidir. Su vücuttaki toksinleri ve amon-
yakı temizler. Diyetisiyenlerin tavsiyesi ise
günde en az 1,5 litre su içmektir.             
Yukarıda belirttiğim bir kaç kurala uyularak
hem kilo vermek hem de bazı hastalıklara
karşı önlem almak kolaylaşacaktır. “Bedene
iyi şeyler teklif etmelisin ki, ruh orada rahat
etsin.“ – Winston Churchill

Gesunde Ernährung
ie Ernährung des Menschen spielt in seinem
Leben eine große, übergeordnete und ele-
mentare Rolle, denn ohne Nahrungszufuhr,
sprich die Zufuhr von Energie, kann der Kör-
per nicht funktionieren.  Dabei ist es wichtig
darauf zu achten welche Nahrungsmittel

konsumiert werden, da dies im direkten Zusammen-
hang mit der Lebensqualität zusam- menhängt. Sie
versuchen abzunehmen, scheitern jedoch meist und
essen aus Frust dann das Doppelte, welches aufgrund
des abgeschwächten Stoff- wechsels in einem Teufels-
kreis mündet.  Das Wichtigste an einer vollwertigen
Ernährung ist der Genuss und das Ausprobieren der
Lebensmittelvielfalt. Die Kombination von nährstoffrei-
cher und energiearmer Lebensmittel in angemessener
Menge kann bereits große gesundheitsfördernde Wir-
kungen hervorrufen. Als weitere wichtige Säule wird
die Zufuhr von Getreideprodukten und Kartoffeln an-

gesehen. Durch den Konsum
von Vollkornprodukten, Natur-
reis oder schonend zubereite-
ten Kartoffeln kann die
Darmflora und die Verdauung
beachtlich verbessert werden.
Des Weiteren gibt es die Regel
„Nimm Gemüse und Obst – 5x
am Tag“ – also am Tag mindes-
tens 5 Portionen von Obst und
Gemüse. Der Körper nimmt
sich dadurch die Vitamine, Mi-
neralstoffe, sekundären Pflan-

zenstoffe und Ballaststoffe, die er für die Aufrechter-
haltung der Körperfunktionen benötigt. Zucker und
Salz in Maßen! Zucker ist vor allem in behandelten
Produkten versteckt, welches bei einem vermehrten
Verzehr stark krebsfördernd ist. Salz ist für den Körper
in geringen Mengen lebensnotwendig. Jedoch haben
die Menschen es in den letzten Jahrhunderten mit dem
Konsum von Salz übertrieben, weshalb Trend-Krank-
heiten wie Bluthochdruck, Diabetes Mellitus, etc. ent-
standen sind. Der menschliche Körper besteht zu
knapp 70% aus Flüssigkeit und deshalb sollte stets
reichlich Wasser, Tee und Säfte konsumiert werden.
Sauberes und mit Mineralstoffen angereichertes Was-
ser sollte dabei bevorzugt werden. Die Gesellschaft für
Ernährung empfiehlt ein Minimum von 1,5 Litern Flüs-
sigkeit pro Tag, jedoch  kann diese Zahl gerne über-
schritten werden. Wasser heilt und reinigt den Körper
von Toxinen, Giftstoffen und Ammoniak. Durch das Be-
folgen dieser paar Regeln können bereits gewisse Ziele
und Wünsche, sei es der Wunsch abzunehmen oder
gegen gewisse Krankheiten vorzubeugen, erreicht
werden.
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die
Seele Lust hat darin zu wohnen.“ – Winston Churchill

Beyhan BOZKURT

B D
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Molekül Adam!

ic delikli bir adam gördünüz
mü? Deliklerin molekülleri
ifade etdiğini düşünebiliyor
musunuz?  Söz konusu bir
insan değil bir Heykel. Ame-
rikalı Heykeltraş Jonathan

