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evgili okuyucularım. Bunaldığımız zamanlar
çok oluyor. Göğsümüz daralıyor,  içimiz içimize
sığmıyor, sızlıyor. Elimiz kolumuz bağlı kalıyor,
öylece kala kalıyoruz, yapacağımız bir şey ol-
muyor. 

Bağırıp çağıran, küfürler savuran, yapa-
mayacaklarını yapacağım diyerek rahatlamaya çalışan çok
insanımız var. Bir öfkedir gidiyor. 

Televizyonlarda, internette, dizi film izler gibi, sokaklarda
vahşice katledilen insanların ölümünü seyrediyoruz, savun-
masız çocukların, kadınların ölümlerini izliyoruz. Bütün bu
vahşet sahnelerini normal bir olaymış gibi algılıyoruz. Bütün
bu olup bitenler bilinç altında depo ediliyor.  Bir zaman sonra
da bünyemiz kaldıramaz hale geliyor bu olup bitenleri ve pat-
lıyoruz. Hırçınlığımız ondan, bağırıp çağırmamız ondan.
Stres diyorlar bu çaresizliğin verdiği  tahribatın adına, dep-
resyon diyorlar. Sırf bu yüzden psikologlarda aylarca sıra
bekleyen insanımız var.

Ben bu durumda,  insanımıza  Allah’a sığınmayı öneri-
yorum. Allah’a sığınmak, O”ndan yardım dilemek, O’nunla
konuşmak, O’na çaresizliğimizi anlatmak gerekiyor. Böylece
aylarca sıra beklemeden her an psikoloğumuzla buluşup
dertleşebileceğiz. Örnek olsun diye bir sohbet, dertleşme,
yalvarma-yakarma metni yazdım, beddua metni değil. Oku-
yun, deneyin, inanın iyi gelecek, rahatlayacaksınız:

Tevhid
Allah’ım, varsın, birsin, eşin ve benzerin

yok, doğmadın ve doğurulmadın, ezelisin
ve ebedisin, güç ve kuvvet sahibisin, adil-
sin, cömertsin. Bize merhamet et, kanatla-
rının altına al ve koru bizi. 

Biz Sana inandık, meleklerine inandık,
kitaplarına inandık, peygamberlerine inan-
dık, ahirete inandık, öleceğimize ve öldük-
ten sonra tekrar dirileceğimize inandık.
İmanımızda bizi  samimi kıl. 

Biz senin elçilerin arasında ayırım yap-
madık, ne buyurduysan hepsini işittik ve
hepsine itaat ettik. Ey Allah’ım, bizim ima-

Gebet/Flehen
iebe Leser. Es kommt oft vor, dass wir denken,
wir ersticken, wir fühlen uns wie betäubt. Wir
fühlen uns eingeengt. Wir fühlen einen inneren
Schmerz. Wir platzen vor Unruhe. Wir können
jedoch nichts tun.

Es gibt viele Menschen, die schreien, be-
schimpfen und fluchen. Sie versuchen Dinge zu tun, die
sie nicht schaffen.Sie hoffen,sich auf diese Weise zu
entspannen und zur inneren Ruhe zu finden. Der Zorn
breitet sich aus. Es sind die Nachrichten und die Infor-
mationen, die uns über Zeitungen, das Internet, das
Fernsehen und sogar per Handy im Nu erreichen, die
uns diese negativen Empfindungen erleben lassen. Wie
ein Film schauen wir zu, wie Menschen auf der Straße
brutal  ermordet werden. Wir schauen zu, wie unschul-
dige wehrlose Kinder und Frauen ermordet werden. All
diese  grausamen Szenen nehmen wir wie etwas ganz
normales wahr.  Wir denken, sie berühren uns nicht. Sie
werden jedoch im Unterbewusstsein gespeichert. Unser
Inneres kann das ganze Greuel nach einiger Zeit nicht
mehr ertragen und dann platzen wir. Unsere Reizbar-
keit, unser Aufbrausen kommen daher. Es wird Stress
bzw. Depression genannt, die innere Zerstörung unse-
rer Hilfslosigkeit.  Viele Menschen warten monatelang
nur aus diesem Grund auf der Warteliste bei Psycholo-
gen. Den Menschen, die in solch einem Fall  aktiv selbst
nichts tun können, empfehle ich Zuflucht bei Gott zu
suchen. Bei Gott Zuflucht finden, ihn um Hilfe bitten
und mit ihm sprechen. Wir müssen ihm unsere Hilfslo-
sigkeit berichten bzw. beichten. So können wir ohne
monatelanges Warten jederzeit mit unserem Psycholo-
gen unsere Kummer, unser Leid teilen.

Um ein Beispiel geben zu können, habe ich ein
Gebet,  ein Stoßgebet, eine Bittschrift geschrieben.Und
keinen Fluch ausgesprochen. Bitte lesen Sie und pro-
bieren Sie es aus. Glauben Sie mir, es wird Ihnen gut
tun. Sie werden sich entspannen.

Rüştü KAM
Genel Yayın Yönetmeni/Chef Redakteuer
mocca.berlin@gmail.com
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Tevhid  [Tawhid= Einswerden,  (Ver-)Eini-
gung]

Mein Gott, du existierst. Du bist einzig. Es gibt
kein Deinesgleichen, du hast kein Ebenbild. Du bist
nicht geboren und du wurdest nicht geboren. Du
bist ohne Anfang und ohne Ende. Du besitzt das
Vermögen, die Kraft, die Macht und die Gewalt.
Du bist gerecht, du bist großzügig. Nimm uns in
deine Obhut und beschütze uns.

Wir glauben an dich. Wir glauben an deine
Engel, an deine Bücher, an deine Propheten, an
das Jenseits. Wir glauben an den Tod und an die
Auferstehung. Stärke und festige uns im Glauben
und gib uns Kraft im Glauben.

Wir haben unter deinen Gesandten keinen Un-
terschied gemacht. Alles, was du uns befohlen
hast, haben wir gehört und befolgt. O Gott, be-
wahre unseren Glauben vom Zweifel, von Vielgöt-
terei. Halte uns fern von der Einflüsterung und
Versuchung. Festige unsere Schritte  und hilf uns
in unserem Kampf (in der Auseinandersetzung)
gegen den Tyrannen und Unruhestifter, Heuchler.
Gott, wenn wir bewusst oder unbewusst Sünden
begannen haben – haben bestimmt begannen –
wir bereuen sie. Wir versprechen dir nicht mehr zu
sündigen. Hilf uns unsere Versprechung  einzuhal-
ten. Halte unsere Hände fest und  vergebe unsere
Sünden.

Fatiha (Die Eröffnungssure im Koran)
Alles Ruhm und Lob gebührt Allah. Du bist der

Allerbarmer, der Barmherzige. Du bist der Herr des
Jüngsten Gerichts. Wir beten nur zu dir und bitten
nur dich um Hilfe. Leite uns nicht von deinem rech-
ten Weg ab. Lass uns von deren Weg nicht abwen-
den, denen du deinen Segen und deine Gunst
gegeben hast. Halte uns fern vom Weg der Tyran-
nen, die nur auf ihren eigenen Vorteil und den ge-
winnsüchtigen Wucherer bedacht sind.  

Die Gebete
O Gott, nehme von uns an, das Aufrechtstehen,

das Aufsagen der Suren, unsere Neigung und un-
sere Niederwerfung vor dir im Gebet, das Ausrufen
von „Allahu Akbar“ und die Lobpreisungen für dich.

Wirf  im Jüngstengericht unser Gebet uns nicht
ins Gesicht wie ein Stück alten Lappen. 

O Gott, das Gebet, das wir für dich ausrichten,
soll uns von allem Bösen fernhalten. Die Almo
sensteuer, die wir für dich abgeben, soll unsere
Aufrichtigkeit im Glauben stärken und unsere
Großzügigkeit vermehren. Die Pilgerfahrt, die wir
für dich machen, soll unsere Einheit, unsere Einig-
keit, unsere Solidarität im Geiste beleben und zum
Bewusstsein bringen. Mit dem Dschihad (Haltung,
Auseinandersetzung, Kampf) mögen wir die Bösen
und das Böse vertreiben und unsere Haltung ver-
deutlichen.  Lass uns gegenüber den Tyrannen auf-
recht stehen, lass uns vor ihnen nicht verbeugen.
Lass uns auf der Seite der Unterdrückten stehen.
Lass uns vor Ungerechtigkeit nicht verstummen.
Lass uns aufrecht stehen. Bitte hilf uns gegen die
Tyrannen, Unterdrückern.

nımıza şüphe düşürme, şirke düşürme bizi, ves-
vese verenlerin vesvesesinden  uzaklaştır bizi.

Allah’ım, bilerek ve de bilmeyerek işlemiş ol-
duğumuz günahlarımız varsa, ki vardır; biz piş-
man olduk, bir daha günah işlemeyeceğimize
dair, Sana söz veriyoruz, sözümüzde durma ko-
nusunda bize yardım et, zorluklara dayanma
gücü ver bize ve  günahlarımızı affeyle. 

Fatiha
Allah’ım, övgüye layık olan Sensin, Sen rah-

mansın ve rahîmsin, Din Günü’nün Sahibisin, biz
yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Sen’den yar-
dım dileriz. Bizi doğru yolundan ayırma, nimet
verdiklerinin yolundan ayırma. Zalimlerin, çıkar
çevrelerinin, tefeci bezirganların yolundan uzak
tut bizi.

İbadetler
Allah’ım, kıldığımız namazlarımızın kıyamını,

kıratını, rükûnu, sücûdunu, tekbiratını, tesbiha-
tını kabul eyle, kıyamet gününde eski bez par-
çası gibi yüzümüze vurma. 

Allah’ım, namazımız bizi kötülüklerden uzak-
laştırsın, zekâtımız ihlasımızı artırsın, cömertli-
ğimizi artırsın, haccımız birlik ve beraberlik
ruhumuzu canlandırsın. Cihadımızla kötüleri ve
kötülükleri defedelim, zalimlerin karşısında dim-
dik duralım, eğilmeyelim, mazlumların yanında
olalım, haksızlık karşısında susmayalım, kıyam
edelim. Ne olur zalimlerle, münafıklarla olan mü-
cadelemizde, ayaklarımızı yere sağlam bastır,
yardım et bize.     

Ana ve babamızı affet
Allah’ım, riyadan, fitneden, her türlü hasta-

lıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlik-
ten, zelil olmaktan, zulmetmekten ve zulme
uğramaktan, cimrilikten, müsriflikten, azdıran
zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep
olan fakirlikten, kötü huydan, bid’at işlemekten,
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Vergib  unseren Eltern
O Gott, erweise uns Güte  auf dieser Welt und im Jen-

seits, bewahre uns vom (Höllen-)Feuer. Vergib unseren
Eltern, vergib den Gläubigen. Am Tag des Jüngsten Ge-
richts übergebe ihnen ihre Bücher (=Rechenschaft) von
der rechten Seite.

O Gott, verbessere unseren Lebensstandart, erweitere
unser Wissen, stärke unseren Glauben. Stärke unseren
Widerstand, unseren Stolz. Lass unsere Wünsche und Ab-
sichten deutlich werden. Lass uns großzügig und groß-
herzig sein. Lass uns für die da sein, die Niemanden und
Nichts haben, für die Waisen und Hilfebedürftigen. Lass
uns deren Vormund sein. Lass uns an der Seite der Un-
terdrückten, der Verfolgten, der Ungerechtigkeit erlitte-
nen und gegen den Unterdrücker, den Ungerechten, den
Missetäter stehen. Stärke unser Selbstbewusstsein. Lass
uns nicht wie diejenigen sein, die den Geldpatronen die-
nen, sondern wie die, die dem Schöpfer dienen. Lass uns
Diener der Großzügigkeit sein, der nicht der Materie,  und
dem Materiellen dient.  

Der Weg des Koran
Unser Weg soll der Weg des Koran sein und unsere

Richtung soll zum Koran sein. Der Koran soll unsere Licht-
quelle sein und unseren Weg erleuchten. Halte uns fest
und stabil auf dem Weg des Koran und lass uns nicht von
ihm abkommen.

O Gott, du ermutigst uns und gibst uns Hoffnung, in
dem du zu uns sagst: „Sagt nicht, führe uns (einfach wie
bei den Tieren), sondern sagt, seht uns, überwacht, be-
schirmt uns. Verlangt Rechenschaft, verlangt eure
Rechte.“ Weiterhin sagst du zu uns, dass wir nicht zu
denen gehören sollen, die ihren Verstand den Herren, den
Scheichs, den großen Brüdern, den Politikern  verpach-
ten, verleihen. „Wenn ihr euren Verstand nicht in An-
spruch nehmt, lass ich euch im Dreck, im Unrein.“, sagst
du. Jedoch wir sind schwach, hilflos gegen Religionsba-
rone.  O Gott, gib uns Wissen, Bewusstsein,  Scharfsinn,
Weitblick und stärke unseren Mut. Mach uns noch coura-
gierter, damit wir uns vor die Religionsbarone stellen und
uns gegen sie aufrichten können.

O Gott, schütze uns vor der Boshaftigkeit des Teufels,
der satanischen Menschen, der Heuchler, der Tyrannen,
der sich verstellenden, aufdringlichen, unaufrichtigen,
unehrlichen Menschen.

Schütze uns vor den Muslimen, die sich so erniedrigen
können, dass sie ihre Religion und ihre Werte für Geld,
für Ansehen, für eine angesehene Stellung verraten. Vor
den falschen, verräterischen, betrügerischen Muslimen,
die mit Fremden verhandeln, die unsere nationale und
heilige Werte zertreten.

Belaste uns nicht mit einer schweren  Last, die
wir nicht bewältigen können

Gott, belaste uns nicht mit einer schweren Last, die
wir nicht bewältigen können, leite uns nicht in eine Ver-
suchung, die wir nicht abschlagen können. „Jedem sind
seine guten Taten ein Vorteil, jedem sind seine schlechten
Taten ein Nachteil. Was sich jemand mit eigenem Streben
verdient, ist für ihn ein Vorteil, sein Gewinn. Was jemand
durch Ausnutzung, Ausbeutung der anderen sich einen
Gewinn erzielt, ist für ihn ein Nachteil.“ sagst du.  Lass
uns am reinen Gewinn zuteilwerden. Gewähre uns unse-
ren Gewinn großzügig  - nur von dir eine Gunst erwartend
–auszugeben und mit den Bedürftigen zu teilen.

dalâlete düşmekten, hurafe dininden, gü-
nahın her çeşidinden, küfre düşmekten,
fitnelerden velhasıl dinimize ve dünya-
mıza zarar verecek işlerden sana sığınıyo-
ruz, koru bizi.

Allah’ım, Sen bize iyilikler nasip eyle,
anamızı babamızı affet, mü’minleri affet
ve hesap gününde onların kitaplarını sağ
yanlarından ver. 

Allah’ım, rızkımızı artır, ilmimizi artır,
imanımızı artır, göğsümüzü genişlet, mu-
radımızı anlaşılır eyle, cömert olalım, kim-
sesizlerin, yetimlerin öksüzlerin, yardıma
muhtaç olanların kimsesi olalım, velisi
olalım. Mazlumun yanında, zalimin karşı-
sında duralım. Özgüvenimizi artır, para
atana değil de Yaratan’a hizmet edenler-
den eyle bizi, maddeye kul olmayan,
maddeyi köleleştiren sadık kullarından
eyle bizi.

Kur’an’ın yolu
Allah’ım, yolumuz Kur’an yolu olsun,

yönümüz Kur’an’a dönsün, Kur’an bize
ışık olsun, aydınlatsın önümüzü, çevre-
mizi. Kur’an yolunda sebat edelim, gerisin
geriye döndürme bizi. 

Allah’ım “bizi güdün demeyin, bizi
görün bizi gözetin deyin, hesap sorun,
hakkınızı arayın”, buyurarak bizleri cesa-
retlendiriyorsun,  “aklınızı kullanmazsanız
sizi pislik içinde bırakırım” diyorsun, aklını
efendilere, şeyhlere, abilere, siyasi lider-
lere kiraya verenlerden olmayın diyorsun;
ancak biz din baronlarının gücü karşısında
aciz kalıyoruz, Allah’ım bizlere bilinç ver,
basiret ver ve cesaretimizi artır, artır ki;
din baronlarının karşısında dik durabile-
lim, diklenebilelim, kafa tutabilelim on-
lara.

Allah’ım, şeytanın şerrinden, şeytan-
laşmış insanların şerrinden, münafıkların
şerrinden, zalimlerin şerrinden, riyakârla-
rın şerrinden, takiyyecilerin, yılışıkların,
içten pazarlıklı insanların şerrinden koru
bizi. Para için, makam için, mevki için din-
lerini ve mukaddes değerlerini satabilecek
kadar adileşen, başkalarıyla iş tutan, milli
ve manevi değerlerimizi ayaklar altına
alan, başkalarına peşkeş çeken  gözü dön-
müş Müslüman kimlikli sahtekârların, ha-
inlerin şerrinden koru bizi.

Gücümüzün üstünde yük yükleme
Allah’ım, bize gücümüzün üzerinde yük

yükleme, takat yetiremeyeceğimiz bir
teklifte bulunma bize. “Herkesin yaptığı
iyilik kendi lehine, işlediği kötülük
kendi aleyhinedir, kişinin emeği ile

Başyazı
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O Herr! belange uns nicht, wenn wir (etwas) ver-
gessen oder einen Fehler begehen. Herr, lege uns keine
Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt
hast.

Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft
haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich un-
serer. Du bist unser Herr, unser Schutzherr.

Muslime der Welt 
Mein allmächtiger Herr, offenbare dich der islami-

schen Weltgemeinde mit deinem Gebot „O ihr Gläubi-
gen glaubet“. Lass die Muslime wieder glauben, zu sich
zurückkommen, ihre Stellung verdeutlichen. Lass sie
sich wachrütteln und sich aufrichten.

Sie sollen sich aufrichten, damit sie die Bösewichte,
die Übeltäter zur Rechenschaft ziehen, sie mit dem
Recht der unschuldig geschändigten, getöteten, er-
mordeten Müttern, Schwestern und Töchtern ankla-
gen. Sie sollen sich aufrichten, damit sie das Recht der
schuldlos grausam ermordeten Kinder, der schuldlos
grausam ermordeten, bombardierten hilflosen Men-
schen, Greisen und Zivilisten, anklagen. 

Sie sollen sich aufrichten, damit  sie das Recht der
bedürftigen hilflosen Menschen einklagen, denen das
Lebensmittel weggenommen wurde, denen die Klei-
dung weggenommen wurde, denen das Land, das Gut
mit Zwang weggenommen  und besetzt wurde, die zur
Asyl, zum Exil vertrieben sind.

Das Stoßgebet
O Gott, hilf uns, breite uns deine Arme  aus und

umarme uns ganz fest. Lass uns an deiner Brust an-
lehnen.  Lass uns unseren Kopf auf deine Schulter
legen, streichle unsere Haare, trockne unsere Tränen.
Lass uns an deiner Brust zur Ruhe kommen, glücklich
sein. 

Lieber Gott, vergönne uns nicht das  bisschen Glück
auf dieser falschen trügerischen verlogenen Welt, auf
der sich, Betrüger, Heuchler, die sich als Muslime aus-
geben,  herumtreiben. Die sich mit den Ungläubigen,
mit den Heuchler und Übeltäter zusammen tun, wo
Veruntreuung  Gang und Gebe ist.

Und... Wenn unsere Aufgabe auf dieser Welt be-
endet ist, wenn du uns gebietest zu dir zurück zu
kommen und bei unserem letzten Atemzug, gewähre
uns rechten Glauben. Lass
uns  nicht in demütiger Hal-
tung vor dir vortreten. Lass
uns in vollem Gottver-
trauen, als   rechte Gläu-
bige vor dir auftreten, die
ihre Aufgaben erfüllt
haben, als jemand, der
vollendete, was er vollen-
den soll und was er nicht
vollenden konnte, dem
Herrn weiter geleitet
hat. Amen.

kazandığı kendi lehinedir, başkalarının
sırtından kazandığı kendi aleyhinedir”
buyuruyorsun, bize helalinden kazançlar
nasip eyle. Kazandıklarımızı da cömertçe,
karşılığını yalnız senden bekleyerek harca-
mayı ve muhtaç olan diğer insanlarla paylaş-
mayı bizlere nasip eyle.

Ey Rabb’imiz! Unutur yahut hata edersek,
unutkanlığımızdan, hatamızdan  dolayı bizi
hesaba çekme. Rabb’imiz! Bize, bizden ön-
cekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabb’imiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şey-
leri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı
bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın. 

Dünya Müslümanları
Güç kuvvet sahibi, irade sahibi yüce Rab-

bim, “Ey iman edenler, iman ediniz” buyru-
ğunla bütün İslâm alemine tecelli et.
Müslümanlar yeniden iman etsinler, kendile-
rine gelsinler, duruşlarını belli etsinler, silkin-
sinler ve kıyam etsinler. 

Kıyam etsinler ki;  zalimlerden hesap sor-
sunlar, hiçbir günahı yokken tecavüz edilen,
ölen öldürülen analarımızın, bacılarımızın, kız
kardeşlerimizin hesabını sorsunlar.

Kıyam etsinler ki; hiçbir günahı yokken
acımazsızca katledilen çocukların hesabını
sorsunlar, hiçbir günahı yokken hunharca öl-
dürülen, üzerlerine bomba yağdırılan savun-
masız insanların, ihtiyarların, sivillerin
hesabını sorsunlar.

Kıyam etsinler ki; ellerinden yiyecekleri
alınan, içecekleri alınan, giyecekleri alınan,
ülkelerine, topraklarına zorla girilen, işgal
edilen, mülteci durumuna düşürülen çaresiz
insanların, Müslümanların hesabını sorsunlar. 

Yakarış
Allah’ım bize yardım et, aç kollarını ve

sımsıkı sarmala bizi, yaslanalım göğsüne,
koyalım başımızı omuzuna, okşa saçlarımızı,
dindirelim göz yaşlarımızı, senin göğsünde
huzur bulalım, mutlu olalım. Allah’ım Müslü-
man kimlikli sahtekârların kol gezdiği, kafir-
lerle, münafıklarla, zalimlerle iş tuttuğu,
yolsuzlukların alıp başını gittiği bu yalan dün-
yada, ne olur, ne olur bu kadar mutluluğu
çok görme bize. 

Ve bu dünyadaki görevimiz son buldu-
ğunda, sana gelmemiz için emir buyurdu-
ğunda, son nefesimizde iman nasip et bize.
Karşına boynu bükük olarak çıkmayalım,
görevini yapmış, yapacağını yapmış, yapa-
madığını ise Sahibine havale etmiş, tevek-
külü tam olan  gerçek  mü’minler olarak
çıkalım karşına.  Amin.

Editorial
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“İçinde hidayet ve nur olan Tevrat’ı biz in-
dirdik. Allah’a teslim olmuş nebiler, Yahu-
diler arasında onunla hükmederlerdi. Din
adamları ve bilginler ise kendilerinden Al-
lah’ın kitabını korumaları istenmesi sebe-
biyle onunla hükmederler ve ona şahit
olurlardı.” (Maide 44)

Bamteli

Prof. Dr. Abdulaziz BAYINDIR

DAS BUCH UND DIE WEISHEIT IM KORAN UND IN DER TRADITON

“Gewiß, Wir haben die Thora hinabgesandt, in
der Rechtleitung und Licht sind, womit die
Propheten, die sich (Allah) ergeben hatten, für
diejenigen, die dem Judentum angehören,
walteten. Und auch die Rechtschaffenden des
Herrn und die Gelehrten, urteilten nach dem,
was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut
worden war und worüber sie Zeugen waren.”
(Maide 44) 

KUR’AN’A VE GELENEĞE GÖRE KİTAP VE HİKMET



ntgegen weitläufiger Annahmen
gab Allah allen Propheten Offenba-
rungsschriften und Weisheit. Sura
Al-Anaam 83 und fortlaufende
Verse zählen zwischen Noah und
Jesus 18 Propheten auf[1] und ver-

künden: “Wir erwählten auch ihre Väter, ihre
Nachkommen und ihre Brüder; führten Sie auf
den rechten Pfad.”
Verweist so auf alle Propheten und verkündet:
“Das sind diejenigen, denen wir ein Buch, eine
Erkenntnis und das Prophetentum gaben.” (Al-
Anaam 6/89)

Die Tradition geht von vier göttlichen Büc-
hern aus. Das sind die Thora, die Bibel, die
Psalmen und der Koran. Es wird mit Bezug auf
eine Überlieferung unseres Propheten behaup-
tet, dass insgesamt 100 Schriftrollen offenbart
wurden, wovon auf Adam 10, Seth 50, Henoch
30 und Abraham 10 Schriftrollen entfielen[2].
So wurde das Buch insgesamt acht Propheten
offenbart. Doch die obigen Verse sagen, dass
allen Propheten eine Schrift und Erkenntnis
gegeben wurde. Die ihnen gegebene Erkennt-
nis nennt dieser Vers Weisheit.

“Allah sagte zu den Propheten am Tage
ihres Bundes “Ich gebe Euch  Schrift und

Weisheit , auf dass ihr den Gesandten, die
das bestätigen, was Euch gegeben wurde,
folgt und fest zur Seite steht. Gelobt Ihr das?
Werdet Ihr diese schwere Bürde tragen?” Und
sie sagten “Wir geloben es”. Und Allah sagte
“So bezeugt es, und Ich bin Zeuge neben
euch”.” (Aal-e Amran 3/81)

Gemäß diesem Vers besteht die Aufgabe
der Gesandten darin, die Schrift in ihren Ge-
sellschaften zu verbreiten.

“Die Menschen waren eine einzige Geme-
inschaft. Dann entsandte Allah die Propheten
als Bringer froher Botschaft und als Warner.
Und Er offenbarte ihnen das Buch mit der
Wahrheit, um zwischen den Menschen zu rich-
ten über das, worüber sie uneins waren. Une-
ins aber waren nur jene, denen es gegeben
wurde,[3] nachdem klare Beweise zu ihnen
gekommen waren, aus Mißgunst untereinan-
der. Doch Allah leitete mit Seiner eigenen Er-
laubnis diejenigen, die gläubig sind, zur
Wahrheit, über die sie uneins waren. Allah lei-
tet diejenigen, die danach streben,[4] auf
einen geraden Weg.” (Al-Baqara 2/213)

Die Vorherrschenden einer Gesellsc-
haft, die die Schrift erhalten haben, soll-
ten nach dieser Schrift handeln. Allah
sagt:

“Gewiß, Wir haben die Thora hinabgesandt,
in der Rechtleitung und Licht sind, womit die
Propheten, die sich (Allah) ergeben hatten, für
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anıldığının aksine Allah Teâlâ bütün nebi-
lere kitap ve hikmet vermiştir. En’âm 83
ve devamı ayetlerde Nuh’tan İsa’ya kadar
18 nebiyi saymış[1] ve şöyle buyurmuş-
tur: “Bunların babalarını, soylarını ve kar-
deşlerini de seçtik; onlara doğru yolu

gösterdik.”
Böylece bütün nebilere işaret ettikten sonra şöyle
buyurmuştur: “Onlar, kendilerine kitap, hüküm ve
nebilik verdiğimiz kimselerdir.” (En’âm 6/89)

Gelenekte dört ilahi kitabın indiği kabul edilir.
Bunlar Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an’dır. Peygambe-
rimiz’e dayandırılan bir rivayette Âdem’e 10 suhuf,
Şît’e 50 suhuf, İdris’e 30 suhuf ve İbrahim aleyhi-
musselama 10 suhuf olmak üzere 100 suhufun indiği
de iddia edilir[2]. Böylece toplam sekiz nebiye kitap
verilmiş olur. Hâlbuki yukarıdaki ayetler, bütün nebî-
lere kitap ve hüküm verildiğini bildirmektedir. Onlara
verilen hükme, şu ayette hikmet denmiştir.

“Allah nebilerden söz aldığı gün onlara, “Size
kitap ve hikmet veririm de elinizde olanı tasdik
eden bir elçi gelirse ona kesinlikle inanacaksınız ve
destek vereceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır
yükü yüklendiniz mi?” demişti. Onlar da “kabul ettik”
demişlerdi. Allah “Siz buna şahit olun, sizinle beraber
ben de şahidim” demişti.” (Al-i İmran 3/81)

Şu ayete göre nebilerin görevi, toplumlarına o ki-
tabı hâkim kılmaktı.

“İnsanlar tek bir topluluktu. Sonra Allah onlara,
müjde veren ve uyarıda bulunan nebiler gönderdi.
Onlarla birlikte hep doğruları gösteren kitap da in-
dirdi ki, ayrılığa düştükleri konularda insanlar ara-
sında o kitap hâkim olsun. Onda ayrılığa düşenler
kendilerine kitap verilenlerden başkası olmadı[3]. O
açık belgeler geldikten sonra birbirlerinin haklarına
göz diktikleri için böyle oldu. Sonra Allah inanmış
olanları, anlaşamadıkları konuda, kendi izniyle doğ-
ruya ulaştırdı. Allah gerekli gayreti göstereni[4]
doğru bir yola yöneltir.” (Bakara 2/213)

Kendilerine kitap gelen toplumların ileri ge-
lenleri de o kitapla hükmetmek zorundadırlar.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İçinde hidayet ve nur olan Tevrat’ı biz indirdik.
Allah’a teslim olmuş nebiler, Yahudiler arasında
onunla hükmederlerdi. Din adamları ve bilginler ise
kendilerinden Allah’ın kitabını korumaları istenmesi
sebebiyle onunla hükmederler ve ona şahit olurlardı.
Siz, insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetle-
rimi geçici[5] bir bedelle değişmeyin. Allah’ın indir-
diği hükümlerle hükmetmeyenler kâfir olanlardır.”
(Mâide 5/44)

Hikmet, doğru hükümdür[6]. Peygamberimiz,
Kur’an’dan doğru hükümler çıkarıp uygulamış, bize
de onun yöntemini öğretmiştir. Kur’an’da bütün ay-
rıntıları ile yer alan o yönteme göre davranılırsa Kitap
ile Sünnet arasında tam bir uyumun olduğu görülür.

Allah’ın iki türlü ayeti vardır; biri yarattığı ayetler
ki, bütün ilimlerin kaynağıdır. Bilim adamları, var

Focusi
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olan bilgileri iyi öğrenir, doğru bir yöntem takip
eder ve sağlam duruşlu olurlarsa yaratılmış ayet-
lerdeki hikmetleri bulabilirler.

Yukarıdaki ayette bilginler diye tercüme ettiği-
miz kelime hibr’in çoğulu ahbârdır. Hibr eser bı-
rakan âlime denir[7]. Bunlar, Allah’ın yarattığı
ayetlerle indirdiği ayetleri birlikte değerlendirir-
lerse hikmete kolay ulaşırlar. Çünkü hikmet, din
ile bilim arasındaki ortak zemindir. Allah, kendi di-
nini fıtrat yani doğallık olarak tanımlamış ve şöyle
buyurmuştur:

“Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtra-
tına çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Al-
lah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur.
İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu
bunu bilmezler.” (Rum 30/30)

İlk inen ayetlerin, fıtrata yani yaratılış ka-
nununa dikkat çekmesi de çok önemlidir.

“Rabbinin adıyla oku; yaratan odur. O insanı
alâktan[8] yaratmıştır. Oku. Rabbin sonsuz ikram
sahibidir. Kalemle öğret-
miştir. İnsana bilmediğini
öğretmiştir.” (Alak 96/1-5)

Kur’an’ın büyük bir bö-
lümü, doğadaki ayetlere
dikkat çeker. Kur’an’ı,
Arapçayı ve üzerinde çalı-
şılan konudaki fıtrat ayet-
lerini bilenlerin katıldığı
birçok çalışma yaptık.
Gördük ki bu yöntem,
mevcut bilime, ileri hedef-
ler göstermektedir.

Allah Teâlâ, Âdem a-
leyhisselama önce fıtratı,
varlıkların içinde gizlediği
bilgiyi öğretmişti. Çünkü
“Âdem’e o isimlerin hepsini öğretti”, ifadesinde
isimleri gösteren zamir akılsız varlıklar için olan
“hâ” zamiridir. Âdem, varlıklarda olan ama melek-
lerin bilmediği bilgileri öğrenince “hâ” zamirinin
yerini, akıllı varlıklar için kullanılan “hum” zamiri
aldı ve ifade; “…sonra onları (o bilgi kaynaklarını)
meleklere gösterdi” şekline dönüştü. Çünkü akıl,
insanın yararlanacağı bilgi anlamına da (müfre-
dat) gelir. Meleklerin akılsız zannettikleri varlık-
larda, onların bilmediği bilgi vardı. O bilgi,
dışarıdan bakılınca görülemeyeceği için Allah
Teâlâ ona “gayb” dedi ve meleklere şöyle ses-
lendi: “Size demedim mi, ben göklerin ve yerin
gaybını bilirim.” (Bakara 2/33)

Allah Âdem’i, bu bilgi ile meleklere üstün kıldı,
onlar bundan dolayı Âdem’e secde ettiler. Bu bilgi,
insanı bilim ve medeniyet kuran varlık yaptı. En
bilgili insan, Âdem aleyhisselamdır. O bilgi ona ya-
zıyla öğretilmişti. “Rabb’in kalemle öğretti; O in-
sana bilmediğini öğretti.” (Alak 96/4-5)

diejenigen, die dem Judentum angehören, walten,
und so auch die Leute des Herrn und die Gelehr-
ten, nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs
anvertraut worden war und worüber sie Zeugen
waren. So fürchtet nicht die Menschen, sondern
fürchtet Mich. Und verkauft Meine Zeichen nicht
[5] für einen vergänglichen Preis. Wer nicht nach
dem waltet, was Allah (als Offenbarung) herab-
gesandt hat, das sind die Ungläubigen.” (Al-Maida
5/44)

Weisheit liegt in der rechten Bestimmung[6].
Unser Gesandter leitete anwendbares Recht aus
dem Koran ab und lehrte uns die Methode. Wen-
det man diese, im Koran ausführlich enthaltene
Methode an, sieht man eine volständige Harmonie
zwischen Buch und Sunnah.

Allah hat zwei Arten von Zeichen. Eins davon
ist die Schöpfung, die Quelle aller Wissenschaften
ist. Gelehrte fester Haltung, die dieses existente
Wissen erlernen und die richtigen Methoden an-
wenden, werden die Weisheit hinter der Schöp-

fung finden.
Das obige Wort, welches

wir mit  Gelehrte übersetzt
haben, ist das Plural (ahbar)
von Habr = راَبْحَألا�. Hibr (ربحلا)
sind Gelehrte, die Werke hin-
terlassen haben[7]. Wenn sie
die Zeichen der Schöpfung
mit der Offenbarung zusam-
men bewerten, gelangen sie
leichter zu seiner Weisheit.
Denn Weisheit ist die geme-
insame Basis von Wissen und
Glauben. Allah selbst beze-
ichnet seine Religion als
Natur, d.h. als Natürlichkeit
und sagt:

ِقْلَخِل َليِدْبَت اَل اَهْيَلَع َساَّنلا َرَطَف يِتَّلا ِهَّللا َةَْرطِف اًفيِنَح ِنيِّدلِل َكَهْجَو ْمِقَأَف

.�نُومَلْعَي اَل ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو ُمِّيَقْلا ُنيِّدلا َكِلٰذ ِهَّللا
“So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion

hin als Anhänger des rechten Glaubens, (gemäß)
der natürlichen Anlage Allahs, in der Er die Mensc-
hen erschaffen hat. Keine Abänderung gibt es für
die Schöpfung Allahs. Das ist die richtige Religion.
Aber die meisten Menschen wissen nicht.” (Ar-
Rum 30/30)

Es ist bemerkenswert, dass die ersten of-
fenbarten Verse auf die Gesetze der Schöp-
fung hinweisen.

“Lies im Namen deines Herrn, Der erschaffen
hat. Den Menschen erschaffen hat [8] aus einem
Anhängsel. Lies. Und dein Herr ist der Edelste.
Der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt
hat. den Menschen gelehrt hat, was er nicht
wußte.” (Al-Alaq 96/1-5)

Ein Großteil des Koran beschäftigt sich mit den
Zeichen in der Schöpfung. Wir haben zahlreiche
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Fachtagungen mit Menschen durchgeführt, die
sich mit dem Koran und seinen Versen zur Natur
und in arabischer Sprache gut auskennen. Und wir
sahen, dass diese Methode fortschrittliche Ziele für
die etablierte Wissenschaft zeigt.

Allah lehrte Adam zuallererst die Natur und das
versteckte Wissen in der Schöpfung. Denn das
in َاَهُّلك ءَاْمسَألاَ َمدآَ َمّلََعو“ = Er lehrte Adam alle diese Namen”
verwendete Pronomen ist das für nicht vernunft-
begabte Wesen verwendete Pronomen “hâ= اه.
Nachdem Adam das Wissen in den Wesen, dass
den Engeln verborgen war, erlernte, wurde das
Pronomen “hâ= اه durch das Pronomen “hum = مه“,
welches für vernunftbegabte Wesen verwendet
wird, ersetzt und der Satz wandelte sich zu; ُْمَهَضرَعَ ُّمث

َِةكَِئاَلْملا َىلَع “…und er zeigte sie (seine Wissensquellen)
den Engeln”. Denn Aql bedeutet auch (von Mensc-
hen) verwendbares, verwertbares Wissen (Sylla-
bus). Es gab den Wesen, die die Engel ohne Aql
wähnten, Wissen, wovon sie nichts wußten. Da
dieses Wissen von außen nicht sichtbar war,
nannte Allah ihn “Gayb” (das Verborgene) und
sagte zu den Engeln: “Habe Ich euch nicht gesagt,
Ich kenne das Verborgene der Himmel und der
Erde?” (Al-Baqara 2/33)

Allah erhob Adam wegen dieses Wissens über
die Engel und die Engel verneigten sich deswegen
vor Adam. Dieses Wissen machte den Menschen
zu einem Wesen des Wissens und der Zivilisation.
Der weiseste Mensch ist Adam. Das Wissen bekam
er durch die Schrift. “Der (das Schreiben) mit dem
Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt
hat, was er nicht wußte..” (Al-Alaq 96/4-5)

Die Gabe zur rechten Bestimmung
Die Gabe zur rechten Bestimmung zählt auch

zur Weisheit. In einem Vers heißt es:
ْاُولْوُأ َّالِإ ُرَّكَّذَي اَمَو اًريِثَك اًرْيَخ َيِتوُأ ْدَقَف َةَمْكِحْلا َتْؤُي نَمَو ءاَشَي نَم َةَمْكِحْلا يِتؤُي

ِباَبْلَألا

“Allah gibt dem, der danach strebt, Weisheit.
Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da
viel Gutes gegeben. Aber dieses Wissen erhalten
nur diejenigen,[9] die fest in ihrer Haltung sind.”
(Al-Baqara 2/269)(Die meisten Übersetzungen die-
ses Verses lauten hier “Aber nur diejenigen beden-
ken, die Verstand besitzen.”, Anm. d. Übersetzers)

Folgendes wird von unserem Propheten über-
liefert:

ٌلُجََرو ،ِّقَحلا يِف ِهِتَكَلَه ىَلَع َطِّلُسَف اًلاَم ُهَّللا ُهاَتآ ٌلُجَر :ِنْيَتَنْثا يِف اَّلِإ َدَسَح َال

اَهُمِّلَعُيَو اَهِب يِضْقَي َوُهَف َةَمْكِحلا ُهَّللا ُهاَتآ

“Außer diesen Beiden ist kein Mensch zu benei-
den: derjenige, der sein gottgegebenes Vermögen
auf die rechte Art und Weise ausgibt und derje-
nige, dem Allah Weisheit in seinem Urteil gegeben
hat und der danach lehrt”[10].

İbn Abbas sagte, “Der Gesandte nahm mich in
die Arme und sagte “O Allah, lehre ihn Weis-
heit”“[11].

Diese Verse und Hadithe zeigen, dass Weisheit,

Doğru Hüküm Verme Yeteneği
Doğru hüküm verme yeteneğine de hikmet

denir. Bir ayet şöyledir: “Allah gereği gibi çalı-
şana hikmeti verir. Kime hikmet verilirse ona
çokça hayır verilmiş olur. Bu zikri (bilgiyi) sadece
sağlam duruşlu[9] olanlar elde ederler.” (Bakara
2/269)

Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilmiş-
tir:

“İki kişiden başkası kıskanılmaz; biri Allah’ın
verdiği serveti yerli yerinde tüketen kişi, diğeri
de Allah’ın hikmet verdiği kişi ki, kararını ona
göre verir ve onu öğretir”[10].

İbn Abbas demiştir ki, “Nebi sallallahu aleyhi
ve sellem beni bağrına bastı ve “Allah’ım, ona
hikmeti öğret” dedi[11].

Bu ayet ve hadisler, hikmetin yani doğru
hüküm verme yeteneğinin öğrenilebilen bir şey
olduğunu göstermektedir. İbrahim aleyhissela-
mın, Kâbe’yi bina ettikten sonra Mekke halkı ile
ilgili olarak yaptığı şu dua da aynı anlamı vurgu-
lamaktadır:

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir elçi gönder;
senin ayetlerini okusun; Kitap’ı ve hikmeti öğret-
sin ve onları geliştirsin. Güçlü olan sen, doğru
karar veren sensin”. (Bakara 2/129) 

İbrahim aleyhisselamın duasının
kabul edildiğini gösteren âyet şudur: 

Allah bu müminlere gerçek bir iyilikte
bulundu. Çünkü içlerinden bir elçi gön-
derdi; o onlara Allah’ın ayetlerini oku-
makta, onları geliştirmektedir; onlara
Kitap’ı ve hikmeti öğretmektedir. Onlar,
önceleri açık bir şaşkınlık içinde idiler.
(Al-i İmran 3/164)

Kur’an’dan hüküm çıkarma konu-
sunda Allah Teâlâ Peygamberimize şu
emri vermiştir:

“Sana bu Kitap’ı, tümüyle gerçek ola-
rak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın
sana gösterdiği şekilde hükmedesin.
Sakın hainlerin savunucusu olma. (Nisa
4/105)

Görevi ile ilgili yaptığı her konuşma,
her uygulama ve verdiği her onay, onun
Kur’an’dan çıkardığı hikmettir. Peygam-
berimizin şöyle buyurduğu rivayet olun-
muştur:

Bakın! Bana Kitap ve beraberinde
onun misli verildi.[12].
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Sizden birinin, koltuğuna yaslanmış,
verdiğim bir emir veya koyduğum ya-
sakla ilgili şöyle dediğini sakın görmeye-
yim: “Bilmeyiz, biz Allah’ın Kitap’ında
bulduğumuza uyarız”[13].

Kur’an’ın içindeki hikmet, toprağın içindeki
maden gibidir. Topraktan maden çıkarmak için
nasıl bilgi birikimine, alete, edevata ve ekip ça-
lışmasına ihtiyaç varsa Kur’an’ın hikmetlerine
ulaşmak için de benzer şeylere ihtiyaç vardır.
Kur’an’da açıklanan bu yöntemin kısa sürede
unutulduğu anlaşılmaktadır. Çünkü problemler
çözen, gittikleri yere ilim ve medeniyet götüren
ve insanların gönüllerini fetheden Müslümanların
yerini daha sonra sıkıntı kaynağı olan ve çözüm-
süzlükler üreten Müslümanlar almıştır. Peygam-
berimizin hikmeti öğrettiği
sahabenin gittiği her yerde
hâkim unsurun hala Müslü-
manlar olması bundandır.
Ama sahabeden sonra gidi-
len yerlerde ancak geçici
hâ- kimiyetler kurulabil-
miştir. Çünkü oralara
hikmet götürülememiştir.

Hikmet–Sünnet ve
Sünnet–Vahiy İlişkisi

İmam Şafiî, sünne-
tin hikmet olduğunu
söylemiştir. Onun söz-
lerinden bir kısmı
şöyledir: “Kur’an bil-
gisine sahip güvendi-
ğim bir zattan şunu işittim: Hik-
met, Allah’ın elçisinin sünnetidir.

Hikmet, Kur’an’a tabi kılınmış, kitap ve hik-
met öğrenimi Allah’ın kullarına ikramı sayılmış-
ken, doğrusunu Allah bilir ama buradaki hikmete
Allah’ın elçisinin sünneti dışında bir şey dene-
mez.[14]”

Bu sözlere katılmamak mümkün değildir. Pey-
gamberimizin ümmetine öğrettiği iki şeyden bi-
rinin Kur’an, diğerinin de sünnet olduğunda
ittifak edildiğine göre sünnetin hikmet olması ka-
çınılmazdır. Ancak İmam Şafiî’nin şu sözüne ka-
tılma imkânı yoktur:

“Allah’ın elçisinin sünneti, Allah tarafından
onun, özel ve genel hükümlerdeki muradını açık-
lar. Ondaki hikmeti kitabıyla eş tutmuş ve onu
kitaba bağlamıştır. Bunu, yaratıkları içinde bu el-
çiden başkası için yapmamıştır”[15].

Al-i İmran 81. ayette kitap ve hikmetin,
bütün nebilere verildiği bildirildiği için son cümle
buna ters düşmektedir.

Ayrıca sünnet, Allah’ın muradını açıklayan
vahiy olsa Peygamberimizin Kur’an’ı uygularken

d.h. die Gabe zur rechten Bestimmung etwas ist,
was wan erlernen kann. Das Bittgebet Abrahams
für die Mekkaner, nachdem er die Kaaba errichtet
hat, betont im gleichen Sinn:

“Unser Herr! schicke zu ihnen einen Gesandten
von ihnen, der ihnen Deine Worte verliest und sie
das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du
bist ja der Allmächtige und Allweise.” (Al-Baqara
2/129)

Das ist der Vers, das zeigt, dass das Gebet Ab-
rahams erhört wurde:

Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat
erwiesen, als Er unter ihnen einen Gesandten von
ihnen selbst geschickt hat, der ihnen Seine Zeic-
hen verliest, und sie läutert und sie das Buch und
die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor wahrlich
in deutlichem Irrtum befanden. (Al-Aal-e-Imran
3/164)

Zur Ableitung von Bestimmungen aus dem
Koran wies Allah unseren Propheten folgendes an:

َكَارَأ اَمِب ِساَّنلا َنْيَب َمُكْحَتِل ِّقَحْلاِب َباَتِكْلا َكْيَلِإ اَنْلَزنَأ اَّنِإ

اًميِصَخ َنيِنِئآَخْلِّل نُكَت َالَو ُهّللا

“Gewiß, Wir
haben dir das Buch
mit der Wahrheit hi-
nabgesandt, damit du
zwischen den Mensc-
hen richtest auf Grund
dessen, was Allah dir
gezeigt hat. Sei kein
Verfechter für die Verrä-
ter. (An-Nisa 4/105)

Alle seine Reden,
seine Handlungen und
seine Bestätigungen im
Rahmen seines Auftrags
sind Weisheiten, die er dem
Koran entnommen hat. Fol-
gendes wurde von unserem

Propheten überliefert:
Seht! Mir wurde die Schrift und noch mehr ge-

geben[12].
Ich möchte nicht sehen, dass einer unter Euch,

angelehnt in seinem Sitz über ein Gebot oder Ver-
bot von mir sagt: “Kennen wir nicht; wir folgen nur
dem, was wir im Buche Allah’s vorfinden”[13].

Die Weisheit im Koran ist wie das Erz in der
Erde. So, wie man auf Wissen, Werkzeuge und Te-
amwork angewiesen ist, um das Erz hervorzuho-
len, so braucht man auch ähnliches, um zu den
Weisheiten des Koran zu gelangen. Es sieht so aus,
als hätte man die im Koran erklärte Methode in
kurzer Zeit vergessen. Denn die Muslime, die Prob-
leme lösen halfen, die Herzen der Menschen in den
Gebieten, wohin sie wanderten, eroberten und die
Zivilisation hintrugen wurden durch Muslime er-
setzt, die Probleme bereiteten und zu keiner Lö-
sung beitrugen. Darum herrscht in den Gebieten,
wohin die Sahāba, denen der Gesandte Weisheit
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hata yapmamış olması gerekir. Çünkü Allah Teâlâ
önce ona hata yaptırıp sonra uyarıda bulunacak
değildir.

Bir gün, Ebu Süfyan başkanlığında bir ticaret
kervanının Şam’dan gelmekte olduğu duyul-
muştu. Kervanı takip için Peygamberimiz bir
bölük Müslüman ile yola çıktı. Durumu haber
alan Mekkeliler de kervanı korumak için ordu çı-
kardılar. Allah, ya kervanı ya da Mekke ordusunu
Müslümanlara vereceğini vaat etti. İlgili ayet
şöyledir:

“Bir gün Allah, o iki topluluktan birinin sizin
olacağına söz vermişti. Siz silahsız olanı (ker-
vanı) istiyordunuz. Allah da kendi sözleri gereği
hakkı ortaya çıkarmak ve o kâfirlerin kökünü ka-
zımak (için Mekke ordusunu vermek) istiyordu.
İstiyordu ki, hakkı ortaya çıkarıp bâtılı etkisiz
hale getirsin. Varsın o günahkârlar hoşlanmasın-
lar.” (Enfâl 8/7–8)

Müslümanlar kervanı ellerinden kaçırdılar ve
beklemedikleri bir anda Bedir’de, Mekke ordu-
suyla karşılaştılar ama Allah’ın savaşla ilgili koy-
duğu kurala uymadılar. Kural şöyledir:

“(Savaşta) Kâfirlerle karşılaştığınız zaman,
onları yere serinceye kadar boyunlarını vurun.
Sonra (esirlerin) bağını sıkı tutun. Daha sonra da
onları karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakın. O
savaş, ağırlıklarını bırakıncaya kadar böyle
yapın…” (Muhammed 47/4)

“Onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki,
arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını
başlarına alırlar.” (Enfal 8/57)

“Düşmanı kovalamakta gevşeklik gösterme-
yin. Siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin gibi acı
çekiyorlar; üstelik sizin Allah’tan beklentiniz var.
Onların böyle bir beklentileri de yok.” (Nisa 4/14)

Bedir’de Müslümanlar canla başla savaşarak
düşmana ağır bir darbe indirdiler. Ama geri çeki-
len düşmanı takip edip darmadağınık hale getir-
mediler. Üstelik onlardan kalan ganimeti ve
birkaç esiri alıp döndüler. Allah Teâlâ bu davra-
nışın suç olduğunu bildirdi:

lehrte, gingen, immer noch der Islam vor. Doch in
den Gebieten, die man später erreichte, konnte
man sich nur vorübergehend halten. Denn dahin
wurde keine Weisheit mitgetragen.

Die Beziehungen zwischen Weisheit und
Sunnah und Sunnah und Offenbarung

Imam Asch-Schafi’i sagte, dass die Sunnah
Weisheit sei. Ein Teil seiner Worte lautet:

“Ich hörte von einer Person, der sich mit dem
Koran auskennt und dem ich vertraue: Weisheit ist
die Sunnah des Gesandten Allah’s.

Da doch Weisheit dem Koran untergeordnet,
die Lehre der Schrift und der Weisheit ein Gesc-
henk Allah’s an seine Diener ist; Allah weiss es
besser aber hier kann Weisheit nichts Anderes als
die Sunnah des Gesandten Allah’s sein.[14]”

Wer mag dem widersprechen? Da Einigkeit da-
rüber herrscht, dass unser Prophet seiner Ummah
den Koran und die Sunnah gelehrt hat, muss die
Sunnah unweigerlich die Weisheit sein. Aber die
folgenden Worte Imam Asch-Schafi’is kann man
nicht teilen:

“Die Sunnah des Gesandten Allah’s erklärt Al-
lah’s Willen bei den speziellen und allgemeinen
Bestimmungen. Er hat seine Weisheit mit der
Schrift gleichgestellt und an die Schrift gebunden.
Dies hat er für keinen anderen seiner Gesandten
unter seinen Geschöpfen getan”[15].

Al-Aal-e-Imran 3/81. In dem Vers wird mitge-
teilt, dass allen Gesandten Schrift und Weisheit zu-
teil wurde und das widerspricht dem letzten Satz
Imam Asch-Schafi’is.

Wäre die Sunnah des Weiteren eine Offenba-
rung, die den Willen Allah’s erklärt, müsste unser
Prophet unfehlbar in der Anwendung gewesen
sein. Denn Allah würde ihn nicht zu einem Fehler
anleiten, um ihn später dafür zu verwarnen.

Eines Tages hörte man von der Ankunft einer
Händlerkarawane aus Damaskus unter Leitung
Abu Sufyans. Der Prophet nahm die Verfolgung
der Karawane mit einer Gruppe Muslime auf. Die
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“Hiçbir nebi, savaş meydanında iyice ağırlığını
koyuncaya kadar esir alma hakkına sahip değil-
dir. Siz dünya malını istersiniz. Allah ise sizin için
sonrasını ister. Allah güçlüdür, doğru karar verir.
(Zafer sizin olacak diye) Allah tarafından yazılmış
bir yazı olmasaydı aldığınız (o esirlerden) dolayı
sizi ağır bir azap yakalayacaktı.” (Enfâl 8/67–68)

Peygamberimizin buradaki davranışı hikmete
uygun değildi. “Allah, hakkı ortaya çıkarmak ve
o kâfirlerin kökünü kazımak[16]” istiyordu ama
Müslümanlar, hikmete uymadıkları için Mekke’ye
kadar yürüyüp orayı fethetme fırsatını kaçırdılar.

Hicretin 6. yılında, Hudeybiye Antlaşma-
sı’yla bu fırsatı tekrar yakalamışlardı. Mek-
ke’den dönerken inen Fetih Suresi şöyle
başlamaktadır:

“Senin için fethin önünü tam olarak
açtık ki, Allah, önceki günahınla ondan
sonraki günahını bağışlasın, sana olan
nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru
bir yola yöneltsin.” (Fetih 48/1-2)

Peygamberimizin Abese Sure-
si’ndeki şu ayetlerle ortaya konan
bir günahı daha vardı.

“Yüzünü ekşittin ve sırtını dön-
dün; o kör [17], sana geldi diye
[18]. Ne biliyorsun, belki o kendini
geliştirecekti veya bilgi edinecek
[19], o bilgi ona yarayacaktı?
Sana ihtiyaç duymayan adama
gelince, sanki ona değil de du-
vara konuşuyorsun! Onun ken-
dini geliştirmemesinden sana
ne! Oysa bir gayretle sana
gelen kişi, Allah’tan korkuyor,
ama sen onunla ilgilenmiyorsun!” (Abese
80/1-10)

Allah Teâlâ “Bir şey isteyene ve sorana ilgisiz
davranma[20]” emriyle bu davranışı yasakla-
mıştı. Bir de onun şöyle bir emri vardır:

“Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz gös-
termesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların he-
sabı senden, senin hesabın da onlardan sorul-
maz. Onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun.”
(En’âm 6/52)

“Allah senin önceki günahınla ondan sonraki
günahını bağışlasın” ayetinde sözü edilen günah-
lar bunlar olmalıdır.

Fetih ile ilgili istiğfarın zamanı, Mekke’nin fet-
hinden önce inen[21] şu ayetlerde açıklanmıştır:

Allah’ın yardımı gelip önün açıldığında, insan-
ların dalgalar halinde Allah’ın dinine girdiğini gör-
düğünde, her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine yönel ve bağışlanma dile. Çünkü o, ken-
dine yönelenleri kabul eder. ( Nasr 110/1-3)

“Önce yaptığın hatayı düzelt, sonra bağış-
lanma talebinde bulun;” bu, son derece önemli-
dir. Bu ayetler, Müslümanların hayatında devrim

Mekkaner, die davon hörten,  schickten zum
Schutz der Karawane ebenfalls einen Trupp los.
Allah versprach den Muslimen entweder die Kara-
wane oder diesen Trupp. Der betreffende Vers lau-
tet:

“Und als Allah euch versprach, daß die eine der
beiden Gruppen euch gehören sollte, und ihr (es)
lieber gehabt hättet, daß diejenige ohne Kampfk-
raft euer sein sollte! Aber Allah will mit Seinen
Worten die Wahrheit bestätigen und die Rückkehr
der Ungläubigen abschneiden, um die Wahrheit zu
bestätigen und das Falsche zunichte zu machen,
auch wenn es den Übeltätern zuwider ist.” (Al-
Anfal 8/7–8)

Die Muslime verpassten die Karawane und
standen in Badr unerwarteterweise vor der mek-
kanischen Truppe aber hielten Allah’s Gebote zum
Krieg nicht ein. Die Gebote lauten:

“Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind,
(im Kampf) trefft, dann schlagt

(ihnen auf) die Nacken. Wenn
ihr sie schließlich schwer nie-
dergeschlagen habt, dann legt
(ihnen) die Fesseln fest an. Da-
nach (laßt sie) als Wohltat frei
oder gegen Lösegeld, bis der
Krieg seine Lasten ablegt.…” (Mu-
hammad 47/4)

“Wenn du nun auf sie im Krieg
triffst, dann verscheuche mit ihnen
diejenigen, die hinter ihnen stehen,
auf daß sie bedenken mögen.” (Al-
Anfal 8/57)

“Und laßt nicht nach, das Volk
(der feindlichen Ungläubigen) zu suc-
hen. Wenn ihr zu leiden habt, so
haben sie zu leiden wie ihr. Ihr aber
habt von Allah zu erhoffen, was sie

nicht zu erhoffen haben.” (Nisa 4/104)
In Badr konnten die Muslime ihre Gegner mit

ihrem Kampfgeist vernichtend schlagen. Aber sie
unterließen es, den sich zurückziehenden Feind zu
verfolgen und ihn aufzulösen. Obendrein nahmen
sie ein Paar Gefangene und Zurückgelassenes mit
und kehrten zurück. Allah bezeichnete das als
schuldhaftes Verhalten:

“Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu
haben, bis er (den Feind überall) im Land schwer
niedergekämpft hat. Ihr wollt Glücksgüter des Di-
esseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist
Allmächtig und Allweise. Wenn nicht von Allah eine
früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch
für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewal-
tige Strafe widerfahren..” (Al-Anfal 8/67–68)

Dieses Verhalten des Gesandten entsprach
nicht der Weisheit “Allah wollte dem Recht zum
Sieg verhelfen und die Ungläubigen vernichtend
niedergeschlagen sehen[16]” aber die Muslime
verhielten sich nicht Weise und verpassten so die
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yapacak niteliktedir. Ama ayetler arası ilişki ku-
rularak hikmetin bulunması emri unutulduğu için
yukarıdaki ayetler çok ters anlamlara çekilebil-
miştir. Mesela hem Suudi Arabistan tarafından,
hem de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından milyon-
larca nüshası basılmış olan, Kur’an’ı Kerim ve
Açıklamalı Meâli’nde Fetih Suresi’nin ilk ayetleri
ile ilgili bir açıklama yapılmıştır. Açıklamanın tam
anlaşılabilmesi için önce burada o ayetlere verilen
meali görelim:

“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını
bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni
doğru bir yola iletir. Ve sana şanlı bir zaferle yar-
dım eder.” (Fetih 48/1-3)

Açıklama aynen şöyledir:
“Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulu-

nan Peygamber’e tamamlanan ilâhî nimet, Mekke
ve Taif’in fethi, dünyada şerefinin yüce kılınması,
yardım ve zafere nail olması, baş kaldıranların
boyun eğmesi şeklinde tecelli etmiştir…[22]”

Allah günahının bağışlanacağını bildirirken
onun; geçmişte ve gelecekte günahtan uzak ol-
duğunu söylüyorlar.
Bunlar bu ifadeleriyle
Allah’a, onun bilme-
diği şeyi hatırlatarak
onun bir yanlışını mı
düzeltiyorlar?

Sonra ayete, Pey-
gamberimizin gelecek-
teki günahının bağış-
lanması anlamı verilir-
ken, şu meali verdik-
leri ayeti hiç mi ha-
tırlamadılar?

“De ki, ben pey-
gamberlerin ilki deği-
lim. Bana ve size ne
yapılacağını da bil-
mem. Ben sadece ba-
na vahy edilene uyarım. Ben sadece apaçık bir
uyarıcıyım”. (Ahkâf 46/9)

Üzücü olanı, bunların bu zatlara mahsus bir
hata olmamasıdır.

Kitap-Sünnet Bütünlüğü Açısından Safa
ile Merve Arasında Sa’y

İmam Şafiî şöyle diyor: “Nebi’nin sünnetleri-
nin üç yönü olduğu hususunda farklı görüşü olan
bir âlim bilmiyorum. Onu ittifakla ikiye indirmiş-
lerdir. Çünkü ilk ikisi aynı noktada birleşen iki alt
dal gibidir:

1- Kur’an’la bağlantısı olan sünnet
Kur’an’da nass olan bir konuda, Allah’ın elçi-

sinin Kur’an nassı gibi açıklama yapması.
Kur’an’da özet geçen konularda Allah’tan ala-

rak onun muradını açıklaması. 

Chance, bis nach Mekka zu gelangen und Diese
zu erobern.

Im 6. Jahr der Hidschra erhielten sie mit
dem Vertrag von Hudaibiya die zweite
Chance. Die Surah Al-Fath, die während der
Rückkehr aus Mekka offenbart wurde, be-
ginnt mit:

“Gewiß, Wir haben dir einen deutlichen Sieg
verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden
vergebe, was vorher war und was später sein
wird, und damit Er Seine Gunst an dir vollende
und dich einen geraden Weg leite.” (Fetih 48/1-
2)

Unser Prophet hatte, wie in den folgenden Ver-
sen der Surah Abasa dargelegt, eine weitere Ver-
fehlung.

“Er blickte düster und kehrte sich ab, weil der
Blinde[17] zu ihm kam.[18]. Was läßt dich wis-
sen, vielleicht läutert er sich oder bedenkt[19], so
daß ihm die Ermahnung nützt? Was nun jeman-
den angeht, der sich für unbedürftig hält, so wid-
mest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu
kümmern hat, daß er sich nicht läutern will. Was

aber jemanden angeht, der
zu dir geeilt kommt, und
dabei gottesfürchtig ist,
von dem läßt du dich ab-
lenken.” (Abasa 80/1-10)

Allah verbat mit seiner
Weisung “Verhalte dich
nicht abweisend denen ge-
genüber, die dich etwas
fragen oder etwas von dir
wollen[20]” dieses Verhal-
ten. Außerdem gab er
diese Weisung:

ِةاَدَغْلاِب مُهَّبَر َنوُعْدَي َنيِذَّلا ِدُْرطَت َالَو

نِّم مِهِباَسِح ْنِم َكْيَلَع اَم ُهَهْجَو َنُوديِرُي ِّيِشَعْلاَو

ْمُهَدُْرطَتَف ٍءْيَش نِّم مِهْيَلَع َكِباَسِح ْنِم اَمَو ٍءْيَش

�نيِمِلاَّظلا َنِم َنُوكَتَف
“Und weise nicht dieje-

nigen ab, die morgens und abends ihren Herrn
anrufen im Begehren nach Seinem Angesicht! Dir
obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu
ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur
Rechenschaft zu ziehen. Wenn du sie abwiesest,
dann würdest du zu den Ungerechten gehören.”
(Al-Anam 6/52)

Das müssen die Sünden sein, die in dem Vers
”damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe,
was vorher war und was später sein wird.”, Er-
wähnung finden.