Brofosky, “Molekül Man“ adında sanat
eserini Mayıs 1999’da tasarlamıştır.
Berlin’e yerleştirilmiş olan bu sanat
eseri 3 erkek heykelden oluşuyor.
Özelliği ise, heykellerde delikler bulun-
ması. Diğer bir özelliği ise, heykellerin
birbirleriyle bağlanmış şekilde tasar-
lanmalarına rağmen yine de karşılıklı
durmalarıdır. Bu durum 3 heykeli bir
arada görmeyi zorlaştırmaktadır. Ge-
nellikle bakılan perspektiften üçünden
ikisi görünebiliyor. Molekül Man sanat
eserinin 3 heykelden oluşmasının se-
bebi ise, Berlin’in 3 buluşma bölgesini
temsil etmesidir: Treptow, Kreuzberg
ve Friedrichshain. 
30 metre yükseklikteki sanat eseri 45
ton ağırlığında olup Berlin Spree neh-
rinin ortasına yerleştirilmiştir. Delikler
aluminyüm levhalardan oluşmaktadır.
Borofsky bu tasarımda daha önce yine
kendisinin yapmış olduğu “Molekül
Man” heykelinden etkilenmiştir. Sanatçı
ilk “Molekül Man” heykelini 1977-1978
yıllarında yapmış olup heykel, Los An-
geles’a yerlestirilmistir. Deliklerle do-
lanmiş olan figürler Amerikalı heykel-
traşı büyülüyordu.

Bin Muhteşem Güneş
Yazar: Khaled HOSSEİNİ

ariam, Harami olarak doğar.
Harami evli bir adamın gayri
meşru çocuğu anlamına
gelir. 15 yaşında kendinden
otuz yaş büyük kunduracı
Rashid ile evlendirilir. Laila,
çocukluğunu çok güzel ge-

çirmiş bir öğretmenin kızıdır. Ne yazık
ki hayatındaki herşey bir anda değişir.
İlk önce çocukluk aşkı Tarık’tan ayrıl-
mak zorunda kalır ve bir bombalı sal-
dırıda ailesini kaybeder. Daha sonra
Rashid’in ikinci karısı olmaktan başka
seçeneği kalmaz. Mariam ve Laila ara-
sındaki ilk güvensizlik daha sonra derin
bir dostluğa dönüşür ve birlikte Ras-
hid’in zulmüne karşı mücadele ederler. 
Khaled Hosseini kitabında, Taliban yö-
netimi sırasında, iki kadının, bombalar,
açlık ve fiziksel şiddet karşısında nasıl
mücadele verdiklerini heyecan verici bir
şekilde anlatıyor.
Bin Muhteşem Güneş adlı kitabı, deva-
mında ne olacak korkusuyla ama heye-
can ve merakla okuyacağınıza eminim.

Ihn faszinierte Skulptu-
ren mit Löchern!

ie Skulptur soll daran er-
innern …] dass sowohl der
Mensch als auch die Mole-
küle in einer Welt der
Wahrscheinlichkeit exis-
tieren und es das Ziel aller

kreativen und geistigen Tradi-
tionen ist, Ganzheit und Einheit
innerhalb der Welt zu finden.“
Mit diesem Zitat beschreibt Jo-
nathen Borofsky seinen Ent-
wurf. Im Mai 1999 entwarf der
amerikanische Bildhauer sein

Kunstwerk und stellte dies in Berlin auf. Hier ist die Rede von
der sogenannten „Molekül Man“ Skulptur. Wie der Name schon
verrät, handelt es sich bei der Skulptur um eine männliche
Figur. Allein vom Name her,  würden wir uns nur EINE männ-
liche Figur darstellen. Jedoch besteht die Skulptur aus drei
männlichen Figuren, deren Anzahl auf etwas Bestimmtes hin-
deutet. Die mit Löchern durchgesetzten Skulpturen, stehen
sich gegenüber und sind miteinander verbunden. Aufgrund der
Perspektive sieht man meistens nur zwei der drei Figuren. 
Die Löchern in den Figuren, wie sein Zitat schon verrät, sym-
bolisieren die Moleküle, aus denen alles besteht. Dass es sich
ausgerechnet um DREI Figuren handelt, liegt daran, dass dies
das Aufeinandertreffen der drei damaligen Bezirke darstellen
soll: Treptow, Kreuzberg und Friedrichshain. 
Das Kunstwerk steht mit einer Höhe von 30 Metern und einem
Gewicht von 45 Tonnen, mitten in der Spree zwischen Elsen-
brücke und Oberbaumbrücke. Die Löcher setzen sich aus ge-
lochten Aluminiumplatten zusammen. 
Überwältigt von der Idee wurde Borofsky nach seinen ersten
„Molekül Man“ Skulpturen im Jahr 1977 und 1978. Sie sind in
in Los Angeles aufgestellt. Ihn faszinierte solche Figuren, die
mit Löchern durchgesetzt sind. 