Mit den folgenden, vor der Eroberung von
Mekka offenbarten Versen wurde die in diesem
Zusammenhang stehende Zeit der Reue [21] an-
gekündigt:

Wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, und
du die Menschen in Allahs Religion in Scharen ein-

Bamteli

Ocak/Januar 2015  16



Ocak/Januar 2015  17



treten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte
Ihn um Vergebung; gewiß, Er ist Reue annehmend.
(An-Nasr 110/1-3)

“Mache erst deinen Fehler wieder gut, dann bitte
um Vergebung;” das ist äußerst wichtig. Das sind
Verse, die das Leben der Muslime revolutionieren
könnten. Aber da vergessen wurde, die Weisheit in
den Beziehungen der Verse zueinander zu suchen,
wurden die oben genannten Verse sehr verkehrt in-
terpretiert. Beispielsweise wurden in den Koranü-
bersetzungen, die sowohl von Saudi Arabien, als
auch vom türkischen Diyanet Institut millionenfach
gedruckt wurden, die ersten Verse der Surah Al-Fath
erklärt. Um die Erklärung besser zu verstehen, soll-
ten wir uns die Übersetzung der Verse ansehen:

“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
(Gewiß, Wir haben dir eine deutliche Eroberung ver-
liehen,) Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek gü-
nahını bağışlar. (Damit vergibt dir Allah deine
vergangene und zukünftige Sünde.) Sana olan ni-
metini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve
sana şanlı bir zaferle yardım eder.” (Fetih 48/1-3)
(Er vollendet seine Gunst an dir und leitet dich auf
den rechten Weg. Und verhilft dir zu einem ehrenvol-
len Sieg.” (Al-Fath 48/1-3)

Die Erklärung lautet, wie folgt:
“Die göttliche Gunst wurde mit der Eroberung

von Mekka und Ta’if, der weltweiten Ehrung, der
Hilfe und der Siege, die ihm zuteil wurden und der
Unterwerfung derer, die gegen ihn aufbegehrten,
am Propheten, der in Vergangenheit und Zukunft
fern der Sünde blieb, vollendet...[22]”

Während Allah sagt, dass er ihm seine Sünden
vergeben will, sagen sie, dass er in Vergangenheit
und Zukunft der Sünde fern blieb. Wollen sie damit
Allah korrigieren, indem sie ihn an etwas erinnern,
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Bu iki konuda ihtilaf yoktur.
2- Allah’ın elçisinin, Kur’an’da nass bulun-

mayan konularda koyduğu sünnet. (İhtilaf bu-
radadır.)

Kimine göre Allah’ın, elçisine itaati farz kıl-
ması ve rızasına uygun davranacağını bilmesi
sebebiyle kitabında nass bulunmayan konu-
larda ona sünnet koyma hakkı vermiştir.

Kimine göre de Allah’ın elçisi, namazın farz-
lığı temelinde, namaz sayısını ve uygulamasını
açıklayan sünneti gibi kitapta temeli olan bir
konuda sünnet koymuş, onun dışında asla koy-
mamıştır…

Kimine göre de bu konuda ona Allah’ın emri
(risaleti) gelmiş ve Allah’ın farz kılmasıyla sün-
neti sabitlenmiştir.

Kimine göre ise onun sünneti, Allah tarafın-
dan kalbine konan hikmettir[23].”

Allah’ın elçisi, Kur’an’da nass bulunmayan
konularda sünnet koyuyorsa Kitap-sünnet bü-
tünlüğünden söz edilemez. Gelenekte uygu-
lama bunun ötesine taşınmış, bazen Kitap’taki
açık hüküm bir kenara bırakılarak ona ters gö-
rülen hadis alınmıştır. Bazen de hem ayet, hem
de hadis bırakılarak yeni bir yol çizilmiştir. Ça-
lışmalarımızı inceleyenler bunun onlarca örne-
ğini görebilirler. 

Safa ile Merve arasında sa’y örneğini vere-
rek hikmeti kavrayamamanın fakihleri ne hale
getirdiğini görmeye çalışalım. Allah Teâlâ şöyle
buyurur:

“Safâ ile Merve Allah’ın koyduğu işaretler-
dendir. Her kim hac veya umre niyetiyle Kâ-
be’yi tavaf ederse, bu ikisi arasında sa’y
etmesinde bir günah yoktur. Kim içinden gele-
rek bir iyilik yaparsa, Allah onun karşılığını
verir. O her şeyi bilir.” (Bakara 2/158)



was er nicht weiß?
Haben sie diesen Vers vergessen, als sie dem

anderen die Bedeutung zur Vergebung zukünftiger
Sünde verliehen?

“Sag: Ich bin kein Neubeginn unter den Ge-
sandten, und ich weiß nicht, was mit mir, und auch
nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur
dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wird,
und ich bin nur ein deutlicher Warner”. (Ahqaf
46/9)

Das Traurige ist, dass diese Fehler nicht nur
diesen Kreisen unterlaufen.

Die Sa’i zwischen Safa und Marwah und
die Schrift-Sunnah-Einheit

Imam Asch-Schaafi’i sagt: “Ich kenne keinen
Gelehrten, der eine abweichende Meinung in der
Frage, dass die Sunnah des Gesandten Drei As-
pekte hat, vertritt. Sie haben sie einvernehmlich
auf Zwei reduziert. Weil die ersten beiden sich wie
zwei Unterverästelungen verhalten, die von einem
gemeinsamen Punkt ausgehen.

1- Sunnah mit Bezug
auf den Koran

Die Erklärung einer im
Koran als endgültig defi-
nierten Sache als endgül-
tige, koranische Fassung
durch den Gesandten Al-
lah’s.

Die Erklärung der göt-
tlichen Intention bei den
im Koran abstrakt behan-
delten Themen. 

Bei diesen beiden The-
men besteht ein Konsens.

2- Die vom Gesandten
Allah’s etablierte Sunnah
zu Themen, bei denen im

Koran keine Endgültigkeit gegeben ist. (Die Unei-
nigkeit besteht hier.)

Manche glauben, da Allah seinem Gesandten
Gehorsam befahl und um seine Loyalität weiss,
das er ihm das Recht zur Etablierung einer Sunnah
eingeräumt hat bei Themen, die im Koran nur abs-
trakt behandelt werden.

Andere glauben, das der Gesandte Allah’s seine
Sunnah, wie die Erklärung von Anzahl der Gebete,
ausschließlich auf die Schrift gründete…

Wieder andere glauben, dass er die diesbezüg-
liche Weisung Allah’s (Prophetentum) erhalten und
seine Sunnah damit festgelegt wurde.

Und wieder andere glauben, dass seine Sunnah
eine durch die Hand Allah’s in sein Herz eingege-
bene Weisheit ist[23].”

Wenn der Gesandte Allah’s eine Sunnah auf
Themen begründet, die in der Schrift bereits end-
gültig festgelegt wurden, kann von einer Einheit
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“Sa’y etmesinde bir günah yoktur” sözü, kim-
seye sa’y görevi yüklemez ama Allah’ın elçisinin
şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Sa’y edin çünkü Allah size sa’yı farz kılmış-
tır”[24]

İmam Nevevî, Müslim şerhinde konu ile ilgili
olarak şunları söyler:

“Sahabeden, tabiînden ve sonraki ulemadan
büyük bir kesime göre Safa ile Merve arasında
sa’y, haccın rükünlerindendir; o olmadan hac
olmaz. Onun eksikliği demle (koyun veya keçi
kesmekle) veya başka bir şeyle giderilemez.
Malik, Şafiî, Ahmed, İshak ve Ebû Sevr bu gö-
rüşte olanlardandır. Seleften bazıları ise bunun
nafile = tatavvu’ olduğunu söylemişlerdir. Ebu
Hanîfe’ye göre ise sa’y vaciptir; terk eden gü-
nahkâr olur ama yerine bir dem (koyun veya
keçi) keserse haccı sahih olur[25].”

Nevevî el-Mecmû’unda şu ilaveleri yap-
maktadır:

İbn Mes’ûd, Übeyy b. Ka’b, İbn Abbas, İbn’uz-
Zübeyr, Enes ve ibn
Sîrîn sa’yın tatavvu’ ol-
duğunu, rükn veya
vacip olmadığını, terk
edene dem gerekmedi-
ğini söylemişlerdir.
Mezhebimize göre sa’y,
hac ve umrenin rükün-
lerindendir, o olmadan
bunlar tamam olmaz.
Dem (koyun veya keçi
kesmek) onun eksikli-
ğini gidermez. Bir adım
eksik olsa hacc tamam
olmaz ve ihramdan çı-
kamaz. Aişe, Malik,
İshak, Ebû Sevr, Davûd
ve bir rivayete göre Ahmed bu görüştedir.

İbn’ul-Munzir dedi ki: Ebû Ticrâh’ın kızının ri-
vayet ettiği hadis sabitse sa’y rükündür. Hadis
şudur: “Sa’yedin; çünkü Allah size sa’yi yazdı.”
Şafiî dedi ki; bu hadis olmasaydı sa’y nafile
olurdu. Ona nafile diyenler ayete dayanmışlardır.
Çünkü “sa’yın günah olmaması” farz olduğunu
değil, mubah olduğunu gösterir[26].

Hanefîlerin görüşünü Serahsî şöyle anla-
tıyor:

“Şafiî’ye göre sa’y hac ve umrenin rükünle-
rindendir; sa’y olmadan, kimsenin haccı ve um-
resi tamam olmaz. Onun delili, Nebi sallallahu
aleyhi ve sellemin Safa ile Merve arasında sa’yet-
tikten sonra ashabına söylediği şu sözdür: “Allah
size sa’yı yazdı; sa’yedin” Yazılan şey rükündür.
Peygamberimiz bir de şöyle demişti: “Allah, Safa
ile Merve arasında sa’yetmeyen kişinin ne haccını
tam sayar, ne umresini.”



Delilimiz Allah Teâlâ’nın şu sözüdür:
“Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe’yi
tavaf ederse, o ikisi arasında sa’y et-
mesinde bir günah yoktur.” Böyle bir
söz vacip için değil, mubah içindir. Bu
sebeple ayetin zahiri say’ın vacip olma-
masını gerektirir. Ama biz Sa’yın vacip
olduğu hükmünde ayetin zahirini terk
ederek icma deliline dayandık[27].”

Örneğimizde görüldüğü gibi dört mezhep,
sa’y konusunda ayetle hadisler arasında zıtlık
görmüştür. Şafiî ve Malikî mezhepleri; bir riva-
yete göre de Hanbelîler, Kur’an’ı bırakıp hadisi
almışlardır. Hanefîler ise hadisi bırakıp ayete
uyduklarını söylemişler ama o noktada dura-
mayıp ayeti de bırakmışlar ve olmayan bir ic-
maya dayanarak sa’yı vacip saymışlardır. Ha-
nefîlerin vacib kavramına verdikleri anlam baş-
kası tarafından verilmediği için böyle bir ko-
nuda icma iddiası olamaz. Demek ki, sanılanın
aksine bu mezheplerin uyguladığı herhangi bir
usul ve yöntem yoktur.

Konuya, Kur’ân-sünnet bütünlüğü açısından
bakınca görülür ki; Cahiliye döneminde Safa ile
Merve tepelerinde Kureyş’e ait İsaf ve Naile
adında iki put vardı[28], onların arasında sa’y
ederlerdi. “Cahiliye halkı sa’yı putları için yapı-
yorlar” diyerek Müslümanlar sa’yı terk etti-
ler[29]. Yukarıdaki ayet, sa’yın putlar için değil
Allah için yapıldığını, Safa ile Merve’nin, Allah’a
ibadetin simgelerinden olduğunu bildirdi.

“Sa’y edin çünkü Allah size sa’yı farz kılmış-
tır”[30] hadisinin, Kur’ân’dan bir hikmet oldu-
ğunu anlamak için yukarıda geçen ayeti açık-
layan ikinci ayeti bulmak gerekir. Çünkü hik-
mete ulaşmanın tek yolu budur. Allah Teâlâ
şöyle buyurur:

“Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, ayet-
leri muhkem kılınmış, ve de hâkîm olan ve her
şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklan-
mıştır. Bu, Allah’tan başkasına kul olmayasınız
diyedir. (De ki;) Ben onun tarafından bir uyarıcı
ve müjdeciyim.” (Hûd 11/1-3)

Bu amaçla Kur’an’a baktığımızda şu ayetin
de konu ile ilgili olduğunu görürüz:

“Hac ve umreyi Allah için tamamlayın” (Ba-
kara 2/196)

Hac ve umre ibadetlerinin ortak rükünleri
tavaf ve sa’ydır. Ayette “Her kim hac veya
umre niyetiyle Kâbe’yi tavaf ederse…” buyrul-
duğuna göre tavaf açısından bir eksik olmadığı
anlaşılır. Öyleyse tek eksik, günaha girmemek
için terk edilen sa’y’dir. O eksiğin tamamlan-
ması emredildiği için Peygamberimizin şu sözü,
o emrin gereğidir:

“Allah, Safa ile Merve arasında sa’y et-

von Schrift und Sunnah keine Rede sein. Tradierte
Anwendungen sind darüber hinweg gegangen, in
dem manchmal den eindeutigen Bestimmungen der
Schrift entgegenstehend scheinende Hadithe befolgt
wurden. Manchmal wurden sowohl die Schrift, als
auch die Hadith ignoriert und ein neuer Weg besch-
ritten. Man wird in unserer Arbeit dutzende Beispiele
davon sehen. 

Lasst uns anhand des Beispiels des Sa’i zwischen
Safa und Marwa versuchen, zu sehen, wohin das
Unvermögen, die Weisheit zu begreifen, die Faqih
getrieben hat. Allah sagt:

“Gewiß, al-safā und al-Marwa gehören zu den
(Orten der) Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die
Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzi-
eht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen
ihnen (beiden) den Umgang (Sa’i) macht. Und wer
(von sich aus) freiwillig Gutes tut, so ist Allah Dank-
bar und Allwissend.” (Al-Baqara 2/158)

Der Satz “so ist es keine Sünde für ihn, wenn er
zwischen ihnen (beiden) den Umgang (Sa’i) macht.”
verpflichtet niemanden dazu aber es wurde vom Ge-
sandten Allah’s folgendes überliefert:

يْعَّسلا ْمُكْيَلَع َبَتَك َهَّللا َّنِإَف اْوَعْسا

“Vollzieht den Sa’i, denn Allah hat Euch den Sa’i
aufgetragen”[24]

Imam Nawawi sagt dazu in seinem Kommentar
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meyen kişinin ne haccını tam sayar, ne
umresini.”

“Allah size sa’yı farz kıldı; sa’yedin”
Aişe validemizin şu sözü, bu konunun onlar

tarafından kavrandığını gösterir: “Hayatıma ye-
min ederim, Safa ile Merve arasında sa’y et-
meyenin ne haccı tamam olur, ne de umresi
[31].

Böylece Kur’an ile sünnet arasında, Kur’an
ile sahabe sözü arasında tam bir bütünlüğün
olduğu ortaya çıkar. İşte Kur’an’da olan ve Pey-
gamberimizin sahabeye öğrettiği hikmetin bir
örneği budur.

Kur’an’ı, Kur’an’ın gösterdiği yolla hikmete
ulaşma yöntemi sahabeden sonra unutulduğu
için tefsirlerde Bakara 196. ayetin bölümü açık-
lanamamıştır.

Kitap ile sünnet arasındaki bütünlüğün gö-
rülememesi, dini anlama ve uygulamada ardı
arkası kesilmez yanlışlara ve sıkıntılara sebep
olmuştur. Sünnetin, vahy-i gayri metluv sayıl-
ması, kitap ile sünnetin iki ayrı kaynak kabul
edilmesi ve sünnetin kitap üzerine hâkim gö-
rülmesi bu yanlışların en önemlilerindendir.

Nebî’nin Çıkardığı Hikmet İle İnsan-
ların Çıkardığı Hikmetin Farkı

Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerde görül-
düğü gibi Peygamberimizin verdiği hü-
kümlerin doğruluğu Allah tarafından
denetlenmekte, yanlış bir şey olursa
ayetle müdahale edilmektedir. Öyleyse
onun koyduğu ve Allah’ın müdahale et-
mediği sabit olan hükümlerin tamamı
hikmettir; Müslümanlar onlara uymak
zorundadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyu-
rur:

“Hayır; Rabbine ant olsun ki bunlar
inanmazlar. Ama aralarında çekiştikleri
şeylerde seni hakem yapar, sonra ver-
diğin kararı, içlerinde bir sıkıntı duyma-
dan kabul eder ve tam olarak teslim
olurlarsa başka.” (Nisa 4/65)

Müslümanlarda böyle bir denetim ol-
madığı için Müslümanların verdikleri
hükümlerin kitap ve sünnet açısından
denetime tabi tutulması gerekir. Allah
Teâlâ şöyle buyurur:

“Müminler! Allah’a itaat edin, bu el-
çiye itaat edin; sizden olan yetki sahip-
lerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa
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zu Muslim:
“Nach dem überwiegenden Teil der Sahaba, der

Tabiin und nachfolgenden Gelehrten gehört die Sa’i
zwischen Safa und Marwa zu den Säulen der
Hadsch; ohne sie ist die Hadsch nicht gültig. Ihr
Fehlen kann weder mit einem Tieropfer, noch mit
etwas anderem ausgeglichen werden. Al-Malek,
Asch-Schafi’i, Al-Ahmad, Al-Ashaq und Abu Sawr
sind vertreter dieser Ansicht. Manche Salafi’s aber
sagten, dass das etwas zusätzliches = freiwilliges
sei. Für Abu Hanifa ist die Sa’i etwas notwendiges,
was jedoch durch ein adäquates Tieropfer (Lamm
oder Ziege) ausgeglichen werden kann, damit die
Hadsch ihre Gültigkeit nicht verliert.[25].”

Nawawi ergänzt in seinem al-Madjmu:
Ibn Mas’ud, Ubeyy b. Ka’b, Ibn Abbas, Ibn’uz-Zu-

bair, Anas und Ibn Sirin sagten, dass die Sa’i etwas
Freiwilliges und nichts Grundsätzliches oder Not-
wendiges sei und sein Unterlassen kein Tieropfer
verlangt. Nach unserem Madhab gehört die Sa’i zu
den Grundsätzen der Hadsch, ohne den diese un-
vollständig wäre. Sie kann nicht durch ein Tieropfer
ersetzt werden. Ein fehlender Schritt macht die
Hadsch unvollständig. Aischa, Malek, Ashaq, Abu
Sawr, Davoud und, nach einer Überlieferung auch
Ahmad waren dieser Ansicht.

Ibn’al-Mounsar sagte: wenn der von der Tochter
Abu Tadjrah’s überlieferter Hadith wahr sein sollte,
ist die Sa’i etwas Gründsätzliches. Der Hadith lautet:
“Vollzieht den Sa’i, denn Allah hat Euch den Sa’i au-
ferlegt.” Asch-Schafi’i sagte; ohne diesen Hadith
wäre die Sa’i etwas Zusätzliches. Diejenigen, welche
sie als etwas Zusätzliches bezeichneten, begründe-
ten das mit der Schrift. Denn “keine Sünde für ihn,
wenn er die Sa’i ... vollzieht..” bedeutet nicht, dass
es verpflichtend, sondern dass es erlaubt ist[26].

Sarahsi erklärt die Ansicht der Hanafi, wie
folgt:

“Nach Asch-Schafi’i zählt die Sa’i zu den Grund-
sätzen von Hadsch und Umrah, ohne die diese un-
vollständig wären. Sein Beweis sind diese Worte, die
der Gesandte nach Vollzug der Sa’i zwischen Safa
und Marwa, die er an seine Gefährten richtete: “هللا نإ

-Allah hat Euch die Sa’i zugesch = “اوعساف يعسلا مكيلع بتك
rieben; vollzieht die Sa’i” Was zugeschrieben ist, ist
ein Grundsatz. Unser Prophet sagte auch: ىلاعت هللا متأ ام

ةورملاو افصلا نيب اهل فوطي ال ةرمع الو ةجح ئرمال t, als vollständig an.”
Unser Beweis ist folgendes Wort Allah’s:

“Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder
die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine
Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen (bei-
den) den Umgang (Sa’i) macht.” Solch ein
Wort ist nicht verpflichtend, sondern erlau-
bend. Aus diesem Grund sollte das Offensicht-
liche des Verses nicht zur Sa’i verpflichten.
Doch wir haben unser Urteil zugunsten der
Verpflichtung, statt auf das Offensichtliche des



Verses, auf den Beweis der Idschma begrün-
det.[27].”

Wie im Beispiel ersichtlich, haben alle Vier
Rechtsschulen den Widerspruch zwischen dem
Vers und den Ahadith gesehen. Die Schafi’i und
Maliki, nach einer Überlieferung auch die Hanbali,
haben den Koran ignoriert und sind dem Hadith
gefolgt. Die Hanafi sagten zwar, sie befolgten den
Vers, blieben dort aber nicht bestehen, warfen in
dem Punkt auch den Vers über Bord und erklärten
die Sa’i nach einem nicht vorhandenen Idschma
für verpflichtend. Da die Definition von Vadjib al-
lein bei den Hanafi’s existiert, kann in dem Punkt
von einer Idschma keine Rede sein. Wie man
sieht, haben diese Madhab, entgegen anderslau-
tender Beteuerungen, keine Verfahren oder Met-
hoden, die sie befolgen.

Betrachtet man die Sache aus der Perspektive
der Einheit von Koran und Sunnah, wird folgendes
ersichtlich; Während der Dschahiliyya befanden
sich zwischen Safa und Marwa zwei Götzen (Asaf
der Quraisch, zwischen (ةلئان) und Naila (فاسإ)
denen [28] sie die Sa’i vollzogen. Die Muslime
nahmen mit dem Argument “Die Unwissenden
vollziehen die Sa’i für ihre Götzen” Abstand von
der Sa’i[29]. Der oben angegebene Vers informi-
erte darüber, dass die Sa’i für Allah und nicht für
die Götzen vollzogen wird und Safa und Marwa
Symbole im Gebet zu Allah sind.

Um den Hadith “Vollzieht die Sa’i, denn Allah
hat Euch die Sa’i auferlegt”[30] als eine Weisheit
aus dem Koran zu verstehen, müsste man einen
zweiten Vers finden, der den oben erwähnten Vers
erklärt. Denn das ist der einzige Weg zur Weis-
heit. Allah sagt:

“Alif-Lām-Rā. (Dies ist) ein Buch, dessen Ze-
ichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich
dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und All-
kundigen: „Ihr sollt nur Allah dienen“. Gewiß, ich
bin euch von Ihm (aus) ein Warner und Frohbote
–,” (Hud 11/1-2)

Wenn wir uns zu dem Zweck den Koran ansc-
hauen, sehen wir, dass dieser Vers auch zum
Thema gehört:

“Vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt
für Allah.” (Al-Baqara 2/196)

Die gemeinsamen Grundsätze für Hadsch und
Umrah sind Tawaf und Sa’i. Da der Vers “Wer die
Kaaba zur Hadsch oder Umrah umrundet…” lau-
tet, besteht zumindest hinsichtlich des Tawaf kein
Mangel. So gesehen besteht der einzige Mangel
an der, aus Furcht, sich zu versündigen, unterlas-
senen Sa’i. Das folgende Wort unseres Propheten
ist deshalb Folge der Weisung, diesen Mangel zu
beseitigen:

Allah =ةورملاو افصلا نيب اهل فوطي ال ةرمع الو ةجح ئرمال ىلاعت هللا متأ ام
erkennt weder die Hadsch, noch die Umrah
von Jemanden, der die Sa’i zwischen Safa
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düşerseniz onu Allah’a ve elçisine götü-
rün. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa-
nız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur
ve çok güzel sonuç verir.” (Nisa 4/59)

Demek ki, Müslümanların yönetimle
olan ihtilaflarını Kur’an ve sünnete göre
karara bağlayan yetkili kurumların oluş-
ması bu ayetin gereğidir. Ama tarihimizde
böyle bir kurumun varlığını henüz bilmi-
yoruz.

Sonuç olarak Müslümanların, her
şeyi yeni baştan ele alma mecburiyet-
leri vardır.

....................................
[1] Ayetlerdeki sıralama şöyledir: “İbrahim, İshak,

Yakub, Dâvûd, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun,
Nuh, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus
ve Lut. (aleyhimusselâm).

[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (il.310
h.), Tarih’ul-Umem ve v’el-Mülûk (Tarih’ut-Taberî) Bey-
rut 1407, c. I s. 187, ez-Zemahşerî (467-538 h.), el-
Keşşâf, el-a’lâ Suresinin tefsiri.

[3]- Kişi kendi durumunu Allah’ın kitabıyla karşılaş-
tırmazsa sapık olduğunu anlayamaz. Bunu anlayanlar-
dan kimi yolunu düzeltir, kimi de bile bile sapıklık içinde
kalır. Bu da kendine kitap ve nebi gönderilen toplum-
larda ayrılıklara sebep olur.

[4] Ayetteki men yeşâ’ya “gereği gibi çalışma” an-
lamını verdik. Çünkü “şeyi yaptı” demektir. Her eylem
ve her varlık şey kelimesinin kapsamına girer ve her
şey bir kanun ve kurala göre oluşur. İyiliğin kuralları ol-
duğu gibi kötülüğün de kuralları vardır. Namaz kılmak
için onun kurallarına uymak gerekir. Hırsızlık yapmanın
da kuralları vardır. Allah namazı emretmiş, hırsızlığı
haram kılmıştır. İyinin ve kötünün ölçülerini koyan,
bunlardan birini yapmak isteyen için gerekli şart ve im-
kânları yaratan Allah’tır. Bu sebeple ءاش fiili insan için
kullanılırsa anlamı “ölçülere uygun davrandı” olur.

İyiyi veya kötüyü, ayrı bir varlık olarak ortaya çıka-
ran Allah olduğu için faili Allah olan ءاش fiilinin anlamı;
“şeyi veya şeyin ölçüsünü var etti” olur. Allah Teâlâ,“Bir
şeyi var etmek istediğinde sadece “ol” der; sonra o şey
oluşur.” (Yasin 36/82) Bu sebeple faili Allah olan ءاش fiili,
o konuda Allah’ın ol emrinin çıktığını gösterir. Artık o
şey mutlaka olur.

[5] اليلق kelimesinin iki kök anlamı vardır; biri, azlık
diğeri de istikrarsızlık, bir yerde kalamama, yerinden
olmadır. Bir yerde sürekli durmayan kişi için لُجَّرلا َلقلَقَت
denir. (Ahmed b. Faris b. Zekeriya el-Kazvînî, er-Razî
(öl. 395 h.) Mucemu mekâyîs’il-luğa, Tahkik, Abdusse-
lam Muhammed Harun, 1399/1979; c. V, s. 3.)

[6] Hikmet, hüküm kökünden mastar-ı nev’dir;
hükmün doğru olanı anlamındadır.

[7] Mütercim Asım, Kamus ربح md.
[8] Alak, alaka’nın çoğuludur. Alaka; döllendikten

sonra rahim cidarına yapışan yumurtadır.
[9] ,İsmail b. Hammâd el-Cevherî .همِزلو هب ماقأ يأ ،ناكملابَ َّبلأ

es-Sıhâh, Tahkik Ahmed Abdulgafur Attar, 3. Baskı,
Beyrut

-Kök anlamı, ya .ةْدَوجو صولخ ىلعو ،تابثوٍ موزل ىلعُ ّلدي حيحصٌ لصأ .(بل)
pışıp kalmak, saf ve iyi olmaktır. Bir yere yerleşen için
ناكملاب َّبَلأ denir. Bir işte sebat gösteren için رمألا اذهب ٌّبَل ٌلجر
denir. Ferrâ dedi ki, Kocasını seven kadına ٌةَّبَل ٌةأرما denir.
İçinde daima kocasının sevgisini taşıyor demektir. (Mu-
cemu mekâyîs’il-luğa)

[10] Buhârî, ilim, 15.
[11] Buhârî, Fedâil’ul-ashâb, 24.
[12] Ebû Dâvûd, Sunneh 6, luzumu’s-sunneh. Ha-



und Marwa nicht vollzogen hat, als vollstän-
dig an.”

“Allah hat Euch die Sa’i befohlen; vollzi-
eht die Sa’i”

Das folgend gesagte von unserer Mutter
Aischa zeigt, dass sie das Thema begriffen haben:

،هترمع الو ةورملاو افصلا نيب عسي مل نم جح هللا متأ ام يرمعل = Ich
schwöre bei meinem Leben; wer die Sa’i zwischen
Safa und Marwa nicht vollzieht, dessen Hadsch
oder Umrah wird unvollständig[31].

Somit wird die Harmonie zwischen Koran und
Sunnah und Koran und Überlieferungen der Sa-
haba ersichtlich. Und das ist ein Beispiel für die
Weisheit im Koran, die unser Prophet der Sahaba
beibrachte.

Weil der Koran und der Weg zu seiner Weisheit
nach der Sahaba vergessen wurde, konnte in den
Tafsir in Al-Baqara 2/196 der Teil “هّلِل َةَْرمُعْلاَو َّجَحْلا ْاُوّمِتَأَو”
des Verses nicht erklärt werden.

Die Unfähigkeit, die Beziehung zwischen
Schrift und Sunnah zu sehen, führte in religiösem
Sinne zu unzähligen Fehlern und Schwierigkeiten.
Der bedeutendste Fehler ist, die Sunnah als eine
versteckte Offenbarung, die Schrift und die Sun-
nah als zwei getrennte Quellen zu sehen (ةيضاق ةنسلا

-und die Sunnah über die Schrift zu stel (باتكلا ىلع
len.

Die Weisheit des Gesandten und die der
Menschen

Wie an den Versen zur Schlacht von Badr er-
sichtlich, wurden die Bestimmungen unseres
Propheten durch Allah kontrolliert und Fehler
durch offenbarte Verse angemahnt. So gesehen
sind alle seine Bestimmungen, die von Allah nach-
weislich nicht reglementiert wurden, Weisheit,
denen die Muslime folgen müssen. Allah sagt:

“Aber nein, bei deinem Herrn! Sie glauben
nicht eher, bis sie dich über das richten lassen,
was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in
sich selbst keine Bedrängnis finden durch das,
was du entschieden hast, und sich in voller Erge-
bung fügen.” (An-Nisa 4/65)

Da die Muslime aber nicht kontrolliert werden,
müssen ihre Bestimmungen nach Schrift und
Sunnah überprüft werden. Allah sagt:

“O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht
dem Gesandten und den Befehlshabern unter
euch! Wenn ihr miteinander über etwas streitet,
dann bringt es vor Allah und den Gesandten,
wenn ihr wirklich an Allah und den Jüngsten Tag
glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein
guter Ausgang.” (Nisa 4/59)

Demnach ist der Aufbau von Institutionen, die
bei Konflikten zwischen Regierenden und Regier-
ten nach Koran und Sunnah richten sollen, die-
sem Vers gemäß notwendig. Aber wir kennen
keine solche Institution aus unserer Geschcihte.
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disin ravilerinden Ebû Amr b. Kesîr b. Dinar ile ilgili ola-
rak Halil Ahmed es-Seharenfuri diyor ki, “Bu şahsın ne
zaman yaşadığı bilinmemektedir. Elimdeki hadis ve rical
kitaplarının hepsinde aradım, büyük bir gayret göster-
meme rağmen bulamadım. (Bkz. Halil Ahmed es-Seha-
renfuri, Bezlu’l-Mechud fi halli Ebi Dâvûd, c. 18 s. 126,
Dar’ul-Kütüb’il-ilmiyye Beyrut tarihsiz.) Hadisin senedi
problemli olmakla birlikte manası sahihtir.