Tausend Strahlende Sonnen
ariam wird als eine  Harami, dass be-
deutet, ein uneheliches Kind eines ver-
heirateten Mannes, geboren und wird
mit 15 Jahren mit dem dreißig Jahre äl-
teren Schuhmacher Raschid verheira-
tet. 
Laila hatte eine schöne Kindheit und

war die Tochter eines Lehrers. Doch leider wen-
dete sich das Blatt in ihrem Leben. Sie wurde als
Erstes von ihrer Kindheitsliebe Tariq getrennt und

verlor anschließend ihre Familie bei einem Bombenangriff. 
Laila überlebt den Bombenangriff als die einzige aus der Fa-
milie. Sie wird von Raschid aufgenommen und ihr bleibt keine
andere Wahl als seine Zweitfrau zu werden. Das anfängliche
Misstrauen zwischen Mariam und Laila weicht einer tiefen
Freundschaft. Bald wehren sie sich gemeinsam gegen Raschids
Brutalität. Khaled Hosseini beschreibt in dem Buch auf einer
fesselnden und spannenden Art, wie die beiden Frauen ge-
meinsam während der Taliban- Herrschaft Bombardierungen,
Hunger und physische Gewalt überstehen. Beim Lesen des Bu-
ches Tausend strahlende Sonnen werdet ihr oft Angst, vor
dem, was noch kommt haben. Dennoch wird das Buch euch
ebenso neugierig machen und fesseln.

Gülsüm ELÇİ

Berna BAKAL
Ayşegül AKSOY
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Milieuschutz für den Reuterkiez?

er Türkische Bildungsverein e. V.
Verein befindet sich seit dem
Jahre 2000 im Reuterkiez des Ber-
liner Bezirks Neukölln. Vermehrt
gibt es in den letzten Jahren
immer mehr Äußerungen, es gäbe

eine Gentrifizierung, welche die Kernbevöl-
kerung des Kiezes verdrängt. Die Meinungen
der ansässigen Bevölkerung deckt sich meist
nicht mit der des Bezirkes. Wie kann dieser
Entwicklung im Kiez entgegengewirkt wer-
den und wie sieht der Verein dies?

Als Lösung wird oft eine soziale Erhal-
tungssatzung – umgangssprachlich Milieu-
schutz – nach den Beispielen der Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow gefor-
dert, welche den Ausbau von Luxussanierun-
gen eindämpfen soll. Das Neuköllner
Parlament – die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) – hat im Jahre 2013 dem
Neukölllner Bezirksamt den Auftrag gege-
ben, eine Untersuchung am Beispiel des Reu-
terkiezes durchzuführen, ob ein Milieuschutz
in dieser Umgebung sinnvoll wäre.

Das Ergebnis dieser Untersuchung wurde
im Sommer 2014 im Stadtentwicklungsaus-
schuss veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass
von den 44 Vorhaben aus den Jahren 2012
und 2013 in diesem Kiez sieben bis zwölf
Vorhaben verhindert werden würden. Dazu
gehören Vorhaben, wie der Anbau von Bal-
konen, die Zusammenlegung von Wohnun-
gen und das Umwandeln von Wohnraum zum
Gewerbe. Nicht verhindert würden Vorhaben,
wie Dachgeschossausbauten, der Ein- und
Anbau von Aufzügen und das Umwandeln
von Gewerbe zu Wohnraum.

Das Zwischenfazit der Untersuchung ist,
dass ein Aufwertungsdruck, -potenzial sowie
Verdrängungspotenzial vorhanden ist und
dass die für den Milieuschutz relevanten Vor-
gänge sich jährlich erhöhen. Jedoch ist fest-
zustellen, dass nur ein bedingter Einfluss auf
die Miethöhe abzulesen ist, da nicht alle Vor-
haben verhindert werden würden.

Hüseyin Bozkurt (Geschäftsführer eines
Ingenieur- und Architekturbüros und Vor-
standsmitglied im Bildungsverein) ist der
Auffassung, dass ein Milieuschutz hilfreich
wäre, da jetzige Bevölkerungsstrukturen
hiermit erhalten bleiben können. Rüştü Kam,
Vorstandsvorsitzender des Bildungsvereins,
spürt die Veränderungen im Kiez und ist er-
freut darüber, dass über einen Milieuschutz
nachgedacht wird und dadurch die unbezahl-
baren Mieten verhindert werden können und
das auch gute Auswirkungen für ehrenamtli-
che Arbeit im Kiez hat.

Semih KASAP
(Bezirksverordneter in Neukölln für die Fraktion der Piraten und Mitglied in
der Jugendorganisation vom Türkischen Bildungsverein Mocca Campus)

Mocca Campus

Seçkinleşmeye Karşı Koruma

ürk Eğitim Derneği 2000 yılından beri Berlin
Neukölln Reuter Semti’nde hizmet vermek-
tedir. Son yıllarda mahalle sakinleri tarafın-
dan gözlemlenen bir gelişme, mahallede
seckinleşmenin (çekirdek nüfusun azalarak
mahalle dışından gelen zengin kesimin art-
ması) gerçeklestiği. 

Belediye ile mahalle sakinlerinin bu konuda farklı
fikirlere sahip olduğu da görülmektedir. Neukölln Par-
lamentosu Reuter Semti’nde seçkinleşmenin söz ko-
nusu olup olmadığını ve çeşitli koruma önlemlerinin
alınmasının anlamlı olup olmadığını araştırmaktadır.
Friedrichshain-Kreuzberg ve Pankow Belediyelerinin
kararnameleri örnek alınarak lüks modernleştirmeleri
engelleyici yasaların çıkarılması öngörülüyor. Yapılan
araştırmanın sonuçları yakın tarihte açıklandı. Ortaya
çıkan sonuç ise 2012 ve 2013`de Reuter Semti’nde 44
plandan 12’sinin engellendiği. Engellemeler balkon ila-
veleri, apartman dairelerinin birleştirilmesi, asansör
yapımı ve dairelerin işyerlerine çevrilmesi ya da işyer-
lerinin dairelere çevirilmesi gibi projeleri kapsıyor. Şu
an ortaya çıkan sonuç, mahalle sakinlerinin ikâmet et-
tikleri bölgelerden uzaklaştırılma potensiyelinin olduğu
ve her geçen yıl seçkinleşmeyi önleyecek adimların
atılması gerektiği. Bunun dışında tespit edilen diğer bir
konu ise seçkinleşmenin henüz kesin bir kira artışına
sebep olmadığıdır. 

Bu gelişmeye karşı bölge halkının nasıl bir tutum
sergilemesi gerektiği konusunda Türk Eğitim Derneği
yöneticileri bir açıklamada bulundu. Türk Eğitim Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Kam, mahallede
yaşanan değişimleri kendilerinin de gözlemlediklerini
ve bu değişime karşı koyacak önlemlerin alınmasıyla
kira artışının önüne geçileceğini söyledi. Türk Eğitim
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda mü-
hendislik ve mimarlık bürosu genel müdürü olan Hü-
seyin Bozkurt da seçkinleşmeye karşı koruyucu
önlemlerin alınmasının doğru olduğunu belirtti. Gere-
ken önlemler alındığında mahallede yaşayan nufüs ya-
pısının korunacağını ifade etti. 

Übersetzung: 
Talha FİLİKÇİ
Semih KASAP 
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BERLİN’İN GENÇ TİYATROCULARI:
TİYATRO 28

erlin’de faaliyet göste-
ren Tiyatro 28 grubu
ikinci şubelerinin açılı-
şını Moabit’te gerçek-
leşti. Açılışın ardından
Tiyatro 28 “Mobbing ist