[13] Ebu Davûd, Sunneh 6 (4605).
[14] İmam Şafii (150-204 h), er-Risale, tahkik ve

şerh; Ahmed Muhammed Şakir, Beyrut, tarihsiz, Para-
graf 252, 254, s. 78.

[15] İmam Şafii, er-Risale, Paragraf 257, s. 79.
[16] Enfâl 8/7.
[17] Surenin iniş sebebi ile ilgili rivayet şudur: Ab-

dullah b. Ümmü Mektum, Allah’ın elçisi sallallahu aleyhi
ve selleme gelerek “Ya Muhammed, beni yanına al ve
bilgilendir” dedi. Peygamberin yanında müşriklerin bü-
yüklerinden biri vardı. Peygamber ondan yüz çevirip
müşrike yöneliyor ve şöyle diyordu: ‘Ey falanın babası,
sözümde bir sakınca görüyor musun? O da, (putlara
akıtılan) kanlar hakkı için hayır, sözünde bir sakınca gör-
müyorum diyordu.’ (Muvatta, Kur’ân, 8; Tirmizî, Tefsî-
ru’l-Kur’an, 72. (beni bilgilendir) ifadesi Tirmizî’de
geçer.)

[18] Bir yazıda veya konuşmada “Sen…” veya “Siz
…” yerine “O…” veya “Onlar…” denmesi, Arap edebiya-
tında ifadeye güzellik katar. Buna iltifat denir. Burada da
iltifat olduğundan “Yüzünü ekşitti ve sırtını döndü, o kör,
ona geldi diye” ifadesinden sonra “Ne biliyorsun, belki
o kendini geliştirecekti” denerek üçüncü şahıstan ikinci
şahsa geçilmiştir. Türkçede iltifat sanatı olmadığından,
yanlış anlamayı önlemek için tercüme bu sanata göre
değil, cümlenin akışına göre yapılmıştır.

[19] Bilgi diye çevrilen kelime “zikir”dir. Zikir, sürekli
akılda tutulan kullanıma hazır bilgidir. (Müfredat)

[20] Duhâ 93/10
[21] Bu, çoğunluğun görüşüdür. Bkz. Ebussud el-

İmâdî (öl. 982 h.), İrşad’ul-akl’is-Selîm ilâ mezâyâ’l-
Kur’ân’il-Kerim, Beyrut, c. IX s. 208.

[22] Hayrettin KARAMAN, Ali ÖZEK, İbrahim Kâfi
DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞIRICI, Sadrettin GÜMÜŞ, Ali
TURGUT, Kur’anı Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV yayın-
ları, Ankara 2005.

[23] İmam Şafiî, er-Risale paragraf 299-305, s. 91-
93.

[24] Ahmed b. Hanbel, C. 6, s. 421; İbn Huzeyme,
2765.

[25] Ebû Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref en-Nevevî,
Sahihu Müslim bi Şerh’in-Nevevî, Beyrut tarihsiz, Hac,
43, c. 9 s. 20-21.

[26] en-Nevevî, Kitab’l-Mecmu’ tahkik eden, notlar
ekleyen Muhammed Necîb el-Mutıî, Beyrut, tarihsiz, c.
VIII, s. 65-66.

[27] Serahsî, Şemsüddin, el-Mebsût, Mısır
1324/1906 c. IV. s. 50. Serahsî, Hanefîlerin görüşünü
şöyle anlatır:

لثمو امهب فوطي نا هيلع حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف ىلاعت هلوق كلذ يف انتجحو
نا ةيآلا رهاظ ىضتقيف باجيالل ال ةحابالل ظفللا اذه رهاظلا اذه انكرت انكلو ابجاو نوكي ال
عامجالا ليلدب باجيالا مكح يف …

[28] İsmail b. Hammâd el-Cevherî (öl. 393 h.) es-
Sıhah, tahkik Ahmed Abdulgafûr Attâ 4. baskı, Beyrut
فسا ,1404/1984 m.

[29] Ahmed b. Ali b. Hacer el-Asklânî, (773-852 h.)
Feth’ul-Bârî Şerhu Sahîh’il-Buhârî, Beyrut, Beyrut, ta-
rihsiz, c III,s. 500, Hac 79, Vücub’us-Safâ v’el-Merve.

[30] Ahmed b. Hanbel, C. 6, s. 421; İbn Huzeyme,
2765.

[31] Müslim Hac, 260 (1277).
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Infolge dessen müssen die
Muslime  nochmal von Vorne  be-
ginnen.
...................................
[1] Die Verse sind, wie folgt, sortiert:
“Abraham, Isaak, Jakob, David, Salo-
mon, Hiob, Josef, Moses, Aaron, Noah,
Zacharias, Jahja, Jesus, Elias, Ismael,
Elischa, Jonas und Lot. (Friede sei mit
ihnen).
[2] Abū Dscha�far Muhammad ibn
Dscharīr at-Tabarī (il.310 h.), Ta’rīch
ar-rusul wal-mulūk (Ta’rich at-Taberî)
Beirut 1407, c. I s. 187, As-Samahsc-
harî (467-538 h.), Tafsir der Surah al-
Kaschaf, al-a’lâ.
[3]- Die Perversion der eigenen Hal-
tung wird erst im Vergleich zur Schrift
Allah’s bewußt. Wem dies bewußt
wird, wird an sich arbeiten oder wis-
sentlich in der Haltung verharren. Und
das führt in Gesellschaften, zu denen
ein Gesandter entsandt wurde, zu
Spaltungen.
[4] Ayetteki ءاشي نم = men yescha’a
wurde mit “adäquates arbeiten” über-
setzt. Denn es heisst ءاش “hat es ge-
macht”. Alle Handlung und alle Wesen
sind in dem Begriff “Ding” enthalten
und alles entsteht nach Regeln und
Gesetzen. So, wie das Gute Regeln be-
sitzt, besitzt auch das Böse Regeln.
Das Gebet hat seine Regeln, die man
beim Beten einhalten muss. Selbst das
Stehlen hat seine Regeln. Allah hat das
Gebet geboten und das Stehlen verbo-
ten. Allah hat die Kriterien für das
Gute und das Böse und die Vorausset-
zungen und Möglichkeiten für das Eine
oder das Andere geschaffen. Wenn
man das Verb  ءاش für Menschen ver-
wendet, bedeutet es deshalb “verhielt
sich angemessen”.
Da Allah das Gute und das Böse als ei-
genständige Wesen erschaffen hat,
bedeutet das Verb “ist das Werk Al-
lah’s”  ءاش ; “hat das Ding oder seine
Maße erschaffen”. “Sein (Allah) Befehl,
wenn Er etwas will, ist, dazu nur zu
sagen: ‚Sei!‘, und so ist es..” (Ya sin
36/82) Deshalb zeigt das Verb “ist das
Werk Allah’s” ءاش , dass in der Sache
der “Sei!”-Befehl Allah’s erfolgt ist.
Dann wird es auch so sein.
[5] Das Wort اليلق hat zwei Wort-Wur-
zeln; die Eine ist Knappheit, die An-
dere Instabilität, Unfähigkeit, an
einem Ort zu verbleiben, seinen Platz
verlieren. Jemand, der nicht seßhaft
ist, wird als  لُجَّرلا َلقلَقَت bezeichnet.
(Ahmad ibn Faris ibn Zacharias al-Kas-
wini, ar-Rasi (gest. 395 n.i.Z.) Mu’jam
Maqayis al-Lughah, Tahqiq, Abdessa-
lam Mohammad Haroun, 1399/1979;
c. V, s. 3.)
[6] Hekmat (ُةَمْكِحلا), von der Wortwurzel
hukm (مكح), ist eine neue Wurzel; be-
deutet “das rechte Urteil/ die rechte
Bestimmung”.
[7] Übersetzer Asem, Kamous ربح md.
[8] Alak (قلع), ist das Plural zu alaka.
Alaka (ةقلع) ist die befruchtete Eizelle,
die sich an die Gebärmutterwand hef-
tet.
[9] -Ismael Ibn Ham .همِزلو هب ماقأ يأ ،ناكملابَ َّبلأ
mad al-Jawhari, es-Sihah, Tahqiq
Ahmed Abdulgafour Attar, 3. Auflage,

Beirut
.ةدَْوجو صولخ ىلعو ،تابثو ٍموزل ىلع ُّلدي حيحص ٌلصأ .(بل)
Ursprüngliche Bedeutung ist kleben
bleiben, Rein und Gut sein. Jemanden,
der an einem Ort sesshaft wird, nennt
man  ناكملاب َّبَلأ . Wer sich beharrlich bei
seiner Arbeit zeigt, wird als  اذهب ٌّبَل ٌلجر
رمألا bezeichnet. Farrah sagte, eine Frau,
die ihren Mann liebt, nennt man  ٌةَّبَل ٌةأرما
. Das bedeutet: die, die die Liebe zu
ihrem Mann stets in sich trägt.
(Mu’jam maqayis al-lughah)
[10] Buchari, I’lam, 15.
[11] Buchari, Fadael al-ashab, 24.
[12] Abū Dāwūd as-Sidschistānī, Sun-
nah 6, luzumu’s-sunnah. Über den
Überlieferer des Hadiths Abu Amr Ibn
Kaser Ibn Denar sagt Khalil Ahmed es-
Saharanfouri, “Es ist nicht bekannt,
wann diese Person gelebt hat. Trotz
angestrengter Suche habe ich ihn in
meinen Büchern zu Ahadith und Wür-
denträgern nicht finden können.
(Siehe Khalil Ahmad as-Saharanfouri,
Bazl al-Machud fi halli Abu Davud, Bd.
18 S. 126, Dar al-Kutub al-ilmiyye Bei-
rut o. Datumsangabe) Die Beweiskette
dieses Hadith ist problematisch, die
Bedeutung aber authentisch.
[13] Abu Davud, Sunnah 6 (4605).
[14] Imam Asch-Schafi’i (150-204
n.i.Z.), ar-Risalah, tahqiq wa Scharh;
Ahmad Muhammad Schaqr, Beirut, o.
Datumsangabe, Absatz 252, 254, S.
78.
[15] Imam Asch-Schafi’i, ar-Risalah,
Absatz 257, S. 79.
[16] Al-Anfal 8/7.
[17] Die Überlieferung zum Offenba-
rungsgrund der Surah lautet, wie
folgt: Abdallah Ibn Umm Maktum kam
zum Gesandten Allah’s und sagte “Oh
Mohammad, nimm mich zu dir und be-
lehre mich”. Der Prophet hatte gerade
einen der Größen der Heiden zu Gast.
Der Prophet wandte sich von ihm ab
und dem Heiden zu und sagte: ‘Oh
Vater von Irgendwem, siehst du ir-
gendwas unpässliches an meinen Wor-
ten? Und er sagte, “Bei dem Blut
unserer (den Götzen) geopferter Tiere,
nein, ich sehe nichts unpässliches an
deinen Worten”. (Mowatta, Koran, 8;
Tirmidhi, Tafsir al-Koran, 72. (infor-
miere mich) wird bei Tirmidhi aufge-
führt.)
[18] In einem Text oder einer Rede
“Er…” oder “Sie …”, anstatt “Du…” oder
“Ihr…” zu verwenden, lässt in der ara-
bischen Literatur die Aussage edler
erscheinen. Das nennt man ein Kom-
pliment. Weil hier ein Kompliment ent-
halten ist, wird nach “Er verzog das
Gesicht und wandte sich ab, weil der
Blinde zu ihm kam” im nachfolgenden
Satz “Was weisst du denn, vielleicht
hätte er sich entwickelt” von Dritter
Person Singular auf zweite Person Sin-
gular geschwenkt. Weil im Türkischen
keine diesbezügliche Kunst zum Kom-
pliment existiert, wurde zur Vorbeu-
gung von Mißverständnissen nicht
danach, sondern nach dem Satzfluss
übersetzt.
[19] Das als Wissen übersetzte Wort
ist “Dhikr”. Dhikr ist ein ständig auf
Abruf im Sinn behaltenes Wissen.
(Syllabus)

[20] Ad-Duha 93/10
[21] Das ist die Meinung der Mehrheit.
Siehe Ebussud el-İmâdî (gest. 982
n.i.Z.), İrşad’ul-akl’is-Selîm ilâ mezâ-
yâ’l-Kur’ân’il-Kerim, Beirut, Bd. IX S.
208.
[22] Hayrettin KARAMAN, Ali ÖZEK,
İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞI-
RICI, Sadrettin GÜMÜŞ, Ali TURGUT,
Kur’anı Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV
yayınları, Ankara 2005.
[23] Imam Asch-Schafi’i, ar-Risalah
Absätze 299-305, S. 91-93.
[24] Ahmed Ibn Hanbal, Bd. 6, S.
421; Ibn Huzayma, 2765.
[25] Abu Zakariyya Muhyiddin Ibn
Scharif an-Nawawi, Sahihu Muslim bi
Scherh an-Nawawi, Beirut o. Datum-
sangabe, Hadsch, 43, Bd. 9 S. 20-21.
[26] an-Nawawi, Kitab al-Majmu gep-
rüft und notiert von Muhammad Najib
al-Muti’i, Beirut, o. Datumsangabe,
Bd. VIII, S. 65-66.
[27] Sarahsi, Schamsuddin, al-Mab-
sud, Ägypten 1324/1906 Bd. IV. S. 50.
Sarahsi, erklärt die Meinung der Ha-
nafi, wie folgt:
حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف ىلاعت هلوق كلذ يف انتجحو
باجيالل ال ةحابالل ظفللا اذه لثمو امهب فوطي نا هيلع
نا ةيآلا رهاظ ىضتقيف يف رهاظلا اذه انكرت انكلو ابجاو نوكي ال
عامجالا ليلدب باجيالا مكح …
[28] Ismail Ibn Hammad al-Jawhari
(gest. 393 n.i.Z.) as-Sihah, geprüft
von Ahmad Abdulgafor Atta 4. Auf-
lage, Beirut 1404/1984, فسا m.
[29] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Ask-
lani, (773-852 n.i.Z.) Fath al-Bari
Scharhu Sahih al-Buchari, Beirut, Bei-
rut, o. Datumsangabe, Bd. III, S. 500,
Hadsch 79, Vucub as-Safa w’al-Marwa.
[30] Ahmad Ibn Hanbal, Bd. 6, S. 421;
Ibn Huzayma, 2765.
[31] Muslim Hadsch, 260 (1277).

Übersetzung: Hamdi İLHAN
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ie Geschichte der
Menschheit weist in
allen Epochen Völker-
morde auf. Allerdings
wurden erst nach den
Revolutionen und Um-

wälzungen des 18. Jahrhundert in
Europa umfassende Definitionen
der Menschenrechte verfasst, aus
denen sich in der Folge die offi-
zielle Strafbarkeit und die Verach-
tung von Völkermorden ableitete.

Mit der UN Konvention zum
Völkermord  aus dem Jahre 1948
wurde entsprechend eine interna-
tionale Gerichtsbarkeit eingeführt.
Seither haben sich interdiszipli-
näre Wissenschaften in verschie-
denen Ländern der Welt der
Genozidforschung gewidmet. Zu
ihnen zählen unter Anderem die
Rechtswissenschaft, die Ge-
schichtswissen- schaften, die Poli-
tologie, Soziologie, Psychologie,
Anthropologie, Friedensforschung
und weitere Bereiche, die jeweils
unterschiedliche Forschungs-
schwerpunkte an den Terminus
herantragen.

Besonders nach den Massen-
morden in Ruanda und in Ex-Jugo-
slawien und der Einrichtung von
internationalen Strafgerichtshöfen
hat sich die Diskussion um Geno-
zide noch mal verdichtet. Auch
gibt es stets Auseinandersetzun-
gen um die Anerkennung und Ab-
lehnung historischer Ereignisse als
Genozid. Die Überstrapazierung,
die Perspektivität und die emotio-
nale oder politische Aufladung des
Begriffes sind Indizien für die Not-
wendigkeit neuer wissenschaftli-
cher Ansätze, um erstens die
Bestimmung von Genoziden zu er-
leichtern und zweitens die straf-
rechtliche Verfolgung zu ermög-
lichen.

Entstehung und Probleme
des Begriffes Genozid

Der Terminus „Genozid“ ist
eine moderne Erfindung und exis-
tiert seit 1944. Zusammengesetzt
aus dem griechischen Wort genos,
was „Rasse“ oder „Volk“ bedeutet,
und aus cide, der Ableitung des la-
teinischen Verbes caedere, was
„Töten“ heißt, ist er eine Erfindung
des polnischen Anwalts Raphael
Lemkin. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch versteht man unter Ge-
nozid einen systematischen
Massenmord an einer bestimmten
Gruppe von unbewaffneten Men-
schen. Der Begriff wurde zum ers-

ten Mal während der Nürnberger
Prozesse im Nachkriegsdeutsch-
land verwendet.     

Im wissenschaftlichen Sinn ist
Genozid jedoch ein überaus kom-
plexer und komplizierter For-
schungsbegriff. Als ein juristischer
Fachterminus, der äußerst um-
ständlich definiert ist, findet seine
Anwendung nach der im Jahre
1948 in der UN-Konvention formu-
lierten Version über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes
statt. Erfolge in der Anwendung
gab es durch die Tribunale zu den
Kriegsverbrechen in Jugoslawien,
Ruanda und Kambodscha.

Wir wissen heute viel zu Ge-
meinsamkeiten und strukturellen
Parallelen von Genoziden, sind
aber von einer allgemeingültigen
Theorie des „Genozids“, die eine
befriedigende Beschreibung und
Erklärung bietet und zudem auch
juristisch ausreichend wäre, weit
entfernt.

Die Hauptschwierigkeit liegt
darin, eine universale Definition zu
generieren, die alle Formen ver-
gangener, gegenwärtiger und zu-
künftiger Genozide erfasst. Die
Meinungen, was ein Genozid sei,
welche strukturellen Regelmäßig-
keiten diesen charakterisieren, ob
man das Phänomen allein auf die
Moderne begrenzen sollte, wie
man es von ethnischen Säuberun-
gen, Massakern oder Terror ab-
grenzen kann, oder ob der Holo-
caust das entscheidende, beispiel-
gebende Muster für diese Analyse
sein soll, gehen weit auseinander.

Die Genozidkonvention Der UN
In den Nürnberger Prozessen

1945/46, in denen eine Aburtei-
lung der nationalsozialistischen
Verbrechen angestrebt wurde,
wurde durch die Gerichte zu-
nächst auf den Terminus  „crimes
against humanity“ zurückgegrif-
fen, nach dem ein besonders
schweres Kriegsverbrechen vor-
lag. Obwohl die Juden zu Beginn
der Prozesse nicht als Hauptopfer
des Nationalsozialismus galten
und die Verbrechen an ihnen nur

in 3 von 256 Seiten der Urteils-
schriften vorkamen, setzte sich im
Laufe der Prozesse der Genozid-
begriff durch. So wurden die Pro-
zesse im Nachhinein zu einem
Tribunal über den Völkermord.
Nach den Prozessen versuchten
die Vereinten Nationen derartige
Probleme für die Zukunft anzuge-
hen und verabschiedeten im De-
zember 1948 an zwei Tagen gleich
zwei internationale Abkommen
zum Thema Menschenrechte: am
9. Dezember die Konvention über
die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes und am 10. Dezem-
ber die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte. Die Konvention
über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermordes ist somit
die erste internationale Menschen-
rechtskonvention überhaupt. Die
Konvention der UN bildet seither
den Ausgangspunkt in nahezu
allen Auseinandersetzungen um
Begrifflichkeiten und Definitionen
von Genozid.

Die juristisch weit ausgelegte
Definition des Völkermordes in der
Konvention betrifft drei Rechtsge-
biete: die Menschenrechte, das
Völkerrecht und das Strafrecht.

Erstens erklären die unter-
zeichnenden Regierungen, dass
Völkermord ein Verbrechen im in-
ternationalen Recht ist. Laut  dem
zweiten Artikel wird definiert,
wann Völkermord vorliegt und
drittens werden die Gruppen auf-
gelistet, die Opfer eines Genozids
werden können:

Artikel 1: Die vertragsschlie-
ßenden Parteien bestätigen, dass
Völkermord, ob im Frieden oder
im Krieg begangen, ein Verbre-
chen gemäß internationalem Re-
cht ist, zu dessen Verhütung und
Bestrafung sie sich verpflichten.

Artikel 2: In dieser Konven-
tion bedeutet Völkermord eine der
folgenden Handlungen, die in der
Absicht begangen wird, eine na-
tionale, ethnische, rassische oder
religiöse Gruppe als solche ganz
oder teilweise zu zerstören:
a) Tötung von Mitgliedern der
Gruppe;
b) Verursachung von schweren kör-
perlichen oder seelischen Schäden
an Mitgliedern der Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von
Lebensbedingungen für die
Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerströrung ganz oder
teilweise herbeizuführen;

D
GENOZID 

Geschichte und
Kontroversen eines

Begriffes

Focus

Ocak/Januar 2015  26



d) Verhängung von Maßnahmen, die
auf die Geburtenverhinderung in-
nerhalb der Gruppe gerichtet sind;
e) gewaltsame Überführung von
Kindern der Gruppe in eine andere
Gruppe.

Artikel 3: Die folgenden Hand-
lungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord,
b) Verschwörung zur Begehung
von Völkermord,
c) unmittelbare und öffentliche
Anreizung zur Begehung von Völ-
kermord,
d) Versuch, Völkermord zu begehen,
e) Teilnahme am Völkermord.

Eben diese drei Fixpunkte sind
jedoch auch Grundlagen für Ver-
wirrungen und Streitigkeiten be-
züglich der Konvention.

Vergleichende Genozidfor-
schung

Nach der Veröffentlichung der
Konvention fingen Wissenschaftler
an die Geschichte der Menschheit
nach  Fällen von Völkermord zu
untersuchen. Sie wurden in fast
allen Epochen fündig. Schon bald
darauf gab es für Genozide Rang-
listen von Verbrechen. Es wurde
angefangen Abstufungen einzu-
richten, um die Völkermorde bes-
ser klassifizieren zu können. Dies
bedeutete aber die Gefahr der
ethischen und moralischen Aufla-
dungen der Forschung. So ent-
fachte daraufhin eine Diskussion,
die weiterhin anhält, ob Genozide
miteinander verglichen werden
sollten oder ob jeder Fall einzigar-
tig und unvergleichbar ist.

Im Zentrum dieser Auseinan-
dersetzungen steht ein ausge-
sprochen polemischer Anspruch:
die These von der absoluten Ein-
zigartigkeit des Holocaust.

Dieser Anspruch, der durch die
Furcht begründet wird, jeder Ver-
gleich würde den Mord an den eu-
ropäischen Juden relativieren und
verharmlosen, war daher Aus-
gangspunkt vieler Debatten in der
vergleichenden Genozidforschung.
Auch die Tatsache, dass der Be-
griff des Genozids zu sehr vom
Holocaust aufgeladen ist, sorgte
stets für Kritik, weil Opfer anderer
Genozide mit den Juden im Drit-
ten Reich verglichen wurden.

So entstanden mit der Zeit ver-
schiedene Begrifflichkeiten wie
kultureller Genozid,  Politizid oder
Demozid, um Sub-Typologien zu
bilden und Genozide voneinander
unterscheiden zu können.

Vor dem Hintergrund dieser
extremen Position wird in der For-
schung auch die Rolle von Interes-
sengruppen betrachtet, die zentral
ist, wenn von der Nachwelt ein
staatliches Verbrechen als Völker-
mord wahrgenommen wird. Im
Falle der Juden hatte sich seit
1948 der israelische Staat gebil-
det, der in der Lage war, im Laufe
der Jahrzehnte eine spezifische
Erinnerungskultur zu bilden und
die Interessen der Opfer interna-
tional mit einer Diaspora wahrzu-
nehmen. So wurden die Ver-
brechen an den Juden hauptsäch-
lich von ihnen selbst definiert. An-
dere Gruppen, die von Genoziden
und staatlichen Massenmorden
betroffen waren, fehlte diese
Plattform. Auch der Anspruch auf
die Einzigartigkeit und Unver-
gleichbarkeit des Holocaust ist
wissenschaftlich kaum tragbar.
Durch die Singularitätsthese ent-
zieht sich  der Holocaust nämlich
einer rationalen und wissenschaft-
lichen Analyse, die auf Vergleichen
basiert. 

Eine weitere Vergleichsebene
von Genoziden ist der historische
Vergleich zwischen Völkermorden
aus vergangenen Jahrhunderten
und dem Genozid als ein Phäno-
men der Moderne. Es herrscht
zwar Einigkeit darüber, dass es
Völkermorde schon immer gege-
ben hat, seitdem Menschen sess-
haft geworden sind, aber die
besondere Zeit der Moderne und
das 20. Jahrhundert weisen für
zahlreiche Wissenschaftler und
Forscher Merkmale von Völker-
morden auf, die charakteristisch
und spezifisch für dieses Jahrhun-
dert sind. 

Eine weitere historische Sicht-
weise ist die Frage, warum die
Menschheit trotz ihrer angeblichen
Zivilisierungsprozesse und fort-
schreitender Entwicklungen in fast
allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens eine derartige Kon-
zentration von genozidaler Gewalt
gerade im letzten Jahrhundert
aufweist. 

Fazit
Massenmorde sind ein univer-

sales Merkmal der Menschheitsge-
schichte. Mit all seiner Grausam-
keit und unmenschlichen Brutali-
tät werden derartige Massenver-
brechen auch weiterhin zu
erforschen sein. Ziel der Wissen-
schaft muss nämlich sein, ob an

eine Begrifflichkeit gebunden oder
nicht, zu erkennen, wie und wann
es zu Genoziden kommt und noch
wichtiger, wie diese Verbrechen
verhindert werden können.

Die Konvention der UN als ein-
zige Grundlage für Genozid und
die Aufladung durch den Holo-
caust sind Aspekte, die im Rah-
men der Forschung vielfältige
Probleme mit sich bringen. Mit der
Einrichtung des Internationalen
Strafgerichtshofes von Den Haag
ist ein Fortschritt in der Verfolgung
und Bestrafung von Völkermorden
gelungen, indem wichtige Lücken
und Probleme der UN Konvention
bezüglich der Tatbestände, der
Gruppen und der Absicht durch
neue Interpretationsansätze größ-
tenteils gelöst wurden. 

Letztlich kann festgehalten
werden, dass  der Genozidbegriff
und die Genozidforschung zu
einem Konsens in der UN beige-
tragen hat, nach der die Täter be-
straft und die Opfer Genugtuung
erlangen müssen. 

Schließlich sind Völkermorde
ein Angriff auf die Zivilisation und
die massivste Verletzung der Men-
schenrechte. Das fundamentalste
Recht der Menschen ist das Recht
auf Leben, dass keinesfalls ver-
letzt werden darf. Der Vorwand
der Selbstverteidigung kann kei-
nesfalls derartige Menschheitsver-
brechen legitimieren. Auch kann
die Entscheidung über die Exis-
tenz eines Völkermordes in keiner
Weise über politische oder wirt-
schaftliche Aspekte erfolgen. Die
Menschenrechte als Errungen-
schaft unserer freiheitlichen und
bürgerlichen Gesellschaften, die
vor dem Hintergrund historischer
Lehren hervorgegangen sind,
müssen universale Gültigkeit be-
sitzen. Deshalb kann auch kein
Völkermord als ein rein nationales
Problem angesehen werden und
die Prävention muss gemeinsa-
mes Ziel sämtlicher Staaten der
Welt sein.

Önder COŞTAN
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ERDOĞAN`s Kondolenz an die Armenier

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
(Şimdi Cumhurbaşkanı)
Recep Tayyip ERDOĞAN

Der ehemalige Ministerpräsident
(jetzige Präsident) der Türkei
Recep Tayyip Erdogan

Zum Gedenken an die Zwangsumsiedlungen vor 100 Jahren

Bamteli
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Die Ereignisse während des I. Weltkriegs, die Millionen von Menschen jedes Volkes und jeder
Religion das Leben kosteten und inhumane Auswirkungen, wie die Deportation, zur Folge hatten,
sollten Türken und Armenier nicht daran hindern, sich menschlich zu begegnen und gegenseitige
Symphatien aufzubauen. Feindschaften historisch zu begründen und dadurch neue Konflikte
schüren zu wollen, ist in unserer heutigen Welt nicht hinnehmbar und für den Aufbau unserer Zu-
kunft in keinster Weise hilfreich.

Birinci Dünya Savaşı esna-
sında yaşanan hâdiseler, he-
pimizin ortak acısıdır. 

Die Ereignisse während des
ersten Weltkrieges sind
unser gemeinsames Leid 

Tehcirin 100. yılına yaklaşırken

ERDOĞAN`DAN ERMENİLERE TAZİYE



Bamteli

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI* SAYIN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 1915 OLAYLARINA

İLİŞKİN MESAJI

rmeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan, tarihi bir
meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır.
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 yad-
sınamaz.
Adil bir insanî ve vicdanî duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları

anlamayı gerekli kılar.
Tabiatıyla ne bir acılar hiyerarşisi kurulması ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması

bir anlam ifade eder.
Atalarımızın dediği gibi “Ateş düştüğü yeri yakar.”
Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını

anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir.
Türkiye’de 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış

açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir.
Türkiye’deki bu özgür ortamı, suçlayıcı, incitici, hatta bazen kışkırtıcı söylem ve iddiaları seslendirmek

için vesile olarak görenler de bulunabilir.
Ne var ki, tarihi meseleleri hukuki boyutlarıyla birlikte daha iyi anlamamız, kırgınlıkları yeniden dostluklara

dönüştürmemiz mümkün olacaksa, farklı söylemlerin empati ve hoşgörüyle karşılanması ve bütün taraflardan
benzer bir anlayışın beklenmesi tabiîdir.

Türkiye Cumhuriyeti hukukun evrensel değerleriyle uyumlu her düşünceye olgunlukla yaklaşmaya devam
edecektir.

Fakat 1915 olaylarının Türkiye karşıtlığı için bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline
getirilmesi de kabul edilemez.

Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan hadiseler, hepimizin ortak acısıdır. Bu acılı tarihe adil hafıza pers-
pektifinden bakılması, insanî ve ilmî bir sorumluluktur.

Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği 1. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayr-
ı insani sonuçlar doğuran hâdiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulma-
sına ve karşılıklı insanî tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır.

Bugünün dünyasında tarihten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadığı gibi
ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir şekilde yararlı da değildir.

Zamanın ruhu, anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmeyi; karşıdakini dinleyerek anlamaya çalışmayı; uzlaşı
yolları arayışlarını değerlendirmeyi; nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmeyi gerektirmektedir.

Bu anlayışla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak
tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunduk. Bu çağrı geçerliliğini korumaktadır. Türk, Ermeni ve ulus-
lararası tarihçilerin yapacağı çalışma, 1915 olaylarının aydınlatılmasında ve tarihin doğru anlaşılmasında
önemli bir rol oynayacaktır.

Bu çerçevede arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugün arşivlerimizde bulunan yüz-
binlerce belge, bütün tarihçilerin hizmetine sunulmaktadır.

Türkiye, geleceğe güvenle bakan bir ülke olarak tarihin de doğru anlaşılması için ilmi ve kapsamlı çalış-
maları her zaman desteklemiştir. Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun yüzlerce yıl bir arada yaşamış, sanattan
diplomasiye, devlet idaresinden ticarete kadar her alanda ortak değerler üretmiş Anadolu insanları, yeni bir
gelecek inşa edebilecek imkân ve kabiliyetlere bugün de sahiptir.

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 diliyor, 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.

*Bu mesaj yayınlandığı tarihte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakandı.
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Erklärung des Ministerpräsidenten der Türkischen Republik,
Recep Tayyip Erdoğan, zu den Ereignissen von 1915

er 24 April, für unsere armenischen Mitbürger wie für alle Armenier auf der Welt ein besonders
bedeutungsvolles Datum, bietet eine wertvolle Gelegenheit zu einem freien Gedankenaustausch
über historische Ereignisse.
Die letzten Jahre des Osmanischen Reichs waren für Türken, Kurden, Araber, Armenier und mil-
lionen anderer osmanischer Bürger, gleich welcher religiösen oder ethnischen Herkunft, eine un-
bestreitbar schwierige Zeit voller Leid.

Zu einer gerechten, menschlichen und gewissenhaften Haltung gehört es, das erlebte Leid, ungeachtet der
religiösen oder ethnischen Herkunft, zu verstehen. Natürlich macht die Aufstellung einer Hierarchie der Lei-
den oder ein gegenseitiges Aufrechnen für den, der das Leid erlitten hat, keinen Sinn.

Wie schon unsere Ahnen sagten: “Leid spürt man nur am eigenen Leib”.
Das Gedenken der Armenier, wie auch aller anderen Bürger des Osmanischen Reichs, an das erlittene

Leid jener Zeit zu verstehen und zu teilen, ist eine humanitäre Pflicht.
Es gehört zu einer zeitgemäßen, pluralistischen Sichtweise und demokratischen Kultur in der Türkei, ver-

schiedene Ansichten und Meinungen zu den Ereignissen von 1915 frei zu äußern.
Es mag welche geben, die in diesem freien Umfeld der Türkei eine Möglichkeit sehen, anklagende, ver-

letzende, manchmal sogar provozierende Thesen und Behauptungen anzustimmen.
Aber wenn wir historische Ereignisse und ihre rechtlichen Dimensionen besser verstehen und Enttäu-

schungen wieder in Freundschaften wandeln wollen, sind abweichenden Ansichten mit Emphatie und Toleranz
zu begegnen und ein ähnliches Verständnis natürlich von allen Beteiligten zu erwarten.

Die Türkische Republik wird jeder Meinung, die im Einklang mit den universellen Rechtsnormen steht,
auch weiterhin mit Gelassenheit begegnen. Die Ereignise von 1915 als Vorwand für eine Anti-Türkische Hal-
tung zu nutzen und zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen, ist jedoch inakzeptabel.

Die Erlebnisse des ersten Weltkriegs sind unser kollektiver, gemeinsamer Leid. Diese leidvolle Geschichte
aus einer Perspektive des fairen Gedenkens zu betrachten, ist eine menschliche und wissenschaftliche Ver-
antwortung.

Die Ereignisse während des I . Weltkriegs, die Millionen von Menschen jedes Volkes und jeder Religion
das Leben kosteten und inhumane Auswirkungen, wie die Deportation, zur Folge hatten, sollten Türken und
Armenier nicht daran hindern, sich menschlich zu begegnen und gegenseitige Symphatien aufzubauen.

Feindschaften historisch zu begründen und dadurch neue Konflikte schüren zu wollen, ist in unserer heu-
tigen Welt nicht hinnehmbar und für den Aufbau unserer Zukunft in keinster Weise hilfreich.

Der Geist unserer Zeit gebietet, auch in Konfliktsituationen miteinander zu reden, seinem Gegenüber zu-
zuhören und zu versuchen, zu verstehen, nach Wegen für einen Kompromiss zu suchen, den Hass zu miss-
billigen und Toleranz zu fördern.

In diesem Sinne haben wir, die Türkische Republik, zur Gründung einer gemeinsamen Kommission zur
wissenschaftlichen Untersuchung der Ereignisse von 1915 aufgerufen. Dieser Appel ist weiterhin gültig. Die
Arbeit türkischer, armenischer und internationaler Historiker würde in der Aufklärung und dem besseren
Verständnis der Ereignisse von 1915 eine wichtige Rolle spielen.

Hierfür haben wir unsere Archive für alle Forscher geöffnet. In unseren Archiven werden heute Hundert-
tausende von Belegen allen Historikern zur Verfügung gestellt. Als ein zuversichtlich in die Zukunft blickendes
Land hat die Türkei auch umfangreiche, wissenschaftliche Arbeiten zum richtigen Verständnis der Geschichte
stets unterstützt.

Die seit Jahrhunderten zusammen lebenden Menschen Anatoliens, gleich welcher ethnischen oder reli-
giösen Herkunft, schufen von Kunst bis Diplomatie, Staatsführung bis Handel, gemeinsame Werte in allen
Bereichen und verfügen auch heute noch über die Fähigkeiten und Möglichkeiten, an einer neuen Zukunft
zu bauen.

Mit der Hoffnung und dem Glauben an die Völker dieser alten und unvergleichlichen
Region und ihren gemeinsamen Bräuchen und Sitten, dass sie einen Weg finden werden,
gelassen über ihre Geschichte zu reden und ihrer Opfer gemeinsam und angemessen zu
gedenken, wünschen wir den Armeniern, die unter den Bedingungen Anfang des 20.
Jahrhunderts ihr Leben verloren, Ruhe und Frieden und sprechen ihren Enkeln unser
Beileid aus.

Wir gedenken auch in Barmherzigkeit und Achtung sämtlicher Osmanischer Bürger,
gleich welcher ethnischen oder religiösen  Herkunft, die in der selben Zeit und unter
ähnlichen Bedingungen ihr Leben verloren.
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ie Vertreter der Türkei fühlen sich auf
der intellektuellen Ebene überlegen, in
dem sie sich gegen die Gesetze des
Völkermords an Armenier auflehnen,
die in den Parlamenten einiger Länder

Akzeptanz gefunden haben.Sie übertragen die-
ses Selbstvertrauen auch auf die Gesellschaft. Es
wirkt wirklich lächerlich, wenn ein Parlament mit
einer einzigen Stimme  die Anerkennung eines
geschichtlichen Ereignisses als „Völkermord“
oder „kein Völkermord“ abstimmt. Es gibt viel-
mehr keinen Anlass zur Sorge, was das gesam-
melte Wissen bzw. die Dokumentation über
dieses Thema in den jeweiligen Parlamenten an-
belangt. Das bedeutet nicht, dass einige der be-
troffenen Parlamentsabgeordneten 1915 und die
Folgejahre als „Genozid“ und die anderen als
„kein Genozid“ ansehen. Alle sind der Meinung

bzw. Auffassung, dass der be-
nannte Zeitraum im

Ver-

hältnis zu einem Völkermord steht. Demnach be-
deuten die durchgeführten Abstimmungen in den
Parlamenten nicht, ob das Geschehen ein Völ-
kermord ist oder nicht, sondern vielmehr, ob ein
nationales Parlament sich für einen Völkermord
einsetzt oder nicht. Dementsprechend verlaufen
solche Abstimmungen nur mit einer geringeren
Differenz,weil die Türkei zwar aus der geschicht-
lichen Perspektive gesehen im Unrecht zu  sein
scheint, aus der politischen Perspektive betrach-
tet jedoch enorm stark ist. Kurz gesagt, wenn die
Türkei im Gewissen der weltweiten Öffentlichkeit
nicht im Unrecht wäre, würden diese Gesetze
überhaupt nicht in die Parlamente eindringen
können. Auf der anderen Seite hätten alle Parla-
mente die Feststellung des Völkermordes schon
längst akzeptiert, wenn die Türkei ein unwichtige-
res Land wäre.
Die türkische Öffentlichkeit übersieht diese win-

zige Nuance und unterstützt die wohlklingende
Propaganda. Solange diese Haltung andauert,
gelangt dementgegen die weltweite Öffentlichkeit
immer mehr zur Überzeugung, dass  es die Politik
ist, die die Gesetze zum Völkermord zu  torpedie-
ren versucht und die geschichtliche Realität hin-
gegen auf ein Genozid hinweist. In diesem
Zusammenhang wirkt die „Geschichtskommis-
sion“, die seitens der Türkei vorgeschlagen ist,
auch nicht überzeugend. Die These, dass diese
Problematik den Historikern überlassen werden
soll, ist bedeutungsirrelevant. Denn seit 90 Jah-
ren war es ihnen überlassen  und die Türkei zieht
nicht die nötigen Konsequenzen aus der Wis-
sensansammlung. Demnach wird deutlich, dass
die Türkei die Angelegenheit nicht den Histori-
kern, sondern den „akzeptierten“ Historikern
überlassen möchte. Demzufolge wird ein Aus-
schuss von Historikern gebildet, der sich nicht ei-
nigen kann. Da dieser Ausschuss nicht zu einem
gemeinsamen Beschluss kommen kann, wird die
geschichtliche Wirklichkeit als „unbestimmt“ ab-
getan. Es wird leider nicht wahrgenommen, dass
dies in der  akademischen Welt  humoristisch an-
gesehen und der Türkei einen Schandfleck brin-
gen wird. 
Denn das Faktum ist vielmehr offensichtlich als

der Staat sie vorgibt: In der Türkei gibt es recht
viele Historiker, die zur Armenier-Frage arbeiten
und Wissen haben. Es ist auch nicht möglich die
Ansammlung der geschichtlichen Ressourcen
bzw. das Wissen zu blockieren, in dem die Wis-
senschaftler in den staatlichen Dienst aufgenom-
men werden. 
Wenn ihr wirklich beabsichtigt, die Geschichte
den Historikern zu überlassen und euch mit dem
Resultat  einverstanden zu erklären, dann bildet
eine Kommission aus unterschiedlich denkenden
inländischen Historikern aus der Türkei. Lasst sie
vor der Öffentlichkeit offen diskutieren.
Wie kann man die Forderung nach einer interna-
tionalen Historiker-Kommission eines Landes
ernst nehmen, dass selbst Angst vor der eigenen
hat?  Ist es nicht offensichtlich, dass dies ein Ver-
such ist, die Diskussion darüber zu torpedieren,
als die Suche nach der Wahrheit zu fördern?
Auf der anderen Seite hat der Einwand der Türkei
kein Rückgrat gegen die Völkermord-Beschlüsse
in den weltweiten Parlamenten. Wogegen wird

D
Focus

Etyen MAHÇUPYAN
Über den “Genozid” 
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Einwand erhoben? Will man sagen, dass “so
etwas nicht passiert“ ist, dass man das Gesche-
hen “nicht als Genozid“ bezeichnen kann oder
“das zu behaupten obliegt euch nicht“?  Dem Au-
genschein nach hebt der konsequenteste Ein-
wand der Türkei die dritte Aussage hervor.
Tatsächlich ist diese, die einzig mögliche Deu-
tung, in der sie zum Teil Recht haben könnte. 
Während dieser Einwand wie ein Firnis gehand-
habt wird, wird besonders in der heimischen Öf-
fentlichkeit die selische Andeutung der anderen
zwei Aussagen aufgeputscht.  Jahre lang  klam-
merte sich die Türkei an die Behauptung „so
etwas hat nicht stattgefunden“ und später an
„man kann es nicht als Genozid bezeichnen“.
Letztendlich scheint sie die Haltung eingenom-
men zu haben „das [die Beurteilung] obliegt  euch
nicht“.  Jedoch weist diese neue Haltung keine
Glaubwürdigkeit auf. Denn es ist offensichtlich,
dass der Staat im eigenen Land nicht bereit für
eine echte Konfrontation ist. 
Hinter dieser Tatsache des nicht Bereit-Seins ver-
bergen sich zwei wichtige Fakten…  Die erste
Tatsache ist, dass der Strategie der Konfiszierung
des Eigentums der nicht-muslimischen Stiftungen
noch kein Ende gesetzt wurde und der Wider-
stand der Bürokratie weiterhin andauert. Wenn
Völkermord die Behinderung der Aufrechterhal-
tung der Kulturgüter einer Volksgemeinschaftes
ist, können wir nicht übersehen, dass die ge-
nannte Strategie reichlich genozide Assoziatio-
nen beinhaltet. Die zweite Tatsache ist, dass
diese Behinderung der Aufrechterhaltung der Kul-
turgüter nicht 1915 begonnen und 1923 beendet

worden ist. Die Politik der Einheitspartei-Epoche
der Republik verlief in der gleichen Art und Weise.
Demzufolge ist der Begriff „Genozid“ wirklich er-
schreckend. Denn er verweist nicht nur auf eine
Politik der Osmanen, sondern betrifft auch die
heutige Regierungsform.
Somit begreifen wir die Rationalisierung der Ver-
leugnungspolitik. Die Türkei möchte nicht, dass
diese Politik als „Genozid“ bezeichnet wird. Denn
in der Wirklichkeit hat sie sich mit der Seite dieser
Politik, was das Eigentum und die Kultur angeht,
liebgewonnen und fühlt sich damit verwachsen.
So wird das Verleugnen  eine Eigenschaft  „an-
gesehener“ Staatsbürgerschaft…   Es wird eine
unwissende Haltung produziert, die ihre eigene
Vergangenheit nicht kennt und sie nicht kennen
möchte, beim Hören schon
im Namen des nationalen
Stolzes sich dagegen
sträubt und verursacht
den Kult der Identität.
Leider entsteht aus so
einer Haltung weder die
Staatsbürgerschaf t
noch Demokratie noch
Freiheit und Unabhän-
gigkeit….
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Bamteli

ir: Sanırım Erivan Basın Kulübü’nün
düzenlediği atölye dâhil, Ermenis-
tan’ı birçok kereler ziyaret ettiniz.
Ermenistan’daki Türkiye’ye ilişkin si-
yasi ve sosyal izlenimleriniz nelerdir?
Bağcı: Ermenistan’a ilk ziyaretim

2009’da olmuştu. Ermenistan Milli Güvenlik Kon-
seyi’nin uluslararası bir konferansa daveti ile git-
miştim, 29 ülkeden gelen katılımcıların arasında
tek Türk bendim. O zamanlarda Cumhurbaşkanı
Sayın Abdullah Gül futbol diplomasisinin öncülü-
ğünü yapıyordu. Son 3 yılda iki tarafta da Erme-
nistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin
kurulacağına dair iyi bir his vardı. Bir ‘bahar ha-
vası’ esiyordu denebilir. Orta Doğu’ya Arap Baha-
rı’nın gelmesinden çok önceleri. Ermenistan’ı
ziyaretim esnasında, konferansta, otelde, cadde-
lerde ve hatta akademisyenler arasında, bu hava
iyice somut, elle tutulur bir haldeydi. Bu durum
Zürih’te protokollerin imza edilip rafa kaldırılma-
larına kadar devam etti. 3 yıl arayla yaptığım son
iki ziyaretimdeiki farklı his gözlemledim; birincisi
Türkiye’ye karşı olumlu eğilim, ikincisi süreçle

ir: Sie hatten bereits die Möglichkeit Ar-
menien aufgrund diverser Anlässe zu
besuchen. Was sind Ihre Eindrücke über
die Reflektion der Türkei auf politischer
und sozialer Ebene?

Bagci: Mein erster Besuch in Arme-
nien war im Jahre 2009. Der Armenische Sicher-
heitsrat hatte zu einer internationalen Konferenz
eingeladen und ich habe als einziger türkischer
Vertreter teilgenommen. Damals hat Präsident
Abdullah Gül eine „Fußball-Diplomatie“ gestartet,
um diplomatische Beziehungen mit Armenien auf-
zubauen. Ein Hauch von Frühlingsgefühlen war in
der Luft, lange bevor der Frühling in den arabisc-
hen Ländern und im Nahen Osten begann. Tat-
sächlich konnte dieses Gefühl überall verspürt
werden, sei es auf den Straßen, im Hotel oder
unter den Akademikern. Leider schwächte das Ge-
fühl  wieder ab, als entschieden wurde die unter-
zeichneten Protokolle von Zürich in die Regale zu
verstauen.

In den letzten drei Jahren zwischen meinen
Besuchen konnten in Armenien zwei verschiedene
Sichtweisen bezüglich der Türkei beobachtet wer-
den; einerseits eine positive und andererseits eine
sich über die Zeit entwickelnde Enttäuschung. Bei
meinem letzten Besuch durfte ich beides erfahren,
wobei auch Frustration zu spüren war, weil eine
gute Gelegenheit - das diplomatische Verhältnis
zu verbessern - nicht genutzt  wurde. Die Enttä-
uschung wurde zudem durch die öffentlich-diplo-
matische Initiative Aserbaidschans mit Unter-
stützung der Türkei, um die Angelegenheiten um
Safarow, verstärkt. Jedoch hatte dies keinen gro-
ßen Einfluss darauf, dass der Gedanke zur Etab-
lierung einer Beziehung auf diplomatischer,
kultureller und sozialer Ebene zwischen Armenien
und der Türkei weiter ausgebaut werden musste.
Auf der anderen Seite wurden die Protokolle in
den Regalen verstaut, aus Sicht der Armeinier
sogar “auf Eis gelegt”. Dennoch werden Armenier
seitens der Türken als „unsere Leute“ empfunden,
ungeachtet von sprachlichen und religiösen Un-
terschieden. Es wäre von Vorteil, wenn die Türkei
für eine gute diplomatische Beziehung den ersten
Annäherungsversuch wagt. Ich glaube allerdings,
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Bu toplumların birbirine düşman-
lığı yok. Sadece köprüleri ve me-
kanizmaları kurma sorunu var. 

Interview mit Hüseyin Bağcı

Diese Völker stehen sich nicht als
Feinde gegenüber. Sie haben nur
das Problem, Brücken zu schlagen.  
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birlikte gelişen hayal kırıklığı. Son ziyaretimde aka-
demik ve diğer çevrelerde açıkça hissettiğim bir
şey oldu; hüsran. Çünkü gol atma fırsatı gelmişti
ama maalesef kaçırılmıştı. Bu hayal kırıklığı ayrıca
uluslararası arenada başarılı bir kamu diplomasisi
yürüten ve Türk-Ermeni ilişkilerinin bir parçası olan
Azerbaycan hükümeti tarafından artırıldı. Ama
önemli olan şey, iki ülke arasındaki siyasi ve diplo-
matik ilişkilerin tekrar tesisinin aciliyetinin tasdiki
idi. Öte yandan, protokoller rafa kaldırılmış veya
Ermenistan tarafının soğuk izlenimiyle konuşacak
olursak “buzluğa” konmuştu. Ancak Ermeni halkı-
nın din ve  dil farklılığıbir yana, “bizim insanımız”
gibidir. İlginç bir şekilde “Taşa hayat vermek” de-
yimi Ermenilere ait bilinir, çünkü bu ülke “taş ül-
kesi”dir. Başkent taştan yapılmış muhteşem
binalarla doludur. İki ülke arasında bir uzlaşmadan
söz etmek gerekirse bu süreç içinde ilk adımı Tür-
kiye’nin atması gerekir. Bunun gelecek 2015’le ilgili
kolay olacağını sanmıyorum, Türk hükümeti de iç
siyasi meseleler dolayısıyla pek istekli olmayacak-
tır. Ancak 2015’ten sonra sürecin keskin bir döne-
mece girme ihtimalini göz önünde bulundur-
malıyız. Türkiye Ermenistan’ın soykırım iddialarının
tanınması taleplerini kabul etmeyecektir ve bu da
ikili ilişkilerde sorun olmaya devam edecektir. Ger-
çek şu ki, Kafkaslar‘da barış yapımındaki her ge-
lişme Türkiye’nin yararınadır. Şu anda ilginç
şekilde, 80 tane Türkçe konuşan öğrenci okuyor
Erivan Üniversitesi’nde. Devlet için zor olabilir ama
sizin gibi sivil toplum kuruluşları bu öğrencilere
Türkçe grameri kitapları ulaştırılmasında değişik
yollar bulabilirler. Sanırım bu Türkiye’ye artan ilgi-
nin açık bir göstergesidir. 
Böylece, hükümet dışı kuruluşlar (HDH) ile üniver-
siteler köprü kurmaya yardım edebilirler. Ben
ODTÜ üyesi olarak üstüme düşen görevi yapmaya
hazırım. Genç kuşaklar arasında diyalog için bir
temel inşa etmemiz gerekli. Bu iletişim kanalları
kurulmazsa bu insanlarla bir araya gelmezsek, ön-
yargıların ortadan kalkması çok da kolay olmaya-
cak. Hrant Dink bir keresinde, ”Üzerinde
uzlaşamadığımız şeyleri bir kenarda bırakalım ve
sanatsal, kültürel ve sosyal konulara yoğunlaşa-
lım.” demişti. Evet bu gibi konularda yakınlaşma-
mız gerek. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
futbol diplomasisi öncü bir projeydi ancak iki tara-
fın da üzücü hataları yüzünden başarıya ulaşa-
madı.

Şir: Gayr-i resmi diplomasinin tekrar başlatıla-
bileceğini düşünüyor musunuz?

Bağcı: Kesinlikle düşünüyorum. Üniversiteler,
HDK’ler, ticaret odaları ve iş adamları bu konuda
dinamik bir rol oynayabilirler. Nitekim ticari ilişkiler
uluslararası ilişkilerde birincil faktördür. Niçin biz
Ermenistan’la ticaretimizi sınırlıyoruz ve Gürcistan
üzerinden gidiyoruz da direkt ticari bağ kurmuyo-

dass es im kommenden Jahr 2015 kein leichtes
Unterfangen wird, da die innenpolitische Situa-
tion dies erschweren wird.  Eine Erschwerung
der bilateralen Beziehungen ist zu erwarten, weil
die Türkei die Vorwürfe zum vermeintlichen “Ge-
nozid” an den Armeniern weiterhin nicht aner-
kennen wird.  Jede friedensbringende Ver-
änderung im kaukasischen Gebiet ist für die Tür-
kei von Vorteil. Interessanterweise sind momen-
tan ca. 80 türkischstämmige Studenten an der
Universität von Jerewan immatrikuliert. Für den
Staat ist es schwer, diesen Studenten zu helfen,
jedoch können zivile Organisationen den türkisc-
hen Studenten Grammatikbücher, Lehrmaterial
etc. zur Verfügung stellen. Universitäten und
NGOs können das gestiegene Interesse an der
Türkei hier nutzen, um eine Brücke zwischen
beiden Ländern zu bilden. Als Mitglied der Tech-
nischen Universität des Nahen Ostens (ODTÜ)
versuche ich das Fundament zu legen, damit der
Dialog der jungen Generationen verbessert, auf-
gebaut und erweitert wird. Solange die Kommu-
nikation so bestehen bleibt, werden auch
Vorurteile weiterhin bestehen und im schlimms-
ten Falle noch bestärkt. Das hat jedoch nicht zu
bedeuten, dass alles akzeptiert werden muss,
nur um den Dialog zu verbessern, aber dadurch
können gewisse Vorurteile in ihrer Erweiterung
verhindert oder ganz aus der Welt geschaffen
werden. Hrant Dink hatte einmal gesagt, dass
die Menschen sich nicht auf die Dinge konzen-
trieren sollen, die sie unterscheiden, sondern
eher auf Gemeinsamkeiten in Kunst, Literatur,
Theater, Poesie, etc.  Die Fußball- Diplomatie
vom Premierminister Abdullah Gül war ein Vor-
reiter-Projekt, jedoch war es aufgrund von Feh-
lern beider Seiten ein  bedauerlicher Mißerfolg. 

Şir: Denken Sie, dass die track-two (nicht of-
fizielle) Diplomatie wieder aufgenommen wird?

Bagci: Definitiv! Dabei können Universitäten,
NGOs, Handelskammern, der private Sektor und
Geschäftsmänner eine dynamische Rolle über-
nehmen. Handelsbeziehungen sind der primäre
und ausschlaggebende Faktor, um internationale
Beziehungen aufzubauen. Warum etablieren wir
keine direkten Handelswege mit Armenien und
beharren immer noch auf den Umweg über Ge-
orgien? Dies würde sicherlich eine wirtschaftliche
Entwicklung auf der türkischen Seite der Grenze
bringen. Weiterhin denke ich, dass die Türkei die

Focus
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Beziehungen mit Aserbaidschan in ein Gleichge-
wicht bringen muss und verhindern sollte, dass
es zu einer „unilateralen Abhängigkeit“ kommt.
Die türkische und die aserbaidschanische Bevöl-
kerung müssen die aber verstehen, dass die Ab-
lehnung von gewissen außenpolitischen Angele-
genheiten nicht unbedingt zur Ausweitung der
Kooperation führt.  Im Falle der Armenier wird
die Türkei nicht die Rolle des Unterdrückers spie-
len, vielmehr will sie die Rolle des großen Bru-
ders, des guten Freundes und des guten
Nachbars übernehmen, weil sie die Politik des
“Nullproblems” mit den Nachbarn vetritt. Meiner
Meinung nach sollte Außenminister Davutoglu
seinen Standpunkt über die Armenier neu über-
denken. Ich denke nicht, dass es unmöglich ist,
ein diplomatisches Verhältnis in der Initialphase
aufzubauen, obwohl inländische und internatio-
nale Probleme weiter existieren. Wir sollten auch
unbedingt ein anderes Verhältnis als nur Diplo-
matie anstreben und die Türkei sollte hier wieder
die Pionierrolle übernehmen. Ich sollte hinzufü-
gen, dass eine Sehnsucht in Armenien für die
Türkei vorherrscht mit der Hoffnung, dass das
Verhältnis sich bald verbessert. Sie würden nach
eigenen Angaben die Türkei dem Iran vorziehen.
Wir sollten auf diesen Gedanken aufbauen. Ich
sehe mich als einen Frieden anstrebenden Aka-
demiker, dessen Hauptziel es ist, Völker aneinan-
der näher zu bringen und Vorurteile abzubauen.
Besonders wichtig ist dabei die Annäherung jün-
gerer Generationen. Austauschprogramme sind
ein unkomplizierter und hilfreicher Weg, um das
Verhältnis zu verbessern und die Türkei sollte ar-
menischen Studenten unser Land besser näherb-
ringen. Ich hatte die Gelegenheit Aserbaidschan
und Armenien mehrere Male besuchen zu dürfen.
In Aserbaidschan war ich darüber erstaunt, dass
viele Azerbaidschaner traurig über den Wegzug
der aserbaidschanichen Armenier waren. Da wird
deutlich, dass menschliches Verhalten interkul-
turell ist und zumeist über Politischem steht.
Denn Politiker auf beiden Seiten, Türkei und Ar-
menien, weisen beschämende Fehler in ihrem
Verhalten auf. Ich möchte klarstellen, dass sich
die politische Sichtsweise klar von den sozialen
differenzieren muss. Beide Gesellschaften stehen
sich nicht in Feindschaft gegenüber. Der Mord an
Hrant Dink und die darauffolgende Anteilnahme
hunderttausender Menschen bei seiner Beerdi-
gung hatte nicht nur negative Folgen. Dadurch
wurde der Eindruck der Menschen zum Besseren
gewandelt und viele haben ihre Ansicht geändert,
welches der bedeutende und langersehnte
Grundstein sein könnte, um Brücken zu schla-
gen.

Şir: Sie haben politische Fehler auf beiden
Seiten erwähnt. Wie würden Sie diesen Misser-



ruz? Şüphesiz bu Türk sınır ticaretine ivme kazan-
dıracaktır. Turizm büyük bir sektör haline geldi. Tür-
kiye’nin Azerbaycan’la olan ilişkilerinde bir denge
kurması gerektiğini düşünüyorum. Tek taraflı bir
“köleleştirme” olmamalı. Türk ve Azeri halkları be-
lirli siyasi meselelerdeki anlaşmazlıklar konusunda
bilgilendirilmeli. AB ile ya da diğer bazı ülkelerle,
mesela Fransa ile, olan ilişkilerimize bakarsak, gö-
rürüz ki her şeyi kabul etmiyoruz ama yine de iş-
birliğine devam ediyoruz. Fransa örneğini hatır´´
layalım; Türk Başbakanı ile Dışişleri Bakanı sert
yanıt vermişlerdi. İki taraflı ilişkilerde yine de am-
bargoyu bitiren taraf biz olmuştuk. Türkiye Erme-
nistan’a karşı “kabadayılık” taslayacak bir ülke
değil, aksine, bir “büyük ağabey” olma sorumluluğu
ile sevilecek, şefkatli bir arkadaş veya bir komşu
olma siyaseti güdüyor. Çünkü biz komşularımızla
“sıfır sorun “politikasını yürütüyoruz. Ben ilk planda
Davutoğlu’nun Ermenistan’a yönelik duruşunu re-
vize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine, san-
mam ki, ilk planda yerel ve
uluslararası diplomatik ilişkile-
rin kurulması mümkün olma-
sın. Ama bizim Ermenistan’la
diplomasiden başka yollar
kurmamız gerektiğini düşünü-
yorum, Türkiye’nin öncü bir
rol üstlenmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Türkiye’nin Er-
menistan’a ilişkin korkacak bir
şeyi yok, aksine; Ermenis-
tan’ın toplam nüfusu Anka-
ra’nın yarısı kadar. Şunu da
eklemeliyim ki, Ermenis-
tan’da bir Türkiye nostal-
jisi var, sadece özlem ve hayranlık değil,
Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya dair
bir istek. Örnek vermem gerekirse bizi İran’a
tercih ediyorlar. Kültürel olarak iki ülke de
Müslüman ama Ermeniler kendilerini Tür-
kiye’ye daha yakın hissediyorlar. Benim izle-
mim o ki İstanbul ve Tahran’ı ziyaret etmek
arasında seçim yapmak zorunda kalsalar, bi-
rincisini tercih ederler. Bu duyguyu kullanabiliriz.
Bir akademisyen olarak kendimi barış yapıcı akade-
misyenler kategorisinde addediyorum. Aslî görevi-
miz toplumları bir araya getirmektir, aralarını açıp
husumet yaratmak değil. Özellikle genç kuşaklar
arasında köprülerin kurulması çok önemli. İki ülke
arasında öğrenci değişim programları acil gereklilik
ki ileride Türkiye hakkında daha fazla şey öğrenmek
isteyen gençlere imkân sağlanmış olsun. Kadir Has
Üniversitesi’nin Ermenice Bölümü açmasıtakdire
şayan. Ancak daha fazlası gerekli. Azerbaycan’ı mü-
teaddit kereler ziyaret ettim. Azerbaycan’da önemli
sayıda Azeri Ermenilerin gitmiş olmasından rahat-
sızdı. Nitekim Bakü’nün merkezinde bir Ermeni ki-
lisesi mevcut ve orada kiminle konuştuysam Ermeni

folg im Hintergrund der Protokolle erläutern?
Bagci: Zwei Faktoren spielten dabei eine

Rolle. Als die Protokolle unterzeichnet wurden ,
konnten wir  Davutoğlu’s  glückliches Gesicht-
sausdruck und die enttäuschten Gesichter bei
den Ministern Nalbantyans beobachten. Dies
war auf den diplomatischen Gewinn der Türkei
in Hinsicht auf die Konzessionen, zurückzufüh-
ren. Würden die Protokolle heute wieder veröf-
fentlicht werden, würde die Türkei deutlich
positivere Resultate erhalten. Dabei hat das
Entgegenwirken der Politik Aserbaidschans eine
ausschlaggebende Rolle gespielt, welche öffen-
tliche Kampagnen gegen die Protokolle gestar-
tet und zudem noch eine Delegation zum
türkischen Parlament geschickt haben. Innen-
politisch betrachtet können wir sagen, dass die
Ablehnung der Protokolle, mittels des Drucks
Aserbaidschans, die nationalistischen Gefühle
einiger türkischer Parteien, wie die MHP, beflü-

gelte, die bis dato von den
Vorurteilen gegenüber Ar-
menier profitierten. Indes-
sen  wird deutlich, dass die
Wirtschaftskraft Aserba-
idschans die Entscheidung
von anderen Ländern be-
einflussen kann.     