keine Lösung” (Zorbalık Çözüm
Değildir) adlı oyunlarıyla tiyatrose-
verlerle buluştu. Açılışa katılan
T.C. Başkonsolosu Ahmet Başer
Şen, Tiyatro 28 ekibini başarıların-
dan dolayı tebrik ettikten sonra
Berlin’de Türk tiyatrosunu her
zaman destekleyeceklerini belirtti.
Moabit Semt Başkanı Christian
Hanke’nin de katıldığı gösterimde
mesaj dolu oyunun ardından Ti-
yatro 28 oyuncuları yapmış olduk-
ları doğaçlama oyun ile de
izleyicileri güldürdü. Tiyatro 28’in
kurucusu, tiyatro pedagogu,
oyuncu ve yönetmen Ufuk Güldü
ile Almanya’da Türk tiyatrosu hak-
kında kısa bir söyleşi gerçekleştir-
dik.

MOCCA Kampüs: Tiyatro
28’i ne amaçla ve nasıl kurdu-
ğunuzu anlatabilir misiniz?

Güldü: Tiyatro 28’i 2010 sene-
sinde 12 genç arkadaşımızla bir-
likte Berlin’de kurduk. Gayemiz
Türk tiyatrosunu tanıtmak ve
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan
uzak tutmak. Aynı zamanda bir
eğitim merkezi olarak hizmet ve-
riyoruz. “Theater Pedagoge” yani
“Tiyatro Eğitmeni” yetiştiriyoruz.

TV ve radyo için sunuculuk egitim-
lerimiz var. 14 aylık bir eğitim so-
nucunda katılımcılar sertifika
almaya hak kazanıyorlar ve kendi-
lerine meslek imkânları sunabili-
yoruz. 

MOCCA Kampüs: Şimdiye
kadar oynadığınız oyunlardan
bahsedebilir misiniz?

Güldü: İlk oyunumuz “Karım-
dan Nasıl Kurtulurum?“ isminde
bir aile komedisiydi. İsmi tuhaf
olsa da çok güzel bir oyundu.
Gençlerin ilgisini çekmeyi başar-
dık. Sayıca çoğalmamız yeni oyun-
ları sergilememize imkân tanıdı.
Romeo ve Juliet Neukölln’de, Pen-
guen TV, Çanakkale Geçilmez, Ça-
nakkele Türküsü adlı oyunları
sergiledik. Şimdi Töre isminde bir
oyunumuz var. Yedi Kocalı Hürmüz
oyunu için provalarımız devam
ediyor. Tiyatronun yanı sıra şid-
dete ve dışlanmaya karşı kısa fi-
limler çektik. 

MOCCA Kampüs: Tiyatronun
gençlere ne gibi katkıları oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?

Güldü: Tiyatro gençlerimize ki-
şilik kazandırıyor ve gençlerimizin
öz güvenlerini artıyor. Oyun me-
tinlerini okuyarak ve ezberleyerek
kişisel gelişimlerine katkı sağlamış
oluyorlar. Sahne tecrübesi kazan-
dıkça da kendilerini daha iyi ifade
edebiliyorlar. Ayrıca sergilediğimiz

oyunların içeriğiyle tarihlerini öğ-
renebiliyor, kültür, örf ve adetlerini
unutmamış oluyorlar.

MOCCA Kampüs: Peki,
gençlerle çalışmak nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Güldü: Gençlerle çalışmak
hem güzel hem yorucu, bir o
kadar da sorumluluk gerektiren
bir iş. Gençlere eğitmen değil ağa-
bey olmak gerekiyor. Eğer bunu
başarırsak, gençleri kazanabiliyo-
ruz ve birlikte daha verimli işlere
imza atabiliyoruz.

MOCCA Kampüs: Son olarak
velilere iletmek istediğiniz bir
mesajınız varsa belirtir misi-
niz?