Aserbaidschan sollte in
der türkischen Außenpoli-
tik eine etwas untergeord-
netere Rolle spielen.
Aserbaidschan verfolgt
eine strenge Politik, die es
ihnen ermöglicht die tür-

kische Außenpolitik zu kontrollieren. Mit Hilfe
zahlreicher Ressourcen führt Aserbaidschan
eine aggressive öffentliche und erfolgreiche
Diplomatie durch. Letztes Jahr wurden in 42
Universitäten Aserbaidschans Konferenzen und
Gedenkzeremonien für die Opfer des Hocali-
Massakers abgehalten. Aserbaidschan hatte
noch nie einen so großen Einfluss. Kurz darauf
wurden Konferenzen in Istanbul durchgeführt.
Dort waren die Bemerkungen des damaligen In-
nenministers Idris Naim Şahin nur geringfügig
anders, als die des mittlerweile verstorbenen
Nationalisten-Führers Alparslan Türkeş. Viele
Leute wissen nicht, dass die ersten Annähe-
rungsversuche zwischen der Türkei und Arme-
nien von Türkeş initiiert  wurden. Es wird in
seiner Aussage: „Gift als Gegengift“ deutlich. Zu
der Zeit haben zwei radikale Gruppen aus der
Türkei und Armenien eine vereinigende Rolle
gespielt.                                                                                                                                               

Die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit Aser-
baidschans wird jedoch in der Zukunft die
entscheidende Rolle in Bezug auf das türkisch-
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komşularını orada görmek istediklerini vurgula-
dılar. Vurucu bir örnek vereyim, Dağlık Kara-
bağ’dan sürgün edilmiş bir akademisyen, evinde
Ermeni bir hizmetli ve çocuklarını barındırıyordu.
(buna hangi sıfatı yakıştırırsınız bilmem) O da
Dağlık Karabağ’dan sürgündü. Bir tarafta birbir-
lerini öldüren insanlar, öte tarafta Karabağ’ın
kültürünü unutmasın diye çocuklarını başkasına
emanet edenler. Tarihin cilvesi bu olsa gerek.
Gerçek insaniyet. Ben insani konuların siyasi ko-
nulardan önce gelmesi gerektiğini savunuyo-
rum. Aynı zamanda iki tarafın siyasilerinin de
utanılacak şekilde davrandıklarını düşünüyorum.
Her iki tarafta da siyasi görüşlerin sosyal intiba-
lardan farklı olduğunu belirtmek boynumun
borcu. Bu toplumların birbirine düşmanlığı yok.
Sadece köprüleri ve mekanizmaları kurma so-
runu var. Bu yüzden Türk ve Ermeni hükümet-
lerinin yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Hrant

Dink’in öldürülmesinden sonra, Ermenistan al-
gısında ciddi bir kırılma yaşandı. Özellikle cina-
yetten sonra, cenazeye katılan yüzbinlerce insan
Ermenistan’da çok olumlu bir hava yarattı. Hrant
Dink cinayeti her ne kadar utanç verici de olsa,
karşılıklı anlayışa olumlu mânada katkıda bu-
lundu. 

Şir: Karşılıklı büyük bir diplomatik hatanın al-
tını çizdiniz. Protokollerin arkasındaki hatayı
nasıl tanımlıyorsunuz?

Bağcı:İki faktörle açıklanabilir. Protokoller im-
zalanırken Bakan Ahmet Davutoğlu’nun mem-
nun yüz ifadesinin yanında Bakan Nalbatyan’ın
gayrimemnun yüz ifadesini hatırlarsınız. Bu Tür-
kiye’nin diplomatik zaferinin ve protokollerle ka-
zanılmış imtiyazların bir ifadesiydi. Eğer
protokoller buzluktan çıkarılmış ve uygulamaya
konulmuş olsalardı olumlu sonuçlar almak daha
kolay olacaktı. Azerbaycan’ın politikası protokol-
lere karşı koymada önemli bir rol oynadı. A-6
üye komitesi hemen Türkiye’ye geldi ve muha-
lefet gruplarıyla, özellikle meclisin milliyetçi his-
siyatını temsil eden MHP’yle görüştü. Bunlar
Ermeni önyargısını kendi çıkarlarına kullandılar.
Sonuçta, Türkiye protokollerin imzasını Azerbay-
can`ın muazzam baskısı neticesinde erteledi. Bu
Azerbaycan’ın ekonomik gücünün etkisini, yani

armenische Verhältnis spielen. Erdoğan äußerte
seine Meinung bereits im aserbaidschanischen Par-
lament, wo er sagte, dass „die Türkei keine Ver-
suche unternehmen werde, die zum Nachteil
Aserbaidschans sind“. Ich persönlich bin der Auf-
fassung, dass die Türkei den Faktor Aserbaidschan
überbetont. Wenn das primäre Ziel die Etablierung
von diplomatischen Beziehungen zu Armenien ist,
dann müssen gewisse Bündnisse mit Aserbaidsc-
han überdacht werden. 

Analytisch betrachtet kann gesagt werden, dass
Aserbaidschan es geschafft hat, den ausschlagge-
benden Faktor in der Außenpolitik der Türkei dar-
zustellen. Somit wurde jedoch eine historische
Gelegenheit verpasst. Daraus können wir schluss-
folgern, dass die türkische Außenpolitik nicht unab-
hängig von Einflüssen steht. Natürlich gibt es in
Armenien auch Gruppierungen, die eine Annähe-
rung zur Türkei nicht befürworten. Diese werden
natürlich versuchen, die Annäherungsversuche zu
hemmen.

Trotz alledem ist der Wille der ausschlagge-
bende Faktor und Dieser wurde deutlich, als beide
Minister die Protokolle in Zürich unterzeichneten.
Daher ist die Ratifizierung der Protokolle meines
Erachtens  als ein Fehler seitens der Türkei aufzu-
fassen. Leider wurden hier  die Interessen Aserba-
idschans zu sehr in Vordergrund gestellt. Die Türkei
hat hierbei weniger nach eigenem Interesse gehan-
delt. Dies wird auch beim Thema der Öffnung der
Grenzen zu Armenien deutlich, da die Türkei dies
nicht verwirklichen will, weil sie keinen qualitativen
und quantitativen Vorteil für Aserbaidschan sieht.
Wie sie sehen opfert die Türkei ihr nationales Inte-
resse für das eines anderen Landes. Historisch und
diplomatisch betrachtet ist die Begünstigung nur
eines Landes ungerecht. Auf beiden Seiten beste-
hen weiterhin  Vorurteile, jedoch schimmert seit
dem Mord an Hrant Dink gesunder Menschenvers-
tand und humanes Verhalten durch, welches in mir
Hoffnung auf ein Näherkommen weckt. 

Şir: Sie haben die hemmenden Faktoren der
Annäherung auf der türkischen Seite hervorgeho-
ben. Glauben Sie, dass es sich um dieselben Fak-
toren auf armenischer Seite handelt  und welche
Rolle spielt dabei die armenische Diaspora?

Bagci: Die Diaspora-Armeinier beharren auf
ihre Vorurteile gegen die Türkei, weil sie dieses Ge-
fühl zur Bewahrung ihrer Identität in den Aufent-
haltsländern braucht. Aufgrund der historischen
Ereignisse habe ich grundsätzlioch Verständnis für
diese Gefühle. Verständlicherweise wird dabei auch
die Vergangenheit betrachtet und dadurch ein ne-
gatives Urteil gefällt, welches sich bei meinen zahl-
reichen Besuchen bestätigt hat. Das hilft jedoch
keinem, speziell nicht den Armeniern. Der arme-
nische Lebensstandard ist weit unter dem der Tür-
kei und die Menschen leben zwar nicht in Armut,
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enerjinin, Türk dış politikasını nasıl etkilediğini ispat
ediyor. Azerbaycan’a yaptığım ziyaretlerde bu mesele-
lerin Türk dış politikasını esir aldığını vurguladım.
Onlar Türkiye’yi kritik bir meselede zorlayan bir siyaset
güdüyorlar. Azerbaycan geniş kaynaklara sahip atılgan
bir kamu diplomasisi yürütüyor ve bunu başarıyla gö-
türüyor. Geçen yıl Hocalı Katliamı’nı anmak ve eleştir-
mek üzere içinde ODTÜ’nün de dâhil olduğu 42
üniversitede birçok konferanslar düzenlendi. O sırada
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in sözleri merhum Al-
parslan Türkeş’in sözlerinden daha marjinal kaldı.
Malum olduğu üzere Türkiye-Ermenistan arasındaki
uzlaşmaya ilk Türkeş öncülük etmişti. Çoğu insan bunu
bilmez ya da bilmezden gelir. Orijinal bir yaklaşımdı
onunki, “Çivi çiviyi söker.” sözünde vurgulandığı gibi.
O sıralar Ermenistan ve Türkiye’de iki radikal grup bir-
leştirici bir rol oynuyordu. Bugün Azerbaycan’ın bağım-
sızlığı/bağımlılığı gelecek yıllarda Türk- Ermeni ilişkileri
bağlamında önemli rol oynayacak. İkinci olarak, 16
Mayıs 2009 tarihinde yaptığı konuşmada, Başbakan
Erdoğan, Türkiye’nin asla Azerbaycan’ı ezip geçmek
manasına gelecek işlere kal-
kışmayacağını söyledi. O za-
mandan bu yana köprünün
altından çok sular aktı. Ancak
hâlâ Türkiye Azerbaycan fak-
törünü gereğinden fazla dik-
kate alıyor. Eğer Türkiye’nin
çıkarları Ermenistan’la diplo-
matik ilişkilerin tesis edilme-
sini gerektiriyorsa Türkiye
bunu yapabilmelidir ve Azerbaycan’ın lütfuna bağlı bir
siyaset takip etmemelidir. Analiz edince görülür ki
Azerbaycan Türk dış politikasının en etkili dış faktörü
olabildi. Tarihsel olarak bu kaçırılmış bir fırsattı. Yani
görülen o ki Türk dış politikası dış etkilerden bağımsız
ve hür değil. Bu tabii ki Ermenistan’ın içinde Türkiye
ile olası bir uzlaşmadan rahatsız olan grupların olma-
dığı anlamına gelmiyor, aksine onlar her zaman bu gi-
rişimleri engellemeye çalışacaklar. Bu hâlâ bir siyasi
istek mevzuu. Bu istek ancak Sayın Bakan Davutoğlu
ile Sayın Bakan Nalbantyan Zürih’te protokolleri imza-
ladıklarında gerçekleşmişti. Bence, öncelikle bu proto-
kolleri imza etmek Türkiye’nin yaptığı bir hataydı.
Çünkü bu Türkiye’nin bağımsız karar verme süreci
takip etme yeteneğini kaybetmesine neden olmuştur.
Sonuç da Türkiye’nin milli çıkarları ile uyumlu olma-
mıştır. Ayrıca, ben Türkiye’nin Ermenistan’la olan sı-
nırlarının da açılmasının menfaatine olacağını
düşünüyorum. Ancak hükümet bu hususa Azerbay-
can’la olan ilişkiler bağlamında orta ve uzun vadede
sıcak bakmadı. Azerbaycan’la olan ilişkilere baktılar ve
bu ilişkilerden ortaya çıkan faydanın Türkiye’nin salt
milli çıkarlarından daha önemli olduğunu gördüler.
Şüphesiz Azerbaycan daha önemli. Ama daha tarihi ve
diplomatik bir akıl yürütme yapılırsa, iki taraf arasında
seçim yapmanın yanlış olduğunu söylemek adil olacak-
tır. Her iki tarafta da -yani Azerbaycan ve Ermenis-
tan’da- önyargılar sürecektir. Ama diyebiliriz ki Hrant
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jedoch fehlt es ihnen an finanziellen Mittel.
Im Jahre 2009 konnten wir viele Mitglieder
der Diaspora beim Fußballspiel zwischen Tür-
kei und Armenien beobachten. Ich bin gene-
igt, die humane Seite zu betrachten, welche
im Gegensatz zur Politik, die eher abstrakt
war, klar zu erkennen gewesen ist. Es bes-
tand ein großes Risiko und letztendlich auch
politische Konsequenzen für Herr Sarkisian,
als er versucht hat, diplomatische Beziehun-
gen mit der Türkei aufzubauen ohne dabei
die Diaspora zu beachten. 

Mir wurde die Frage gestellt, ob meiner
Ansicht nach Herr Sarkisian in naher Zukunft
Bursa besuchen würde. Diese Frage bejahte
ich und fügte hinzu, dass er, um die Sitten
und Traditionen bei Staatsbesuchen zu erfül-
len, noch ein Iskender Kebab essen würde.
Das kann dazu führen, dass es zu einer Ver-
besserung der Gespräche führt oder auch zu
einer Verschlechterung. Während des Spiels

konnten immer wieder Flag-
gen Aserbaidschans gesichtet
werden, welches natürlich
eine Reaktion auf die Ereig-
nisse in Karabakh waren. Wir
sehen uns als Brüder und
Schwestern mit Aserbaidsc-
han, jedoch sind wir zwei klar
differenzierbare Staaten und
die Aktion der Fans war zu

diesem Zeitpunkt, zum parallel laufenden
Spiel, nicht angebracht.

Türkei sollte die Kampagne: „Erst mein
eigenes Leben, dann die meines Geliebten“
einführen, denn die eigenen nationalen Inte-
ressen sind wichtiger als die des Nachbarn.
Dabei muss die Türkei klar zeigen, dass die
Etablierung eines diplomatischen Verhältnis-
ses zu Armenien als Priorität eingestuft wird,
auch wenn die Kooperation zu Aserbaidschan
darunter leiden könnte. 

Seit Anfang an vertrete ich den Stand-
punkt, dass menschliche Beweggründe poli-
tische Barrieren überwinden können. Dies
wurde nach dem Erdbeben 1988 in Armenien
deutlich, als die Türkei, ungeachtet der
schweren Vergangenheit, als erstes Land
seine helfende Hand gereicht hat bzw. als
nach dem schweren Erdbeben im Jahre 1999
der Türkei ihre Hilfe angeboten hat. Leider
können wir nicht einmal die Kommunikati-
ons- und Bewegungsfreiheit als Grundrecht
wahrnehmen, weil die Grenzen geschlossen
bleiben und das kann als wahre Schande in-
terpretiert werden!

Şir: Außenminister Ahmet Davutoğlu



Dink cinayetinden bu yana karşılıklı bir sağduyu ve
insani bir tepki gelişiyor.

Şir: Uzlaşmayı Türkiye açısından geciktirebilecek
faktörlere vurgu yaptınız. Aynı faktörlerin Ermenis-
tan için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz?
Ermeni Diasposı’nın bundaki rolü nedir?

Bağcı: Ermenistan dışındaki Ermeniler Türkiye
hakkındaki önyargılara saplanıp kalmışlar, çünkü Di-
aspora bulunduğu ülkedeki varlığını - Türkiye karşıtı
hislere borçlu. Geçmişte bazı istenmeyen olaylar ya-
şandı, onun için bu hisleri anlaşılabilir buluyorum.
Bunu Ermenilerle çeşitli karşılaşmalarımda tecrübe
etme fırsatı buldum. Ancak bu Ermenistan’ın yara-
rına değil. Ermenistan’da yaşayanlar fakir insanlar.
Hayat standartları belki de Türkiye’nin 20-25 yıl ge-
risinde. Bu bir ekonomik gerçek. 2009 yılında Dias-
pora’dan Türkiye-Ermenistan maçını izlemek için
gelen birçok insanı hatırlayın. Burada asıl olduğunu
düşündüğüm insani faktörün önünde saygıyla eğili-
yorum. Nitekim siyaset soyuttur ama insani yönü

önümüzde ve
görünürdür.
Bay Sarkis-
yan’ın Dias-
p o r a ’ y a
rağmen Sayın
Cumhurbaş-
kanı Abdullah
Gül ile diplo-
matik ilişkiler
kurma çabası

büyük bir siyasi risk yüklenmekti aslında ve onun da
bedelini ödedi. 2009’da Bursa’ya gelmezden hemen
önce bazı medya kuruluşlarına mülakatlar vermiştim
ve bana Sarkisyan’ın gelip gelmeyeceğini sormuş-
lardı. Benim cevabım ise bunun kaçınılmaz oldu-
ğuydu ve ‘Tabii ki Türkiye’ye gelecek, misafir-
perverliğimizi ve meşhur İskender kebabımızı tattı-
racağız.’ cevabını vermiştim. Bu tabii bir diplomatik
davranıştı. Diyaloğa katkıda bulunabilirdi veya hiçbir
sonucu olmazdı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın geldiği
günün akşamı Suat Kınıkoğlu ile kalabalık bir grupla
birlikte ellerimizde Azeri bayraklarıyla maçı izledik.
Azeri bayrakları insanların Karabağ’ın işgaline tepki-
sini gösteriyordu ve kabul edilebilir bir durumdur.
Ben de İspanya’da Mehmet Nevruzoğlu Aliyev’le bir
futbol maçı seyretmiştim,- kendisi Azerbaycan’ın 15
yıl Türkiye büyükelçiliğini yapmıştır- orada da Türk
ve Azeri bayraklarını sallamıştık. Hepimiz milli duy-
gularımızı böylesi zamanlarda dışa vuruyoruz. Azer-
baycan ihmal edilmemesi gereken bir ülke. Ama bu
Türkiye’nin Azerbaycan’ın çıkarlarını her zaman ko-
ruması gerektiği anlamına da gelmez. Türkiye “önce
can sonra canan” politikasını izlemeli. Türkiye Azer-
baycan’ı Ermenistan’la uzlaşma sebepleri konusunda
aydınlatmalı, yani Türkiye Ermenistan’la ilişki ku-
rarsa Azerbaycan bundan etkilenebilir. Ancak bu,
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hatte vorgeschlagen, die Armenier als Teil der
„türkischen Diaspora“ und als eine Art „Erinne-
rung“ anzusehen. Wie würden Sie historisch
betrachtet diesen Vorschlag bewerten?

Bagci: Ich würde dies als eine verspätete
Bewertung einschätzen! Ich unterstütze Davu-
toğlu grundsätzlich in seinem Tun, da diese Hu-
manität beweisen, jedoch sollte er befragt
werden, warum er eine ablehnende Haltung zur
Ratifizierung der Protokolle hat. 

Um seinen Plan umsetzen zu können, müs-
sen die jungen Menschen für die Diaspora ge-
wonnen werden. Leider ist dies weiterhin nicht
möglich, da die Kommunikation große Mängel
aufweist. Wir sollten sie als Gäste einladen und
hoffen, dass sie akzeptieren werden, denn das
Ziel ist es den Dialog zu verbessern! Lassen sie
mich eine kurze Anekdote aus jüngster Vergan-
genheit mit ihnen teilen. In New York traf ich
einen in Amerika lebenden Armenier,  der keine
Abneigung mir gegenüber zeigte, obwohl er
wusste, dass ich aus der Türkei stamme. Als
wir bei Putin waren, erzählte er mir von seinem
Besuch in West-Armenien. Ich antwortete da-
rauf, dass die Gegend wunderschön sei und wir
diese Ost-Türkei nennen. Er sagte, dass ihm
die großen Städte in West-Armenien wie Diyar-
bakir, Van, Mus, Bitlis, usw.  gefallen hätten.
Daraufhin stimmte ich zu mit der Bemerkung,
dass dies das besondere an der Ost-Türkei sei!
Ich glaube, dass wir zu sehr an geografischen
Definitionen hängen. Genauso ist es mit der
Frage, ob wir zu Europa gehören oder zu Asien.
Wir sind beides- Ost und West! Ich bin mir un-
serer Vergangenheit mit der Diaspora, sei es
der schlimme Terror von ASALA, bewusst. Das
Problem bei der Sache ist, dass wir nie von An-
gesicht zu Angesicht mit den Armeniern über
unsere Konflikte geredet haben. Letztlich sind
die Diaspora auf beiden Seiten ausschlagge-
bende Faktoren in der jeweiligen Außenpolitik.
Ich bin dafür, dass Studenten an Austauschp-
rogrammen teilnehmen sollten, um das jeweils
andere Land kennen zu lernen. Denn nur wenn
das geschieht, kann sich der Dialog verbes-
sern, Vorurteile abgebaut
und letztendlich die verbin-
denden Brücken geschla-
gen werden!

Übersetzung aus dem Englischen:

Beyhan BOZKURT



Ocak/Januar 2015  41

Türkiye’nin milli menfaatleri için elzemdir. Bugün-
lerde “ataların” mirasını korumak hususunda birçok
referans mevcut ancak hedefe varmak için yapılması
gereken şeyin Ermenistan tarafından ihmal edildiği
açık. Bu nedenle, Türkiye ve Ermenistan’ın iki taraflı
diplomatik ilişkiler kurma başarısızlığı tarihi bir hata-
dır. Geçmişteki trajedilere rağmen, Türkiye Ermenis-
tan’a 1988 depreminden sonra yardım elini uzatan
ilk ülkelerden biri oldu. Daima insani gerekçeler si-
yasi engellere üstün gelmiştir. Bu hep benim temel
çıkış noktam olmuştur. Azerbaycan ve onun insanla-
rına karşı tüm saygıma rağmen Ermenistan’la sınırı-
mızın kapalı olmasını bizim için utanç vesilesi olarak
görüyorum. Diğer komşularımızla olan ilişkilerimizi
ve Ermenistan’la büyük bir çatışma yaşamadığımızı
düşünürsek sınırın iki yakasındaki insanların temel
haberleşme seyahat etme hakkını koruyamadık. Ga-
ziantep’te meşhur bir söz vardır: “Komşu komşunun
külüne muhtaçtır.” Bunun için Türkiye bu bağlamda
ilk adımı atmalı, öncü rolü oynamalıdır. Bunlar her ne
kadar siyasi duruşum olmasa da akademik görüşüm-
dür.

Şir: Tarihsel açıdan bakıldığında Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nun* Ermenileri “Türk Diaspora-
sı’nın bir parçası” ve “Adil Hafıza” şeklindeki yeniden
tanım ve yorumlarına ne diyorsunuz?

Bağcı: Bu gecikmiş bir yorum. Sayın Davutoğ-
lu’nun söylemleri ile eylemleri arasında tutarsızlık ol-
mamalı. Nitekim birileri Sayın bakana protokolleri
imzalamakta geç kalmanın sebeplerini sormalı. Teo-
rik olarak Bakan Davutoğlu’nun yeni yaklaşımı ile
hemfikirim. O zamanlar Cumhurbaşkanı Sayın Gül’ün
yaklaşımını da desteklemiştim. Bunlar hep insani
yaklaşımlardı. Ancak bunlardan başka Diaspora’nın

genç kuşaklarına ulaşacak yolları keşfetmemiz ge-
rekli. Aslında bizler geçmişte yaptığımız gibi, birbiri-
mizle konuşmuyoruz. İsterdim ki biz onları davet
edelim onlar da icabet etsinler; oturup konuşalım.
Hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bir pro-
jesi vardı: O Ermenilerin Türkiye’yi ziyaret etmelerini
hattâ burada yaşamalarını isterdi. Size güncel bir
tecrübemi aktarayım: Bu yıl Rusya’da Başkan Putin’i
ziyaret ettik, New York’tan gelen bir Diaspora Erme-
nisi ile tanıştım. İlk taniştırldığımızda Türkiye’den
geldiğimiz için bana karşı  soğuk ve mesafeliydi. Ben
de ona bunun sebebini sordum ve benim iyi biri ol-
duğumu “kaktüs” olmadığımı söyledim. 2012
Ekim’inde Putin’in sarayında bana ‘Bu yıl Batı Erme-
nistan’ı ziyaret ettim.” dedi.Ben de cevaben,”Oh ne
iyi, Çok güzel biz de oraya, Doğu Türkiye diyoruz. Ne
şanşlısınız.” dedim. “Hangi şehirleri ziyaret ediyor-
sun? Dedi ki “Bitlis, Van, Muş, vs. Batı Ermenis-
tan’daki şehirler yani” Ben de dedim ki: ”Türkiye’nin
doğusundaki bu şehirler gerçekten çok güzeldir. Hâlâ
konuşuyorduk. O Anadolu’ya gittiğini ifade etmeye
çalışıyordu, Sanırım coğrafi tanımlara sıkışıyorduk.
Aynısı Avrupalı mıyız değil miyiz sorusu karşısında
kalmak kadar saçma. Avrupa’nın doğusunda ama
Çin’in batı komşusuyuz. Hem doğulu hem batılıyız.
Diaspora ile geçmişimizin yani korkunç ASALA terö-
rünün şuurundayım. Emekli Büyükelçi Bilal Şimşir bu
terörü halihazırda dile getirmiş durumda. Kamran
Gürün de Ermeni meselesi hakkında ilk yazanlardan.
Bu bizim Ermenilerle hiç yüzyüze konuşmadığımız bir
konu. Elif Şafak’ın kitabı meselenin diğer bir yönünü,
kadın yönünü vurgulamada çok önemli bir rol oynadı.
Sonuçta Diaspora bir aktör, hem Ermenistan hem de
Türkiye dış politikası için. Ben diyorum ki Ermeni öğ-
renciler Türkiye’ye gelsinler, Türk öğrenciler Erme-
nistan’a gitsinler arada köprüler kurulsun. 1994’te
Raffi Hovanissan’la Tahran’da görüştüm. Malumunuz
babası Diaspora’nın önemli akademisyenlerindendir.
O zamanlar Tahran belediye başkanı olan Ahmedine-
jad devrik Şah’ın muhteşem sarayında Türk-Ermeni
ilişkileri onuruna bir akşam yemeği vermişti. Orada
Raffi’ye şunu söyledim: “Şu manzaranın önünde
Türk- Ermeni ilişkilerinin hatrına bir resim çektirelim,
isterse siyasi hayatımıza mâl olsun” Ve daha uzun
uzun konuştuk. Türklerin ve Ermenilerin konuşmaya
bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. 

*Şimdi, TC Başbakanı

İngilizce’den Türkçe’ye Tercüme:
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Ya Muhammed Deyi Deyi

Göster cemalin göreyim
Yol ver de sana geleyim
Uğruna canlar vereyim
Ya Muhammed deyi deyi

Hemi Resul hemi Nebi
Ümmetinin göz bebeği
Kim özlemez can Ahmed’i
Ya Muhammed deyi deyi

Elim açık yalvarmaktan
Yağan yağmur bulutlardan
Yaş kalmadı ağlamaktan
Ya Muhammed deyi deyi

İhramdan çıktı hacılar
Allah’a adandı canlar
Yola düştü yolcular
Ya Muhammed deyi deyi

Kevserden içen gönüller
Cennette açan güller
Zikreyler onu bülbüller
Ya Muhammed deyi deyi

Medine’nin nuru güneşi
Dünya’da yoktur tek eşi
Anar onu seven kişi
Ya Muhammed deyi deyi

Halil DOĞAN

Kara Gözlüm
Ömrümün baharında açan çiçeği oldun
Pınar oldun gözümden akıp kalbime doldun
Ayrılığın yaksa da seni seven gönlümü
Değer be kara gözlüm değer be melek yüzlüm

Sensin hayat bahçemin en değerli çiçeği
Gidişin zor olsa da bu hayatın gerçeği
Pınar’ım bir teline feda etsem her şeyi
Değer be kara gözlüm değer be melek yüzlüm

Seni güle değişmem güllerin özü sensin
Kalbimin ilk meyvesi sevdamın sözü sensin
Yaradan’a el açtım bütün melekler gelsin
Gelsin be kara gözlüm gelsin be melek yüzlüm

İçimdeki duygular yeşerip bahar oldu
Pınar’ım seni gören güller çiçekler soldu
Hayatımın anlamı annemin gözü doldu
Doldu be kara gözlüm doldu be melek yüzlüm

Dünyaya doğan güneş Muhammed Mustafa’ydı
Onun da doğumuyla şereflenen anaydı
Hüseyin’i Zeynep’i yetiştiren Zehra’ydı
Zehra’ydı kara gözlüm Zehra’ydı melek yüzlüm

Ofdo
oldu fakat dışında o varlığın fark etmese de o
dışında varlığı fark etmese de oldu, fakat o o
o fark etmese fakat da o dışında oldu

İkbal ÖZSOY

Hasan BABUR

Edebiyat
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„Hasta bakımına muhtac
olanlara yardım ediy-
oruz“

Ücretsiz hizmetlerimiz:
- danışmanlık
- bilgilendirmek
- konut aramada yardım
- hasta bakım servislerine yön-
lendirmek
- hasta bakım hakkında başvuru
formlerinde yardım

Değişik dillerde bizimle temasa geçe-
bilirsiniz: Almanca, Arapça ve Farsca

Kamu çıkarlarına uygun bir dernek
olarak farklı ülkelerden gelen ve
hasta bakımına muhtac kalan
insanları destekliyoruz.

Bu insanlarla tanıdıkları ve
güvendkleri bir ortamda karşılaşmak
istiyoruz ve kültürlerine, dinlerine ve
örf ve adetlerine uygun bir şekilde
yardım etmek istiyoruz.

El ele çeşitli hasta bakım servisleri
ile ve gündüz bakım evleri ile
çalışıyoruz.

Değişik komünlerde ve bakım
evbirliklerinde bir oda organize ede-
biliyoruz ve bu hususta yardımcı oluy-
oruz.

Sakinlere seçdikleri hasta bakım
servisinden 24 saat bakım
sağlanabilir ve farklı faaliyetler ile,
geziler ile ve boş zaman aktiviteleri ile
sosyal yaşama katılımlarını
geliştirmekte yardımcı olabiliriz.

Yep yeni inşa edilip ve ekim
2014´de açılan bakımevimizde odalar
mevcuttur.

Yeni Yaşam  Evimizde Boş Oda  Mevcuttur

Adres: Prinzessinnenstr. 8, 10969 Berlin
Telefon: 030-99404019/ 0177-333 73 23 

E-Posta: info@kultursensibel.com
Internet: www.kultursensibel.com



lk olarak eski Yunan’da uygulanmaya başlanan
demokrasi, günümüze gelinceye kadar bir çok
evrelerden geçti.  Demokrasinin model uygu-
layıcıları arasında örneklenen Batı’da, kilisenin
uzun süre özgürlükleri esir alması ve yaşanan

çatışmalardan sonra dinin sistem dışına çıkarılmasına
dikkat çeken kimi düşünürler dinin özgürlükçü, de-
mokratik bir sistemin önünde engel olduğunu ileri
sürmekteler. Batı’dan devşirilen bu düşünce Batı’yı
model alan İslam ülkelerini de etkisi altına almıştı.
Birçok İslâm ülkesi bu düşünce çerçevesinde deği-
şimler ararken, kimi İslâm ülkeleriyse bu akımı mo-
narşiyle durdurma yoluna gittiler. Böylece İslâm
ülkeleri monarşiyle seküler değişim sancısı arasında
bir çatışmanın arasında kaldı. İşte, bu manzara İs-
lamcı düşünürleri devlet ve sistem üzerine düşün-
meye yöneltti. Dinin etkin olacağı, modern insanın
özgürlüğünü kısıtlamayan, paylaşımcı, demokratik,
sosyal bir devlet modelinin var edilip edilemeyece-
ğiyle ilgili çeşitli düşünceler ortaya atıldı. Bu doğrul-
tuda birçok farklı görüş günümüzde de kendine
zemin bulma gayreti içerisinde.

R. İhsan Eliaçık son zamanlarda farklı İslâmî
görüşleriyle kendinden söz ettiren
bir ilahiyatçı. Tefsir’den, ekonomiye,
adaletten, sosyal değişim konularına
kadar birçok farklı konuda makaleler,
kitaplar yazmış olan Eliaçık, modern
sistemlerin İslâmla uzlaştırılmak isten-

diğini ve ortaya özü itibarıyla İslâmla çe-
lişen sistemlerin çıktığını düşünen biri.
İslâmın küresel kapitalizme entegre edil-
mek istendiğini öne süren Eliaçık, bu ne-
denle eleştirilerinin odağına kapitalizmi
oturtmakta. 
İslâmı değişik bir yaklaşımla ele alan Eliaçık,

“Demokratik Özgürlükçü İslâm” isimli kitabında dev-
let, demokrasi, cumhuriyet ve özgürlük gibi kavram-
ları ele alıyor ve bu konularda İslâmın modern
toplumun sorunlarına hangi tür çözüm yolları sundu-
ğunu, İslâmın geçmiş uygulamaları ve görüşlerinden
çıkarsamalar yaparak ortaya koyuyor. Bunu yaparken
de kaynaklarının Kur’an’a  dayanmasına özen göste-
riyor. “Yeni bir din icat etmiyoruz, var olan dinin,
mensuplarınca eksik bırakılan, ihmal edilen ve hatta
istismar edilen boyutlarını/yönlerini vurgulayarak
açığa çıkarmak, bilinç düzeyine taşımak istiyoruz.”

Eliaçık, “Yeni bir din icat etmiyoruz.” dese de kimi
kesimler yazıp söylediklerine dayanarak onu farklı bir
yere oturtuyorlar. Eliaçık, görüşleriyle gelenekselci
İslâmî kesimde tartışma yaratırken, Marksist çevre-
leri de etkiliyor. O kadar ki; bu çevrelerdeki kimi ki-
şiler bu düşüncelerin Marksist düşünceyle özdeş
olduğunu ileri sürüyor.

“İhsan Eliaçık’ın Kur’an surelerini bu yorumlayış-

ları çok önemlidir. Kendisi adeta bir Marksist gibi sos-
yolojik olarak yorumluyor Kur’an’ı: Doğrusu da
budur. Şu veya bu ayrıntıdaki küçük hatalar olabilir.
Bu önemli değildir. Ayrıca bizim ortaya koyduğumuz
Marksist din teorisi ile de tam uyumludur.” Demir Kü-
çükaydın

İslâm Demokrasi İlişkilsinin Temelleri
Eliaçık, İslâmın demokrasiyle uzlaşan demokratik

bir din olduğu iddiasını, peygamber döneminde Müs-
lümanlarla, Müslüman olmayanlar arasında yapılan,
Medine Sözleşmesine bağlar. Bir müddet uygulanıp
daha sonra yürürlükten kaldırılan bu sözleşme hü-
kümlerinin bir arada yaşama formülasyonu için genel
bir çerçeve çizdiğine dikkat çeker, bunun bir demo-
kratik toplum projesi olduğunu öne sürer; “Medine
Sözleşmesi temelinde ortaya çıkan din anlayışına De-
mokratik İslâm anlayışı demekteyiz. Bu anlamda De-
mokratik İslam, Kur’an’ın tüm dilleri ve renkleri ayet
görüp, halkları, kabileleri, ulusları, kimlikleri tanıyıp
hepsinin adil, özgür ve eşit birlikteliğini savunmaktır.
Demokratik İslâm, son hak dinin iktidarı ve devleti
değil; toplumu önceleyen sivil ve çoğulcu boyutunu
öne çıkarmaktan ibarettir.” “Toplam 47 madde olan
Medine Sözleşmesi kabileler ve dinlerarası  ‘ortak bir-
liktelik deklarasyonu’ görünümündedir.”

“Medine Sözleşmesinde daha çok farklı inançlar
vardı. Biz ona farklı kimlikleri, mezhepleri de ekliyo-
ruz, ne kadar farklılık varsa hepsini ekliyoruz. Diyo-

ruz ki, peygamberimizin Medine’de yaptığı gibi
hak-hukuk temelinde, eşitlik temelinde buluşalım.
Evrensel değerlerde buluşup barış içerisinde birarada
yaşamanın formülünü geliştirelim. Araya sınır koy-
madan, sınıf yaratmadan, birbirimizi sömürmeden,
birbirimize saldırmadan ve savaş çıkarmadan barış
içerinde yaşayalım. İşte bunun formülüdür Medine
Sözleşmesi.”

Özü itibarıyla İslâmın, ibadet ritüellerini değil,
toplumsal konuları öncelediğini ileri süren Eliaçık, ri-
tüellerin bireyle Tanrı arasında olduğunu, toplumu il-
gilendirmediğini, İslâmın toplumu ilgilendiren konu-
larda ise hassas olduğunu belirtmekte. “Kur’an’da
namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, başını örtme-
menin herhangi bir cezası yok, ama dört şeyin; öl-
dürmenin, çalmanın, iftiranın ve zinanın cezası var.
Buradan neyin esas, neyin furuat olduğu anlaşılabilir.
Cezası olanlar birinci derecede önemlidir, özdür, esas-
tır. Çünkü bunlar hem doğrudan insan yaşamı ile ilgili
hem de evrenseldir. Demek ki din esasında yaşam-
dan ibarettir. İnançlar ve ritüeller sakınanlarca kuru-
lacak ve korunup kollanacak olan bu evrensel, adil,
eşit ve özgür yaşamı teyit etmek, beslemek, büyüt-
mek ve geliştirmek için vardır.”

Medine Sözleşmesinin farklılıkların bir arada ya-
şaması için geliştirilebilecek bir model olduğuna dik-

Kültür

İ

İSLÂMIN YENİ BİR OKUMASI: DEMOKRATİK ÖZGÜRLÜKÇÜ İSLÂM
Semiha KAVAK

Ocak/Januar 2015  44



kat çeken Eliaçık, bunun demok-
rasiyle mümkün olabileceğini,
çünkü Kur’an’ın, demokrasilerinde
öncelediği beş temel esası öne çı-
kardığını belirtiyor. “Kur’an yöne-
timin nasıl olması gerektiğini
toplam beş kavramla açıklıyor. Bir,
adalet: Yönetimin amacı adalet ol-
malıdır. İkincisi emanet: Yani yö-
netim dediğin şey halkın bir ema-
netidir, Allah’ın lütfu bir mülk
değil. Üç, ehliyet: Yönetime ehil
olanlar gelmelidir. Kim işten iyi an-
lıyorsa o gelmelidir. Dördüncüsü;
meşveret: Yani işler danışarak yü-
rütülmelidir. İşte demokrasi bu-
rada İslâmla örtüşüyor. Beşincisi
de maslahat: Yani iyinin yanında,
kötünün karşısında, maz-lumdan
yana, zalime karşı, ezilenleri yer-
yüzünde önder yapmaya yönelik
bir yönetim anlayışı.”

Eliaçık, iki ayrı bölümde ele al-
dığı İsâm-demokrasi ilişkisini
Kur’an’dan, peygamber dönemi
uygulamalarından verdiği çeşitli
örneklerle kuruyor. Ana uygulama
örneği olarak esas alınan Peygam-
ber uygulamalarında, demokrasi
içinde esas kabul edilebilecek olan
dört ana noktaya dikkat çekiyor.
Peygamberin siyasal ve sosyal yö-
nünün ele alındığında genel itiba-
rıyla dört esasın belirleyici olduğu-
na vurgu yaparak, bu dört konuyu
derinlemesine irdeliyor.
1-Hilf’ul-Fudul faaliyeti
2-Kur’an’ın hak ve adalet ayetleri
3-Medine sözleşmesi
4-Veda hutbesi

İslâmda Devlet Modelleri
Sorunsalı

Söz konusu kitabın omurgasını
İslâm-devlet ilişkisi konularındaki
görüşler oluşturuyor. Birçok ana
konu başlığı altında Peygamber
dönemi devlet yapısından, bo-
zulma dönemi ve alternatif model-
lere kadar çeşitli konuların ele
alındığı bu bölümde oldukça iddialı
görüşler yer almakta. Bernard Le-
vis’in ‘İslâmın Krizi’ adlı kitabın-
daki iddialardan yola çıkan Eliaçık,
hem bu kitaptaki iddiaları dile ge-
tirmekte hem de yer yer Levis’in
görüşleri üzerinden kendi eleştiri-
lerini ve düşüncelerini, ortaya koy-
makta; “Kriz analizi yaparken iki
yönde ilerlemek gerekmektedir.

Önce ‘temellerin nasıl krize girdiği’
ardından ‘krizin nasıl temellendiril-
mesi’ gerektiği. Yani önce ‘bilincin’
nasıl yaralandığı, sonra bu ‘yara-
nın’ neler olduğu.”

Batının önemli düşünürleri İs-
lâmın ortaya koyduğu devlet mo-
delin o günün toplumsal yapısının
ürünü olduğunu oradan yola çıka-
rak günümüz modern toplumunun
ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak
yeni bir model oluşturmasının
mümkün olmadığını öne sürseler
de, 19.yüzyılda kimi Müslüman
düşünürler bu konularda yeniden
inşa hareketlerine giriştiler ve İs-
lâmın prensipleri çerçevesinde
çağdaş devletler kurulabileceği
düşüncesini ileri sürdüler. Yaydık-
ları  düşünceler çerçevesinde çe-
şitli dönemlerde, çevrelerinde bu
görüşleri savunan kitleler oluştur-
dular. Ancak, bu düşünürlerin “Ye-
niden İslâmlaştırma” projeleri
olarak ileri sürdükleri düşünceleri
monarşik ve totaliter sistemler
içerisinde tehlikeli görülmeye baş-
landı ve bu düşünceler bir devlet
modeli ortaya çıkaramadı.

Eliaçık, o dönemin öne çıkan
isimlerinin görüşlerini ele alarak,
onların neler yapmak istediklerini
ve İslâmdan neler anladıklarını ki-
tabında tahlil etmekte. Muhammet
Abduh, Cemalettin Efgani, Mu-
hammet İkbal, gibi isimlerden
başlayarak, Hasan el-Benna, Sey-
yid Kutup, Mevdudi, Said Havva,
Abdulkadir Udeh, Hamidullah, Hu-
meyni, Mutahhari, Ali Şeriati gibi
bazı islam düşünürlerin bu konu-
lardaki görüşlerini analiz eden
Eliaçık, bunların İslâm konusunda
yeniden düşünmeyi sağlayan isim-
ler olduğunu vurguluyor.

Eliaçık, ilerleyen bölümlerde ise
inşa çağında devlet düşüncesini
ele alarak bu konuda önemli dü-
şünceleri olan çağdaş İslâm düşü-
nürlerinin görüşlerini değerlendir-
mekte. Eliaçık’a göre  90’lı yıllar-
dan sonra ortaya çıkan eserler İs-
lâmın siyasal etkisinin iyice arttığı,
İslâmın umut haline geldiği bir dö-
nemdir. “1930-190 yılları arasın-
daki soğuk savaş dönemi ‘siyasal
İslâmcılığı’ bitmiş, yerine ‘yeni-İs-
lâmcılık’ veya ‘üçüncü evrilme’ de-
diğimiz yeni bir dönem başlamış-
tır.” Eliaçık, bu bölümde İslâm dü-

şüncesinin üçüncü  çağı düşünür-
leri diye nitelendirdiği bazı isimler
olan Necefabadi, Fadlullah, Abdul-
kerim Suruş, Hatemi, Turabi, Mu-
hammed Ammara, Hasan Hanefi,
Cabiri ve Gannuşi gibi düşünürle-
rin birbiriyle benzeşen ve ayrılan
yönlerine de dikkat çekerek, İs-
lâmı yaklaşımlarını inceler.

Sonlara doğru, günümüzde çok
konuşulan İslâm ve şiddet, cihat,
modern toplum yapısıyla çelişen
ve İslâmî denilerek uygulanan ce-
zalar, cihat, savaş, dinde zorlama
gibi konuların nasıl anlaşılması ge-
rektiği irdeleniyor. “İslâmda devlet
var mıdır?” tartışmalarına da deği-
nen Eliaçık, İslâm devletinin bir
adalet devleti olduğunu ve İslâmın
böyle bir devlet modelini zorunlu
gördüğüne vurgu yapar. “İslâmın
ilk doğuş yıllarından ilham alma
iddiasındaki bir hareket bu temel
amaçtan kopamaz. Yani devlet id-
diasından vazgeçemez. Fakat bu
‘İslâm Devleti’ adı altında Katolik-
lik benzeri şeklinde de olamaz.”

Cumhuriyetin kuruluş yılları ve
yeni dönem İslâmcılığın ele alın-
dığı bölüm ise aktüel tartışmaları
kapsayan ve Eliaçık’ın özgün gö-
rüşlerini ileri çıkaran değerlendir-
meleri içeriyor. Cumhuriyetin ge-
tirdiği kadın hakları ve buna yöne-
len itiraz üzerinden ‘Kur’an’da
Kadın ve Hakları’nı da ele alan
Eliaçık, çelişkili görülen birçok
şeyin aslında islamın ruhuna aykırı
olmadığını ayetlerle ve islam tari-
hinden örneklerle ortaya koy-
makta.

Sonuç olarak; bu kitap son za-
manların en güncel konuları ara-
sında yer alan İslâm-devlet- de-
mokrasi gibi konularda bugüne
gelinceye kadar neler söylendiğini
özetlediği gibi, yeni okumalarla
çağdaş, demokratik bir İslâmî de-
mokrasi modelinin oluşturulabile-
ceği iddiasını içerdiğinden bu ko-
nulara ilgi duyanlar için oldukça
zihin açıcı. Sadece bu konulara ilgi
duyanların değil, İslâm adına ne-
lerin yanlış anlaşıldığını, gerçekle-
rin neler olduğunu anlamak iste-
yenler için de son derece yararlı
bir kitap.

Tekin Yayınevi, 1.Basım Ekim 2014

Kültür

Ocak/Januar 2015  45



Tarih ve Toplum

aşlıktaki cümleyi ilk duyduğum zaman Al-
manca kursuna gidiyordum ve cümlenin
yüklemi eksik diye düşünmüştüm. Sein
fiilinin çekiminin bu şekilde yapılabilece-
ğini büyük filozoftan öğrenecektim demek
ki.  Sanırım 2001 yılı ortalarıydı ve Ber-

lin’de ikêmet etmekte olan düşünür Dücane Cündi-
oğlu’yla Felsefe, Mantık ve Dilbilim dersleri ya-
pıyorduk. Sonradan öğrendiğime göre “Var var da
yok niye yok” çevrilebilecek olan yukarıdaki cümle
ünlü Alman filozofu Martin Hedegger’e(1889-1976)
ait.Kendisi 1929 yılında verdiği “Metafizik Nedir?”
(Was ist Metaphysik?) başlıklı konferansta Heidegger
varoluş felsefesinin temel görüşlerini ortaya koydu.
Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi sorguladı. Bilim ve
teknolojiye temel bir eleştiri getirdi. Heidegger kendi
ürettiği terminolojiyi kullandığı için anlaşılması zor bir
filozof olarak değerlendirildi.

”Hâlâ Mustafa Kemal dönemindeydik. Üniversiteye
alınan ve bulunduğum felsefe bölümünün payına
düşen anti-nazi anti-faşist Alman hocalarla Manifest
üzerine seminer yapabilecek özgürlük ve ilericilik yıl-

larıydı. Felsefe hocası olan Hans Reichenbach, Eins-
tein bilimi ile felsefe arasındaki ilişkiyi Hitler iktidara
gelmezden önce Berlin radyosunda verdiği konuşma-
larla anlatışı dünyaca tanınmış bir kişiydi. 
(…) Anlatışlarını Nusret Hızır çevirdi. Onu görürseniz,
sorun size anlatsın. Bu seminere öğretim kadrosun-
dan yalnız iki kişi gelmek tenezzülünde bulunmazdı.
Biri Yetkin, öbürü onun gibi sanatçı olan İpşir. O ikisi
baş başa vermiş, kendilerince çok önemli bir yapıtı
çevirmeye çalışıyorlardı zavallılar. Çünkü çevirmeye
çalıştıkları yapıt bir broşür büyüklüğünde olmakla be-
raber, çok karanlık bir Almanca ile yazılmış Metafizik
Nedir? adlı bir denemeydi.  

Kullandığı terimlerin çoğu kendi uydurması olduğu
için, Macit Gökberk’in dediğine göre, Almanlar bile
anlamakta güçlük çekerlerdi. İki sanatçı elele vermiş,
biri Almanca aslından, öteki Fransızca çevirisinden o
karanlık sözcüklerin Türkçelerini bulmaya çalışıyor-
lardı…” (Felsefenin Türkçesi, Dücane Cündioğlu,2004.
s.35)

Türkiye’nin büyük felsefecileri
Hedegger’i anlamaktan  aciz, onu
karanlık olmakla itham ediyorlar.
Acaba Elif Efendileri Büyük Haydar
Efendileri Kafiyecileri yetiştiren
mümbit Anadolu coğrafyasında
niçin bugün dört başı mamur,
hem kendi medeniyetini ve onun
dillerini yani Arapça, Farsça ve
Türkçeyi terminolojileriyle bi-
hakkın bilen felsefeciler yetiş-
mez de felsefe tarihçilerine
mahkûm oluruz? 

„Warum ist überhaupt 
Seiendes und nicht 
vielmehr  Nichts?“

Zülfikar KAM

B
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Benim alımlı, çalımlı, cilveli, nazlı gelinim, ne kadar da  güzelmişsin sen.
Ovalarınla, dağlarınla, ırmaklarınla, bağrında taşıdığın insanlara can
veren kan veren o kıymetli hazinelerinle ne kadar da çekiciymişsin, sami-
miymişsin, candanmışsın, içtenmişsin sen. 

Gezi
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Ana diye bellediğim, bağrına yaslandığımda huzur bulduğum
güzeller güzeli Cennet Vatan’ım benim. Minnettarım sana. 
Bizi ağırladın, kahrımızı çektin, birikimlerini, değerli hazinelerini,
o güzelim nimetlerini serdin önümüze, özene bezene hazırlamış-
sın ikram sofranı, o çeyiz sandığını, gözlerimiz kamaştı, keşke
dedik keşke… 

Gezi

Ocak/Januar 2015  49



Gezi

26 kişi ile çıktık yola, 50 seneden beri resmi
ziyaretler ve davetlerin dışında birlikte ola-
madığımız Anavatan’a gidiyorduk, Ana-
dolu’ya gidiyorduk. 1071’de yurt edinmiştik
oraları.  Hepimiz sevinçliydik.

dana
Plaka numarası 1 olan şehirden başladık
Güneydoğu Anadolu turuna. Otelimiz eski
Adana’daydı,  hemen çarşıyı pazarı turla-
mak için eşimle attık kendimizi dışarıya.
Yemekten sonra yatsı namazını kılmak

için, Sakıp Sabancı Camii’ne gittik. Muhteşem bir
cami. Daha sonra Taş Köprü’yü gördük.  Taşköprü
Seyhan Nehri üzerinde, Adana şehir merkezinde, Batı
(Seyhan) ve Doğu (Yüreğir) yakalarını birleştiren, ta-
rihi bir köprü. Köprüden baktığımızda manzara o
kadar etkileyiciydi ki, oradan ayrılmak istemedik. Bu
etkileyici manzaranın oluşmasında Sabancı Camii’nin
etkisi büyük. Mızrak gibi gökyüzüne doğru süzülen
minareleri pırıl pırıl. 15 dakikalık zaman verildi fotoğ-
raf çekmek için, biz o zamanı 40 dakikaya çıkardık.
Seyhan nehri üzerindeydik ve ilk defa deklanşörlere
basıyorduk. Bizimki fotoğraf çekmek değil biraz da
özlem gidermekti sanki. Kısa bir şehir turunun ardın-
dan otelimize gittik. Sabah 6’da kalkılacak, kahvaltı-
dan hemen sonra  7’de yola çıkılacaktı.

Tarsus/Mersin
Ashab-ı Kehf, Danyal Peygamber’in türbesi, Şah-

meran ve Aziz Paul’un kilisesi ve kuyusu ziyaret edi-
lecek önemli yerlerden bazılarıdır diye bilgi verdi
rehberimiz. Ashab-ı Kehf’in yattığı yer yamacın bağ-
rında. Mağarada bidat ve hurafeler eksik değil. Bil-
hassa bayanlar ellerini, yüzlerini taşlara sürüyorlar,
gruplar halinde Yasin okuyanlar ve amin diyerek oku-
yuculara katılanlar var. Yokuşun dibinde satıcılar
vardı. Bağ yaprağından, zahterinden, dut ve eriğe
kadar turfanda satıyorlar.

Ashab-ı Kehf
Mağara arkadaşları manasına gelen Ashab-ı Kehf

efsanesinden Kur’an’da Kehf Suresi’nin 9 ila 26. ayet-

lerinde bahsedilir. Zalime karşı direnen, adaletsizliğe
isyan eden 7 gencin hikayesidir. Hikâyeye göre
Ashab-ı Kehf, bugün yeri konusunda çeşitli rivayetler
bulunan Romalılar döneminde  Efsûs şehrinde yaşı-
yorlar. Bunlardan altısı sarayda görevli, hükümdara
yakın kimseler ve hükümdarın müşavere heyetinde.
Roma İmparatoru Dokyanus (249-251) putperest ve
zalim biridir. Putperestliği kabul etmeyip tevhid inan-
cını seçenleri öldürür. Bir ihbar üzerine saraydaki put-
perest olmayan gençleri öğrenir. Önce onları çağırıp
tehdit eder, onlar bu tehdide boyun eğmezler, aksine
İmparator Dokyanus’u da inançlarına davet ederler.
İmparator inançlarından vazgeçerek yeniden putpe-
restliğe dönmeleri için onlara zaman tanır. Gençler
başlarına gelecekleri tahmin ettiklerinden dolayı bu
süreyi fırsata çevirirler ve bir süre sonra güçlenip, fır-
satları kollayarak, planlı bir şekilde inançlarını yay-
mak ve zalim imparatordan halkı kurtarmak
düşüncesiyle tekrar dönmek üzere şehri terk ederler.
Yolda onlara kendileriyle aynı inancı paylaşan bir
çoban da katılır ve sayıları yediye ulaşır. Ayrıca ço-
banın köpeği de onlarla gelir. Takip edildiklerinden

emin oldukları için olabildiğince kısa zaman içinde
kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yere sak-
lanmak isterler ve bir mağaraya sığınırlar. Bu mağara

Kıskanmasına kıskanmadık da, içimiz burkuldu. Kendimizi suçlu hissettik. Çeyiz sandığına göz
diken canilerle, zalimlerle, onların yerli işbirlikçileriyle, teröristlerle mücadelende yalnız bıraktık
seni, omuz omuza veremedik, destek olamadık sana, keşkemiz ezikliğimizdendir, utancımızdan-
dır. Bütün bu olup bitenlere, vefasızlığımıza rağmen yine de bastın ya bağrına bizi, yine de em-
zirdin ya kucağında sallayarak, ninni söyleyerek bizi, minnettarız sana. Mutlu ettin, sevindirdin
bizi. Allah da seni mutlu etsin, çocuklarından, akrabalarından, sevdiklerinden ayırmasın seni. Acı-
dan, tufandan, boradan, fırtınadan uzak kılsın, namus düşmanlarından, ırz düşmanlarından, kor-
sanların zulmünden, kıymet bilmezlerin şerrinden, karanlık güçlerin şerrinden uzak kılsın seni
ana dediğim güzel vatanım benim.

Ashab-ı Kehf Mağarası
Foto: Yunus İnci

A
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Efsus’tadır. Bugünkü adı Tarsus’tur o şehrin. Mağa-
rada dua ederek Allah’tan yardım dilerler. Kehf Su-
resi’nde Allah onların dualarını şu şekilde ifadeye
koyar: “Yoksa sen mağara arkadaşlarını ve
yazma nüshalarını ayetlerimizden şaşılacak bir
olay  mı sandın? Hani, o gençler mağaraya sı-
ğındıkları zaman, “Ey Rabbimiz!” demişlerdi,
“Bize katından bir rahmet bahşet; ve içinde bu-
lunduğumuz (harici) şartlar ne olursa olsun bizi
doğruluk bilinciyle donat!” Tahmin ettikleri gibi,
imparator, onların peşini bırakmaz. Arkalarından Ef-
sûs’a gelir ve  onların sığındıkları mağarayı öğrenir.
Adamlarıyla mağaraya kadar gider ve mağaranın ağ-
zını duvarla kapattırır. Maksadı onları orada aç susuz
bırakıp canlı canlı öldürmektir…   

Bazıları, onların mağaralarında üç yüz yıl kaldığını
ileri sürüyor ve kimileri de bu sayıya dokuz yıl daha
ekliyorlar. Kur’an’da; De ki: “Onların orada ne
kadar kaldığını en iyi Allah bilir” denilmektedir.
Kur’an’da hikaye edildiği gibi, karınları acıktığı için iç-
lerinden birini  şehre gönderirler.  Şehir çok değiş-
miştir. Elindeki para da çok eski bir paradır, tedavülde
değildir. Anlattıklarından şüphelenen dükkân sahip-
leri onu, o zamanın hükümdarına götürürler. İnanca
göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından
geçenleri bir de hükümdara anlatır. Arkadaşlarının
yanında gider ve olanları anlatır. Sonrasında çok geç-
meden hepsi Hakkın rahmetine kavuşurlar. İşte
Ashab-ı Kehf denilen mekan bu hikâyenin geçtiği me-

kândır. Tarsus’a yolu düşenler bu mekâna mutlaka
uğramalıdırlar.  

Hikâyenin bir başka yorumu da şöyledir
Mağara arkadaşları dünyada süre gelen haksızlık-

lara boyun eğmeyeceklerini açık bir söylemle dile ge-
tirmişler, tepki görünce de içinde yaşadıkları çağın
zulmüne karşı açık bir şekilde başkaldırmışlardır.
Böylece yılarca herhangi bir haber almadan dış dün-
yada olup bitenlerden habersiz dağlarda yaşamışlar-
dır. Bir süre sonra dış dünyaya dönerek bir direniş
hareketi başlatmaya karar verirler. Buradaki kritik
soru şudur: Yılarca dış dünyadan habersiz yaşatılma-
larında Allah’ın muradı ne olabilir? “İstiyorduk ki,
zaman zaman böyle dünyadan dışlanıldığında, üze-
rinden zaman geçtiğinde, tarihin ve çağın gerisinde
kalma durumuyla karşılaşıldığında yeniden nasıl baş-
lanacak, tekrar hayata, tarihe, topluma, zamana,
mekana ve çağa dönüş hangi yöntemlerle gerçekle-
şecek görsünler. Dünyadan kopmanın nelere mal ol-
duğunu anlasınlar. Hayatın ve olayların içinde
olmakla, dışında kalmak nasıl bir fark yaratıyor iyi
hesaplasınlar. Zulüm ve kötülük dolmuş bir dünyaya
teslim olmayı reddedip kopmak ile bilfiil hayatın
içinde bulunmak sorumluluğu arasındaki denge nasıl
kurulacak bunu görsünler” (Direniş Teolojisi, İlhami
Güler, s:84)

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

Gezi
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Danyal Peygamber
Danyal Peygamber’in, Yahudilerin en sıkıntılı dö-

nemlerinden biri olan, zalim Babil Kralı Nebukadne-
zar zamanında gönderilmiş bir Peyganber  olduğu
bilinirmiş. Nebukadnezar, MÖ 598 yılında Yahudi Kralı
Jehoiakim’le tutuştuğu savaşta onu  yenmiş. Savaş
esirleri içinde Danyal Peygamber de varmış. Esirlerle
birlikte zindana atılmış. Zindandayken  bir vesile ile
Babil Kralı Nebukadnezar’ın rüyasını yorumlamış, “Bir
gün gelecek,  tahtın sarsılacak, hatta tahtını sarsacak
olan o kişi de bir peygamber olacak.” demiş Kral’a.
Bu yoruma çok sinirlenen kral, Danyal Peygamber’i
takibe almış ve onun, tahtını sarsacak olan peygam-
ber olduğunu öğrenmiş. Danyal Peygamber’in idam
edilmesine karar vermiş. Ancak bu isteğine ulaşama-
dan, kral kendi adamları tarafından öldürülmüş. Dan-
yal Peygamber burada Yahudilerle birlikte yaşamını
sürdürürken, Kilikya Kralı’nın daveti üzerine Tarsus’a
gelmiş. Tarsus o dönemde kıtlık ve yokluk içindey-
miş. Danyal Peygamber’in gelişi ile birlikte Tarsus’ta
kıtlık son bulmuş, bolluk, bereket başlamış. Danyal
Peygamber Kilikya’nın uğuru sayılmış ve bereket
peygamberi olarak ilan edilmiş. Ölene kadar Tar-
sus’ta yaşamış. Vefat ettiğinde Tarsus’taki Makam
Camii civarına defnedilmiş.

Şahmeran 
Farsça yılanların şahı anlamına gelen “şah-ı

meran” dan gelir. Binlerce yıl önce yedi kat yerin al-
tında yaşayan yılanlar varmış Tarsus’ta. Meran adı
verilen bu yılanlar, gerçekten akıllı ve şefkatli imiş.

Meranların kraliçesine Şahmeran denirmiş. O genç ve
güzel bir kadınmış. Efsaneye göre, Sahmeran’ı gören
ilk insan Cemşab ismindeki delikanlı olmuş. Bir gün
Cemşab ve arkadaşları içi bal dolu bir mağara keş-
fetmişler. Balı çıkarmak için Cemşab’ı aşağıya indiren
arkadaşları, balı yukarı çektikten sonra paylarına
daha çok bal düşmesi için onu mağarada bırakıp kaç-
mışlar. Şaşkınlık içinde kalan Cemşab mağarada bir
delik görmüş ve bu delikten ömründe görmediği

kadar güzel bir bahçeye çıkmış. Bu bahçede eşi ben-
zeri olmayan çiçekler ve bir havuz ile pek çok yılan
görmüş. Önce korkmuş, kaçmak istemiş ama gözüne
havuz başındaki tahtta oturan bembeyaz, güzeller
güzeli bir yılan takılmış. Ne yapacağını şaşırmış, aşık
olmuş Cemşab Yılanların Şahı’na. Kalmış orada, za-
manla Şahmeran’ın güvenini de kazanmış. Cemşab
uzun yıllar bu bahçede sevgilisi ile birlikte yaşamış.
Ancak yıllar sonra, ailesini çok özlemiş, izin istemiş
sevgilisinden. Şahmeran da izin vermiş, vermiş ver-
mesine de, ancak yerini kimseye söylemeyeceğine
dair söz almış sevgilisinden. Cemşab ailesine kavuş-
muş ve uzun yıllar verdiği sözde de durmuş. Şahme-
ran’ın yerini kimseye söylememiş. Bir zaman sonra
ülkenin padişahı hastalanmış. Etrafa haberler salın-
mış, ne kadar hekim varsa hepsine muayene ettir-
mişler padişahı. Hekimler ilaç olarak Şahmeran’ın
etini önermişler. Ancak kimse Şahmeran’ın nerede ol-
duğunu bilmiyormuş. Cemşab iki arada bir derede
kalmış. Birisi sevgilisi öbürü padişah. Tercih etmiş
sevgilisine padişahı, söylemiş çaresiz yerini Şahme-
ran’ın, Şahmeran bulunmuş ve çıkarılmış huzura.
Şahmeran Cemşab’a; “Beni toprak çanakta kaynatıp
suyumu vezire içir, etimi de padişaha yedir” demiş.
Denilen yapılmış, vezir ölmüş, padişah ise iyileşmiş.
Cemşab da olmuş vezir. Efsaneye göre Şahmeran’ın
öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmezlermiş,
öğrenselermiş, Tarsus’u yılanlar işgal edebilirmiş.
İnanç böyleymiş…

Aziz Paulus
Aziz Pavlus’un

evinin önündeyiz.
Kalabalık bir ziya-
retçisi var Pav-
lus’un. Bekleme-
miz söylendi bize.
Bu arada Tarsus’-
un sokaklarını ar-
şınlamaya başla-
dık. Eski Tarsus’ta-
yız. Eski evlerin bir
kısmı restore edil-
miş bir kısmı da
restore edilecek-
miş. Pavlus, Milâdî
5-67 yıllarında ya-
şamıştır. Yahudi a-
sıllıdır. Mektupları,

Kitab-ı Mukaddes’ten sayılmış ve İnciller seviyesinde
görülmüştür. Tevhid yerine Teslis’i, Hz. İsa’nın pey-
gamber değil; Tanrı’nın oğlu ve Tanrı olduğunu Hris-
tiyanlara kabul ettirmiştir. Aslî günah anlayışını da o
icat etmiştir. Buna göre, ilk günah, Hz. Âdem’in işle-
diği suçla başlamış ve bütün soyuna bulaşmıştır. Her
doğan insan, babası Âdem’in günahının mirasından
dolayı günahkâr olarak doğar. Tanrı, kendi niteliğine
sahip olan oğlu İsa’yı insanları bu suçtan, yani aslî

Tarsus/Şahmeran
Foto: Yunus İnci

Aziz Paulus’un kuyusu
Foto: Yunus İnci
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günahtan kurtarmak için yeryü-
züne göndermiştir. Aziz Pavlus;
Hristiyanlığın yayılmasına öncülük
eden On İki Havari’den biridir.
Hristiyanlığın içeriğini ve amacını
açıklamak için yazdığı mektuplar-
dan 14′ü günümüze kadar ulaş-
mıştır. Aziz Pavlus’a ait olduğu
belirtilen ve suyunun  şifalı oldu-
ğuna inanılan evinin avlusundaki
kuyu, Hristiyanların hac için Ku-
düs’e giderken uğrayıp su içtikleri
yerdir. Bugünkü Hristiyanlık,
hemen tümüyle Pavlus’un temel
itikad ve hükümlerini belirlediği,
Pavlus’un merkezde olduğu bir
dindir. Hz. İsa’nın kıyamet önce-
sinde tekrar yeryüzüne ineceği
inancının Müslümanların da inancı
olması manidardır. Aslında, bu
inancın nereden geldiğini ve Müs-
lümanların inancının içine nasıl
girdiğini biraz düşününce anlama-
mak mümkün değildir.