Güldü: Öncelikle benim en çok
eleştirdiğim konu ailelerin televiz-
yonlardaki saçma dizileri çocukla-
rıyla birlikte seyretmeleri. Bütün
bu diziler hem çocuklarımızı hem
de yetişkinleri olumsuz etkilemek-
tedir. Onun yerine tiyatroyla veya
sanatın diğer alanlarıyla ilgilenme-
lirini öneriyorum. Bazı aileler bizim
kültürümüze ait olmadığını düşü-
nerek tiyatroya sıcak bakmıyorlar.
Oysa biz örf ve adetlerimize uygun
ve bunları anlatan oyunlar sergili-
yoruz. Örneğin, Çanakkale sava-
şını anlatırken nasıl bir ruhanî
güçle kazanıldığinı anlattık. Sa-
dece bir savaş olarak ele almadık,
madalyonun öbür tarafından da
baktık. Ailelere çocuklarını ille de
tiyatroya göndersinler demiyo-
rum. Saz, folklör gibi kurslar da
olabilir. Çocuklara sanatlarımızı
unutturmasınlar. Ayrıca ailelere en
büyük tavsiyem çocuklarıyla soh-
bet etmeleridir. Malesef aileler ço-
cuklarıyla yeterince ilgilenmiyorlar.
Örneğin, günün nasıl geçti, diye
bile sormuyorlar. Öncelikle bura-
dan başlanması gerektiğini düşü-
nüyorum.

B

Hüseyin SARIATEŞ
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Yeni Türkiye ve Ermeni 
İddialarının 100. Yılı...

eni Türkiye’ sloganı daha önceki dönem-
lerde de birileri tarafından kullanılmıştır
muhakkak. Mevcut durumdan şikayetçi
olanlarca duyulduğunda -herhangi bir
şey yapılmayacak bile olsa-, bazı şeyle-
rin eskisi gibi olmaması ihtimalini hatır-

latan, oldukça cazip bir sözcük çünkü.
Ama şimdilerde kullanılan ‘Yeni Türkiye’ söz-

cüğü hakikaten ve beklenmedik kadar gerçek.
Çünkü Türkiye’de artık hiç bir şey eskisi gibi olmu-
yor ve dahası, bu giderek alışkanlık haline de geli-
yor.

Bunun sadece iç meselelerle alakalı olmaması,
gelişmeler dolayısıyla şaşıranların sayısını da artı-
rıyor. Eskiden ‘sırtına vur ağzından lokmasını al’ bir

hal arz eden Tür-
kiye yerine, şimdi-
lerde belki bazen
‘eyvallah’ dese de,
gerektiğinde de
‘dik duran’ bir Tür-
kiye var...

Geçmişte men-
faatlerini adeta
otomatiğe bağla-
mış birtakım dış
mihraklar ve onla-

rın içteki uzantılarını oldukça mutsuz eden bu ge-
lişmeleri engelleme girişimleri de hep ters tepiyor.
Eski güzel ve rahat günlerine tekrar kavuşmaya ni-
yetli çevreler, bir şeylerin avuçlarının içinden kayıp
gittiğine şahit olmanın hüznüyle, ne yapacaklarını
şaşırmış bir halde uğraşıp duruyorlar. 

Türkiye’nin merkezinde bulunduğu coğrafyada
yaşanan korkunç altüst oluşların 100 yıl sonrasında
bulunuyor olmamız da, gelişmeleri daha bir anlamlı
kılıyor sanki.  

Bölgenin haritasını, masa üzerinde ve pek de
doğru olmayan bir cetvelle, sadece kendi menfa-
atlerini hesap ederek çizenler, bundan sonrası için
de değişik hesaplar yapıp duruyorlar tabii. Vaktiyle
oluşturdukları fay hatlarını tekrar harekete geçir-
menin yanında, geleceğe yönelik hesapları açısın-
dan verimli olabilecek yeni fay hatları oluşturmak,
bu güçlerin başlıca iştigal sahaları şimdilerde.

Ancak sürekli olarak bir şeylere maruz kalmak-
tan dolayı iyice yorulmuş bölge ülkelerinde, ilk ba-
kışta pek de öyle gözükmese de, kendi geleceği
üzerinde söz sahibi olmaya matuf girişimlere şahit
olunuyor. 

Birçok bölge ülkesinde biraz yavaştan olan bu
gelişmelerin, Türkiye söz konusu olduğunda ol-
dukça hızlı olduğunu söylemek gerek.

Emperyalizmin artık iyice bilinen senaryoları
karşısında alternatif senaryolar oluşturulması ve
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Ekrem KIZILTAŞ

Her din ve milletten milyonlarca in-
sanın hayatını kaybettiği I. Dünya
Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-ı
insani sonuçlar doğuran hadiselerin
yaşanmış olması, Türkler ile Ermeni-
ler arasında duygudaşlık kurulma-
sına ve karşılıklı insani tutum ve
davranışlar sergilenmesine engel ol-
mamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915
olaylarının bilimsel bir şekilde ince-
lenmesi için ortak tarih komisyonu
kurulması çağrısında bulunduk. Bu
çağrı geçerliliğini korumaktadır. Türk,
Ermeni ve uluslararası tarihçilerin ya-
pacağı çalışma, 1915 olaylarının ay-
dınlatılmasında ve tarihin doğru
anlaşılmasında önemli bir rol oyna-
yacaktır.

Y



bunu yaparken, muhtemel başka senaryoların da he-
saba katılıyor olması, işin güzel tarafı.

100. Yıl yaklaşırken Ermeni Meselesi
Türkiye’nin son 40-50 senesinin en önemli sıkın-

tılarından birisi de, bilindiği gibi Ermeni Meselesi. Di-
asporadakilerin başını çektiği Ermenilerin, 1915’te
zirve noktasına ulaşan olaylardan hareketle dünya
gündemine daha kuvvetli bir biçimde getirmeye ça-
lıştıkları (sözde) soykırım iddiaları gölgesindeki ge-
lişmeler, uluslararası planda başımızı en çok ağrıtan
konulardan birisiydi.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na girdikten
sonra, ‘Tebaayı Sadıka’ olarak tanımlanan Ermenile-
rin fikir ve davranışlarının değişmesi sebebiyle yaşa-
nan ve aslında iki taraf için de hiç hoş olmayan bir

dizi gelişme, meselenin ana teması.
Meselenin başlangıç tarihi olarak 1915 gösteriliyor

olsa da, konunun başlangıcı biraz daha eski aslında.
Osmanlı tebaası olarak yaşamakta bulunan Ermeni-
lerde, başta Rusya olmak üzere, diğer Batı ülkelerinin
teşvikiyle meydana gelen değişik yaklaşımların baş-
langıcı biraz daha eski çünkü.

Hasta Adam’ın çöküşünün yakın olduğu, dolayı-
sıyla Ermenilerin de kendilerine ait bağımsız bir dev-
let kurabilecekleri ihtimalini, aslında kendi
menfaatleri doğrultusunda Osmanlı’yı biraz daha za-
yıflatmak için kullanmak isteyenler, Ermenilerin bu-
lunduğu hemen her bölgede çeşitli faaliyetlerde
bulunuyorlardı.

1. Dünya Savaşı başlayana kadar bir tür ‘asayiş
problemi’ olarak görülen ve öyle değerlendirilen me-
sele; Osmanlı’nın savaşa girmesiyle, tebaasından bir
kesim tarafından ‘içinden vurulmak’ riskine dönüştü.  

Çeteler, köy baskınları, katliamlar; dışarıdan des-
tekli olarak kurulan terör örgütleri şeklindeki başlan-
gıç; tebaanın bir bölümünün devleti yıkmak üzere
gelen düşmanla beraber hareket etmesi noktasına
evrilince de, olan oldu.

Zaten büyük sıkıntılarla yüz yüze bulunan ve yok
edilmek istenilen bir devletin, kendisini içeriden vu-
racağını varsaydığı tebaası ile ilgili refleksi, 24 nisan
1915 tarihinde dönemin İttihat Terakki Hükümeti’nce
alınan ‘Ermenilerin Tehciri’ kararı oldu.

Tebaayı Sadıkalıkları sona eren Ermeniler, Os-
manlı coğrafyasının başka bölgelerine sevk edildiler.
Bu sürecin nasıl sürdürüldüğü ve yollarda neler ol-
duğu konusu tartışmalı olsa da, yola çıkanların
önemlice bir bölümünün hedefe varamadığı, Ermeni
iddialarının esas noktalarından.

Öncesi ve sonrası ile; Ermeni Meselesi denilen
olayda tam olarak nelerin yaşandığı ve netice olarak
tarafların konu ile ilgili kayıplarının ne kadar olduğu,
halen ciddi bir tartışma konusu.

Olayları bir soykırım olarak kabul ettirmeye çalı-
şan Ermeni diasporası, kayıplarının sayısını yüz binler
olarak verme eğiliminde. Öncesi ve sonrası ile ilgili
olarak Osmanlı’nın Müslüman tebaasından kayıplar
konusunda da ciddi iddialar var. Yakın zamanlara
kadar meydana çıkarılanları ve belki halen buluna-

mayanları ile çeteciler tarafından katledilen Müslü-
manlara ait toplu mezarlar da, yaşananların gerçek
yüzü hakkında fikir verir mahiyette. 

1915’te yaşananların gerçek sebepleri, özellikle
iddia sahibi Ermeniler tarafından pek dile getirilen bir
husus değil. 

Türkiye Cumhuriyeti, soykırım iddiaları ile karşı-
laştığında ‘olayların Osmanlı döneminde meydana
geldiği, dolayısıyla kendisini ilgilendirmediği’ ceva-
bına sarıldı. Ancak, Ermeni Asala Örgütü’nün dış
temsilciliklere yönelik saldırıları ve yine diasporanın
gayretiyle soykırım iddialarının çeşitli ülkelerin par-
lamentolarında oylama konusu yapılması, işlerin ren-
gini değiştirdi.

Asala’nın bir şekilde hakkından gelinse de, Başta
ABD ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke -Türkiye
ilgili ajandalarının da katkısıyla- Ermeni iddialarını bir
tür ‘Demokles’in Kılıcı’ olarak kullanmaya başlayınca;
her yıl, tabir caizse bir 24 Nisan Sendromu  yaşa-
maya başladık.

100. Yıl’da, yani 2015’te neler yaşanacağı, Türki-
ye’nin kendisine yönelik bir kuşatma girişimi olarak
yürütülen iddialar karşısında ne yapacağının heye-
canla beklenmeye başlandığı bir vasatta, beklenme-
yen bir şey oldu. 

100. Yılı Beklerken...
2014 Nisanı’nda ezber bozan bir çıkış yapılarak,
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Yeni Türkiye’nin artık bilinen hesaplara boyun eğme-
yeceği ve birtakım iddialarla sürekli köşeye sıkıştırıl-
maya razı olmayacağının işareti verildi. 

Tam da Ermenilerin, iddia ettikleri olayların 100.
yılı dolayısıyla belki dünya çapında koparacakları gü-
rültü için hazırlık yaptıkları sırada, Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu
mesele ile ilgili derli toplu ve topu taca atmayan bir
açıklama yapması, tabir caizse çarşıyı karıştırdı.

Yeri gelmişken, -merak edenlerin metnin tama-
mını internette bulabileceklerini hatırlatarak-, açıkla-
manın bazı bölümlerini aktarmakta fayda var: 

“Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının hangi
din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt, Arap,
Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için
acılarla dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz.

Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Er-
menilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatırala-
rını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık
vazifesidir.

Fakat 1915 olaylarının Türkiye karşıtlığı için bir
bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu
haline getirilmesi de kabul edilemez.

Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını
kaybettiği I. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi
gayr-ı insani sonuçlar doğuran hadiselerin yaşanmış
olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık
kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve davranışlar
sergilenmesine engel olmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilim-
sel bir şekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonu
kurulması çağrısında bulunduk. Bu çağrı geçerliliğini

korumaktadır. Türk, Ermeni ve uluslararası tarihçile-
rin yapacağı çalışma, 1915 olaylarının aydınlatılma-
sında ve tarihin doğru anlaşılmasında önemli bir rol
oynayacaktır.

Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve
göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla
konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır
yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve
inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını
kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını dili-
yor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.

Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren,
etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı va-
tandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”

Biraz, meşhur bir fıkrada olduğu gibi, ‘bundan
sonrasını siz düşünün’ hali bu.

Bundan sonrasında neler düşünüldüğünü de be-
raberce öğreneceğiz inşaallah, ancak söylemek ge-
rekir ki, herhalde tarihçilere çok iş düşecek.

Tabii sürekli olarak katliamdan bahsederek Tür-
kiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, içinde yaşadık-
ları bir devlete isyan halinde bulunma durumu
konusuna da iyice çalışmak durumunda kalacaklar.
Çünkü, kim ne derse desin, meselenin bam teli bu...
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