Antakya
Yönümüzü döndürdük Hatay’a.

Amanos Dağları’nın eteklerinden,
o güzelim doğa harikası İskende-
run’un çarpık yapılaşmasını yadır-

gayarak, Amanos’un zirvesinde,
Amik Ovası hakkında anlatılan hi-
kâyelerin serabında kayboldum.
Dedemin ve daha sonra da baba-
mın kıyamet alametlerini sayarken
anlattıkları hikâyelerdi bunlar: “Kı-
yamet yaklaşırken, isminin ba-
şında A olan bir ülke Müslüman
olacak, Antakya dağlarından
Mehdi zuhur edecek. Mehdi ordu-
nun başına geçecek, ancak ordu

komutanının Mehdi olduğunu az
kişi bilecek, Amik Ovası’nda büyük
bir savaş olacak. Kan o kadar çok
akacak ki bu savaşta, önüne gelen
kuzuları bile alıp götürecek. Bu
harpte Müslümanlar, Yahudileri
yenecek, hatta Yahudilerden biri
taş ve ağaç arkasında gizli kalsa
bile, Allah’ın izniyle o taş ve ağaç
dile gelerek: “Ey Müslüman! Ar-
kamda saklanan Yahudi’dir, gel
onu da öldür,” diyecek. Yalnız
Beyt-i Makdis’de ma’ruf, Garkad
denilen dikenli ağaç müstesna ola-
cak. Çünkü o, Şecere-i Yahud’dur.”
Bu savaşlara  Melhame-i Kübra
savaşları  deniyor. Hristiyanlar ve
Yahudilerdeki versiyonu ise Arma-
gedon savaşlarıdır. Amik Ovası’nı
gördüğünüzde bu hikâyelerin niçin
uydurulduğunu hemen anlıyorsu-
nuz. Amik Ovası tarıma son de-
rece elverişli bir ova. Toprağı çok
verimli. M.Ö. 4 bin senesinden
beri muhtelif milletlerin yerleşme
alanı olmuş. Yapılan araştırma-
larda tabandan tepeye kadar 14
kültür katına rastlanmış. Buralar-
daki  höyüklerde altı bin senelik
bir tarih hazinesi saklıymış. Ne

yazık ki, 80’li yıllarda çok sinek
üretiyor diye, ovadaki Amik Gölü
kurutulmuş ve binlerce kuş türü
ülkemizi terk etmiş. Hayal dün-
yamdan, rehberimizin Antakya’nın
Türkiye’ye katılması anonsuyla
ayrıldım. 1939 yılında katılmış
Hatay Türkiye’ye. Halk oylaması
yapılmış ve Hatay halkı, Türkiye’yi
vatan olarak benimsemiş. Önce-
sinde bağımsız bir devletmiş.

Tarsus-Antakya yolculuğu nasıl
geçti, farkına bile varamadan Ma-
ho’nun yerine gelmişiz bile. Antak-
ya’nın girişinde bir restoranın adı
Maho’nun yeri. Gezimizin ikinci
günü. Güneydoğu gezisinde ilk
defa öğle yemeği yiyeceğiz. Bahçe
dolu olduğu için kapalı alana ha-
zırlamışlar bizim sofrayı. Bir ilgi bir
telaş, garsonun biri geliyor biri gi-
diyor. Masada neler yok ki; orta-
sına nar ekşisi dökülerek servise
konmuş patlıcan salatası, yine or-
tasına zeytinyağı doldurulmuş
humus, süzme yoğurt, zahter sa-
latası nar ekşili ve baharatlı, nor-
mal salata, domates ve biber
ezmesi, közde biber, soğan ve do-
mates, ciğer kavurma... Biraz
sonra  ana yemek geldi: Adana
kebap. O kadar lezzetliydi ki sor-
duk “bunun hikmeti nedir” diye.
“Hayvanı kendi çiftliğimizde yetiş-
tiriyoruz” dediler. 

Antakya’nın içine girer girmez
Arkeoloji Müzesi’e girdik hemen.
Hatay Arkeoloji Müzesi (Antakya
Mozaik Müzesi) mozaik koleksi-
yonu zenginliği yönünden Fas’tan
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sonra dünyada ikinci, para koleksiyonu yönünden ise
üçüncü sırada yer alıyormuş. Bakımsız bir müze. Ta-
rihi eserlerin altlarındaki bilgilendirici yazılar silik.
Tam olarak okuyamıyorsunuz. Bazı mozaiklerin de,
çoğu bölümlerinin orijinali yok, yer yer dökülmüşler.
Müzede sergilenen eserlerin çoğunluğu Antakya’nın
Roma dönemine ait mozaiklerden oluşmaktaymış.
Çok tanrılı dönem ile, tek tanrı inancına geçildikten
sonraki döneme ait mozaikler farklı. Çok tanrılı dö-
nemde mozaiklerle insan resimleri yapılırken, tek
tanrılı dönemde mozaiklerle ağaç, çiçek ve kilim de-
senleri yapılmış.

Saint Pierre Kilisesi 
Saint Pierre Kilisesi, Hristiyanlık âleminin önemli

merkezlerinden biriymiş. Hatay’da Habib-ün Neccar

Dağı’nın eteklerinde yer almakta. Kilisenin yarısı dağ
etekleri oyularak yapılmış. Hz. İsa’nın dinine mensup
olanlara Hristiyan adı bu kilisede verilmiş. Aynı za-
manda, Hristiyanlık dininin ilk Katolik ve ilk mağara
kilisesiymiş. En önemlisi buranın, Hristiyan alemi için,
Kudüs ve Roma gibi kutsal bir yer olmasıymış. Vati-
kan tarafından 1963 yılında hac yeri olarak kabul
edilmiş. Havarilerden Petrus Antakya Kilisesi’nin ku-
rucusu ve ilk papazıymış. Biz kiliseyi uzaktan gördük.
Tamir dolayısıyla kapalıymış. Uzaktan da olsa fotoğ-
raflar çektik ve çekildik. Sonra da ayrıldık oradan.
Hedefte Harbiye var. 

Harbiye (Defne) 
Yeşili ve şelalesi bol olan güzel bir yer Harbiye.

Antik Çağın ünlü bir kentiymiş burası. Eski günlerdeki

kadar olmasa da gözlerinizi dinlendirebileceğiniz, kuş
sesleri arasında rahat bir uykuya dalabileceğiniz,
asma restoranlarında çay içebileceğiniz manzarası
büyüleyici bir yer Harbiye. İki yamacın arasında bir
vadi. 

Apollon ve Dafni’nin hikayesi şöyle
Antik Yunan mitolojisinde anlatılan bir efsane var-

mış. Bu efsaneye göre Apollon, Yunan Deniz Tanrısı
Peneus’un kızı Dafni’ye (Defne) aşık olmuş. Bu umut-
suz bir aşkmış. Çünkü, Apollon aşk tanrısı Eros’un
oklarından birine hedef olmuş. Eros iki ok hazırlar.
Biri altın suyuna batırılmıştır ve saplandığı kişiye
tutku ve sonsuz aşk duygusu verecektir. Diğeri ise
saplandığı kişiyi aşk ve tutkudan tamamen uzaklaş-
tıracaktır. Bırakır okları yayından Eros. Altın ok, Apol-
lon’un kalbine saplanır ve Apollon Defne’ye tek taraflı
aşık olur. Diğer ok da Defne’nin kalbine saplanmıştır
ve böylece  Defne, Apollon’dan sürekli kaçar ve onun
aşkını her defasında reddeder. Bir gün Defne yine
Apollon’a yakalanır. Defne,  Yunan Deniz Tanrısı olan
babası Peneus’dan yardım ister. Peneus da, bakar
kızı zor durumda, fazla vakit geçirmeden hemen onu
defne ağacına dönüştürüverir. Apollon, Defne’nin
ağaç oluşunu hayret ve üzüntü ile seyreder ve şöyle
seslenir Defne’ye göz yaşları içinde: “Defne, bundan
sonra sen, Apollon’un kutsal ağacı olacaksın. O sol-
mayan ve dökülmeyen yaprakların, başımın çelengi
olacak. Değerli kahramanlar, savaşlarda zafere ula-
şanlar, hep senin yapraklarınla alınlarını süsleyecek-
ler. Şarkılarda, şiirlerde adımız yan yana yazılacak.”
Bu efsanenin kanıtlarından en önemlilerinden biri An-
takya Arkeoloji Müzesini’nde bulunan Apollon ve
Dafni mozaiğiymiş. Ayrıca burada yaşayan halk, Har-
biye’deki bu şelalelerin, Apollon’un  gözyaşlarından
oluştuğuna inanırmış. Bundan dolayı, Harbiye’nin şe-
lalelerine “Apollon’un Gözyaşları” adını vermişler. 

Habib-i Neccar Camii
M.S. 40’lı yıllarda Hz. İsa, havarilerinden Yahya

(Yuhanna) ve Yunus’u (Pavlus) Antakya’ya gönderir.
Bu iki elçi Antakya’ya girerken koyunlarını otlatan
marangoz (Habib-i Neccar) ile karşılaşırlar. Neccar,
yatalak oğlunun elçiler tarafından iyileştirilmesi üze-
rine İsa’nın getirdiği dine iman eder. Ancak Antakya-
lılar elçileri hoş karşılamaz ve onları hapse atarlar.
İsa, bunun üzerine Barnabas’ı şehre üçüncü elçi ola-
rak gönderir. Elçilerin tüm çabalarına rağmen halk
İsa’nın dinine inanmazlar ve onları öldürmeyi plan-

larlar. Bunu öğrenen Neccar, koşarak şehre
gider ve Antakyalılara “Sizden hiçbir ücret
talep etmeden Hakk dinini anlatan bu el-
çilerin söylediklerine uyun” diye seslenir.
Bu sese kimse kulak vermez. Acımasızca sal-
dırır halk bunlara. Elçiler de, Neccar da vah-
şice  şehit edilirler. Suçları “Allah birdir,
O’nun eşi ve benzeri yoktur, putlarınızı
terk edin ve bir olan Allah’a gelin” deme-

Saint Pierre Kilisesi

Foto: Yunus İnci

Harbiye/Foto: Serbahattin BOZKURT
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leridir. Tefeci bezirgânlar her zaman iş başında-
dır. Bu bezirgânların korkulu rüyaları peygam-
berler ve o peygamberlerin yolunda gidenler.
dir. İşte o kişi bu Allah dostu insan, Habib-i Nec-
car’dır. Hatay’a yolu düşenler mutlaka bu şehidi zi-
yaret etmelidirler. 

Otelimize geldik. Hemen yemeğe geçtik. Tepsi ke-
babı var, künefe var. Özlemini çektiğimiz künefenin
anayurdundaydık. Ama kendisine kavuşmak için
büyük bir sabırla beklediğimiz künefe, o künefe de-
ğildi. İştahımız kursağımızda kaldı. Çaresiz yedik. Ye-
mekten sonra, birkaç arkadaşla birlikte biz de çıktık
sokağa. Asi Nehri’nin kenarında yürüyecek ve uygun
bir yerde zevkine kahve içecektik. O güzelim Asi
Nehri burnumuzun direğini sızlattı. Bir günde o kadar
çok çeşitli yemek yedik, bizleri rahatsız etti. Biz de
Antakya’dan sonra öğle yemeğini iptal ettik. Öğle ye-
meğini çorba gibi hafif yemeklerle geçiştirme kararını
aldık ve bu kararımıza sadık kaldık. Sabah 7‘de düş-
tük yine yollara. Eski İpek Yolu’nu sembolize eden
deve kervanlarının heykelleri var Antep’in girişinde.
Aracımızdan indik, Zeugma Mozaik Müzesi’nin
önünde. Şanssızlık bu ya o da kapalı. Pazartesi gün-
leri müzeler kapalıymış Antep’te.

Eski Antep
Eski Antep’e gidiyoruz. Mustafa Kemal, Antep nü-

fusuna kayıtlıymış. Antep’i ziyaret ettiğinde kaldığı
ev müze haline getirilmiş. Bugünkü adı Anı Evi. Antep
sırf bu yüzden ziyaretçi akınına uğruyormuş. O da-
racık sokaklar restore edilmiş, sağlı sollu kahveler,
hediyelik eşya satan dükkânlar var. Kapıları açık o

evlerin. Bahçelerinde çiçekler var, görüyorsunuz dı-
şarıdan. Taş döşemelerin üzerinden yokuşu tırmanır-
ken sanki zaman tünelinde gibi hissediyorsunuz
kendinizi. Gaziantep’in eski evleri kendilerine özgü
bir mimariye sahipler. Antep evleri, genelde bir ya da
iki katlı, üç katlı olanlara da rastlanırmış. Kalın duvarlı
olan bu evlerde zemin katların altında kayaların içine
oyulmuş mahzenler bulunuyormuş. Mahzenlerde
pekmez ve zeytinyağı gibi yiyecekleri depolamak için
özel bölümler bulunurmuş. Büyük dış kapıdan eve gi-
rildiğinde ilk olarak “hayat” denilen geniş bahçeli alan
görülüyor. Hayatın değişik yerlerinde farklı amaçlar
için kullanılan odalar yer alıyor. Sokak yerine avluya
açılan evlerin pencerelerinin üzerinde ‘’kuş tağası’’
denilen küçük pencereler de bulunuyor. Evin hava-
landırılmasında kullanılan bu pencerelerden odaların
aydınlatılmasında da yararlanılıyormuş. 

Yuvarlama
Karnımız acıktı. ‘Öğle yemeğini  yemeyeceğiz’

diye aldığımız bir karar da var. ‘Bari birer çorba içe-
lim’ denildi. Yuvarlama adı verilen bir çorbası varmış
Antep’in. Sadece bayramlarda ikram için pişirilirmiş.
Zahmetli bir çorbaymış, tavsiye edildi. 

Gaziantep Kalesi
Kente hâkim bir konumda Antep kalesi. Kale çev-

resinde, bir hendek bulunmaktaymış ve buradan ka-
leye geçiş köprü ile sağlanırmış. Bir sene önce bu
kale köprüsü yıkılmış, hâlâ tamiri yapılamadığı için
kale içine giriş yapamadık. Sadece dışardan gör-
mekle yetindik. Kale içinde 13. yüzyıla ait bir hamam
ve mescit mevcutmuş. Gaziantep kalesi, M.S. 6. yy’
da, Bizans İmparatoru Jüstinianus tarafından yapıl-
mış. Kale, Bizanslılardan sonra sırasıyla, Emeviler,
Abbasiler, Selçuklular, Moğollar, Dulkadiroğulları,
Memlukler ve Osmanlılara da ev sahipliği yapmış.

Naib Hamamı
Kaç sefer önünden geçtik, fotoğraf bile çekildik

önünde. Ancak hamama girip terlemek nasip olmadı
bize. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Naib Ha-
mamı’nın 1640 yılında yapılmış olduğunu kaydetmiş.
Osmanlı hamam geleneğini günümüze kadar taşıyan
önemli bir yapı Naib Hamamı.  

Orhun Yazıtları 
Orhun Yazıtları, Göktürk İmparatorluğu’nun ünlü

hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet ya-
zılı dikilitaştan ibaret. Antep Kalesi’nin eteklerine di-
kilmiş bu sembolik anıtlar. Anıtların anayurdu değil
Antep. Anayurt Moğolistan. Bunlar oradakilerin bire-
bir kopyalarıymış. Yazıtlar Türk dili, tarihi, edebiyatı,
sanatı, töresi hakkında önemli bilgiler vermekteler. 

Bedestenler
Osmanlı’da, kumaş, mücevher ve kıymetli eşya-

ların alım satımının yapıldığı, eşit büyüklükte kubbe-

Habibi Neccar/Antakya
Foto: Yunus İnci

Eski Antep sokakları

Foto: Yunus İnci
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lerle örtülü, bir çeşit kapalı çarşı olan bu yapılar, Os-
manlı devrinde, günümüzdeki banka ve borsaların
görevini görürmüş. Yani bugünkü Alışveriş Merkez-
leri(AVM). Gaziantep’te değişik dönemlerde 6 bedes-
ten yapılmış. Bunlardan yalnızca Zincirli Bedesten ve
Kemikli Bedesten, günümüze kadar ulaşabilmiş. Zin-
cirli Bedesten, dolaşmaktan çok keyif alacağınız bir
çarşı. Baharatçılardan, tespihcilere rengârenk birçok
dükkân var bedestenlerde. Tamamen el işi olarak iş-
lenmiş bakırlar var. 

Menengiç (Menengeç) Kahvesi
Gaziantep‘e gelip de Menengeç kahvesi içmemek

olmazdı. “Menengeç kahvesi en iyi nerede yapılıyor?”
diye sorduk rehberlerimize, Tahmis’i tavsiye ettiler.
Şark köşesi dediğimiz tarzda döşenmiş. Oturduk ve
Menengeç kahvemizi zevkle içtik. O kadar yolu gel-
memize değdi doğrusu. Değişik bir tad. Hanımlardan
da tam not aldı menengeç kahvesi. 

14 Şehit Anıtı
14 Şehit Anıtı, Antep’i işgal eden Fransız askerleri

tarafından, Dokurcum Değirmeni’nde şehit edilen
küçük yaşlardaki 14 çocuğun anısına yaptırılmış. An-
tep’e gazi unvanı verilmesinin nedenlerinden biri de
anlatılıyor bu anıtta. 

Şahin Bey (Mehmet Sait)
Şahin Bey, Milli Mücadele yıllarında büyük yarar-

lılıklar gösteren ve etrafına adeta ışık olmuş bir kah-
ramandır. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Şahin Bey,
yanındaki 200 kişiyle şehri savunmuştur. 25 Mart
günü sabahtan akşama kadar çatışma devam etmiş
ve Şahin Bey düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. 26
Mart sabahı çatışma tekrar başlamıştır. Şahin Bey ve
arkadaşları eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği
göstermişlerdir. Akşama doğru hem asker sayısı azal-
mış hem de kurşunu kalmamıştır. Takviye de gelme-
diği için yapılacak tek bir şey vardır, O da, onu
yapmıştır: Tüfeğini yere çarparak kırmış ve sel gibi
üzerine hücum eden düşmana karşı savunmasını

devam ettirmiştir. Ta ki, şehit oluncaya kadar. “Müs-
terih olunuz, düşman, cesedimi çiğnemeden Antep’e
asla giremez.” diyen Şahin Bey’in bu sözü gerçek ol-
muştur. Böylece Şahin Bey, Antep’te istiklâl meşale-
sini tutuşturmuş, on binlerce Şahinler, tutuşturulan
bu meşaleyi söndürmemek için var güçleriyle vuruş-
maya koşmuşlardır. 11 ay süren bu zorlu mücade-
lede, düşmana kan kusturmuşlar ve din için, namus
için, millet için, vatan için 6 binden fazla şehit ver-
mişlerdir. Şahin Bey’in na’şını, yörenin diğer bir kah-
ramanı olan Karayılan orada bırakmamış, Şahin
Bey’in verdiği mücadelenin büyüklüğünü önce Fran-
sızlara ve sonra da Anteplilere anlatmak için, kuca-
ğında şehre kadar taşımıştır. Bu hüzünlü olay, yöre
halkını çok etkilemiştir. Şahin Bey üzerine ağıtlar ya-
kılmıştır: “Şahin’i sorarsan otuz yaşında/Süngüyle
delindi köprü başında/Çeteler toplanmış ağlar ba-
şında/Uyan Şahin uyan gör neler oldu/Sevgili Ayın-
tab’a Fransızlar doldu”

Karayılan (Kürt Mulla)
Gözünü budaktan sakınmayan cesur bir imamdır.

O rızkı Allah’tan bekler. Kitap yüklü merkep olmak is-
temez. Kur’an ayetlerini para karşılığında satmaz.
Makam, mevki ve hatır için fetva da vermez. Fransız,
İngiliz, Yunan, İtalyan vatan topraklarını işgal etmiş-
ken köyde durmak olmazdı. Eli silah tutan herkesi
çağırır yanına ve anlatır durumun vahametini. Kuşa-
nırlar silahlarını, yürürler Şehit Kâmil’in ve Şahin
Bey’in arkasından şehit olmak aşkıyla düşmanın üze-
rine. Şıhın Dağı’ndaki (Sarımsak Tepe) Fransız Kuv-
vetlerini geri püskürtmeye çalışırlarken bekledikleri
o an gelmiş ve yürümüşlerdir Hakka. Onun da arka-
sından ağıtlar yakılmıştır: “Karayılan der ki harbe
oturak/Kilis yollarından kelle getirek/Nerde düşman
varsa orada bitirek/Vurun ha yiğitler namus günü-
dür“ 

Şehit Kâmil 
Günlerden Cuma. (21 Ocak 1920). 14 yaşındaki

Mehmet Kâmil annesiyle birlikte dedesinin evinden
geliyorlar. Vakit akşam üstüdür. Fransızların fırın ola-
rak kullandığı bir binanın önünden geçerken, birkaç
Fransız askeri Mehmet Kâmil’in annesinin önünü
kesip peçesini açmak ister. Mehmet Kâmil’in annesi
bir yandan yardım çağırıyor, bir yandan da peçesini
açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendisini mü-
dafaa etmeye çalışıyordu. Anasının saldırıya uğradı-
ğını gören 14 yaşındaki Kâmil, yerden aldığı taşları
Fransız askerlerine atıyordu. Tam o sırada ortalığı bir
çığlık kapladı. Mehmet Kâmil, Fransız askerlerinin tü-
feklerinin süngüsüyle şehit edilmişti. Böylece, Meh-
met Kâmil’in katledilmesiyle Antep müdafaasının ilk
şehidi verilmişti bile, daha savaş başlamadan.

Halfeti
Şanlıurfa’ya doğru yol almaya başladık. Yollar ol-

dukça güzel yapılmış. Fıstık bahçeleri, zeytin bahçe-
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leri, üzüm bağları selamlıyor bizleri. Meyveleriyle
sebzeleriyle, Karagül’üyle, Şabut balığıyla, Rum Ka-
lesi’yle, dünya harikası manzarasıyla, geçmiş mede-
niyetlerin kendilerini ispatlamak için yarış yaptığı
sanat eserleriyle, tam bir dünya cenneti Halfeti. Şan-
lıurfa’ya bağlı. Fırat Nehri’nin kenarına kurulmuş bir
yerleşim bölgesi. İki Halfeti var. Yeni Halfeti ve eski
Halfeti. Yenisi tepede, çorak, yeşili bile olmayan bir
tepeye kurulmuş. Eski Halfeti Fırat’ın kenarında. Bi-
recik Barajı, Meşhur Zeugma’yı da sular altında bı-
rakmış ve Halfeti’nin de içinde yer aldığı vadi
tamamen sular altında kalmış. Elektrik direkleri, yük-
sek binalar ve minareler suyun altından, nefes almak
için boyunlarını uzatmışlar suyun üstüne doğru, bes-
belli onlar da yaşamlarını sonlandırmak istemiyorlar.
Manzara acıklı. Fırat çok canlar almış, çok canlar yak-
mış bir nehir. Nice anaları evlatsız, nice evlatları ana-

sız-babasız bırakmış. Biraz dikkat kesilirseniz
sevgilisini kaybedenlerin attıkları zılgıt seslerini duyar
gibi oluyorsunuz. Fırat türküsü eşliğinde atılıyor bu
zılgıtlar: ”Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar/Ölem ölem
Derdo ölem ağıtlar yakar/ Söyletmeyin beni anam
yaram derindir/Ölem ölem yaram derindir nasıl

gülem”
Eski- püskü, kırık-dökük bir tekne ile çıktık Fırat’ın

üzerine. Hedefimizde Rum Kale ve Savaşanlar Köyü
var. ‘İşte Rumkale karşımızda duruyor’ dedi rehberi-
miz; “Kalenin, MÖ 840 yılında Hititler tarafından ya-
pıldığı tahmin ediliyor. M.Ö 855 de Asurluların eline
geçmiş, sonra Yunanlıların daha sonra Süryanilerin,
Arapların, Perslerin, Mısırlıların, Sasanilerin, Emevi-
lerin, Abbasiler ve 1146’da Romalıların, sonra  Os-
manlıların ve şimdi de Fırat’ın elinde.” Rum Kale’yi
gizemli ve ilginç yapan şeylerin başında, İsa’nın 12
havarisinden biri olan Johannes’in İncil’i buradaki bir
mağarada yazmış ve çoğaltmış olmasıdır. En önemli
kalıntılardan biri de, kaleden spiral bir merdivenle
Fırat Nehri seviyesine kadar inilerek suya ulaşılan ku-
yudur. Yukarıdan bakmakla bile başınızın döneceği bu
kuyu, binlerce yıl Rumkale’nin içecek suyunun temini

için kullanılmış. Halfeti’de neler yok ki; Şabut balığı
var mesela. Sadece Fırat Nehri’nde çıkan bir balık bu.
Haşhaş kebabı da varmış Halfeti’nin. Karagül’ünü
unutmamak lazımmış. O da sadece Halfeti’de yetişen
bir gülmüş. Adı gibi kendisi de karaymış. Tabi biz yi-
yemedik bu Şabut balığını ve haşhaş kebabını. Kara-
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gül’ü de göremedik. 
Rumkale’ye yaptığımız yolculuktan sonra, ikinci

durağımız, tamamı sular altında kalan Savaşanlar
Köyü oldu. Yarıya kadar suyun içinde kalan minareyi
seyrediyoruz içimiz burkularak. Yaklaştıkça daha
büyük bir hüzün sarıyor benliğimizi... Yaşanmış bir
tarihin, anıların sonu gelmiş ve biz o sondayız… So-
kaklarında insanların olmadığı, çocukların koşuştur-
madığı, kahvesinden tavla seslerinin çınlamadığı,
boynu bükük üzgün ve gözü yaşlı bir köy Savaşanlar
Köyü… 

Harran evleri
Bahçe kapısından içeriye girdik, ev sahipleri kar-

şıladı bizi Harran evlerinde. Bahçesi şark usulü dö-
şenmiş. Üzerinde gölgelik var. Oturduk. Delikanlı
kahve getirdi bana. Adına Mırra diyorlar bu kahve-
nin. İmbiğe konuluyor ve kulpsuz fincanla servis edi-

liyor. Bir imbik kahve sekiz saatte ancak kıvamına
gelirmiş. Zahmetli bir içecekmiş yani. Mırrayı içince
Fincanı elinizle kapatmazsanız ve de yere koyarsanız
Mırra ikram eden kişi devamlı doldururmuş. Tecrübe
ile sabit. Böyle bir hatayı yaparsanız bakın başınıza
neler gelirmiş neler: Mırra içtiğiniz o Fincanı altınla
doldurmalıymışsınız veya kahveyi servis edenle ev-
lenmeliymişsiniz veya onun çeyizini düzmeliymişsi-
niz. Bu durumda en iyisi Mırra’yı içmemek herhalde. 

“Bizim bahçesinde oturduğumuz bu ev, Kubbeli ev
geleneğini günümüze kadar devam ettirmiş nadir ya-
pılardan biridir. Evler, yazın serin ve kışın sıcak olur.
Bu tarihi evler, ancak 1979 yılında sit alanı olarak ilan
edilip koruma altına alınabildi nihayet. Bu tür yapılar
MÖ.6000 yıllarına kadar tarihlendirilmekteymiş. Kub-
beli evler ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı gruplar ha-
linde yapılıyor. Bunlar içeriden kemerlerle birbirlerine
bağlanıyor ve böylece geniş mekânlar elde ediliyor.
Bu kubbelerin bir özelliği de üzerlerinin açık bırakıl-
mış olmasıdır. Bu açıklık içerideki dumanın dışarıya
çıkmasını sağladığı gibi aynı zamanda da iç mekânın
aydınlanmasını sağlar.”  Bu bilgileri ev sahibini oğlu
verdi bize.

İlk üniversite 
Dünyanın ilk üniversitesi Harran’da kurulmuştur

ve Harran bilgi üretim merkezidir. Eserleri Latince’ye
ilk çevrilen, dünya ve ay arasındaki mesafeyi ilk
ölçen Müslüman bilgin El-Battani’dir ve  burada ye-
tişmiştir. Batılılar O’na Albategnus (el-Battânî) adını
vermişler. Harran’lı bir diğer bilgin de modern kim-
yanın kurucusu sayılan Câbir bin Hayyan’dır. Sabit
bin Kurra ise Harran’ın yetiştirdiği önemli bir başka
bilgindir, birçok eski Yunan klasiği ve bilimsel eseri
Arapçaya tercüme etmiştir. Böylece Harran; Yunanca
ve Süryanice’den Arapça’ya yapılan tercümelerin
merkezi durumundadır. Felsefe, mantık, astronomi,
geometri, hukuk ve tıp, Harran bilginlerinin vâkıf ol-
duğu ve geliştirdiği temel ilimlerdir. Bugün bu bilgi
şehrinin yansımaları var ucu bucağı görünmeyen
Harran Ovası’nda. Antik kültürün temsilcileri Sabiiler,
Hristiyanlar ve Müslümanlar Harran‘da büyük bir

Dünyanın ilk İslâm Üniversitesi/Harran/Urfa
Foto: Sebahattin Bozkurt
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uyum içerisinde birlikte yaşamışlar yıllarca, buradaki
okullardan dünyaca ünlü âlimler yetişmiş. Emevi hü-
kümdarı 2. Mervan, Harran’ı devletin başkenti yap-
mış. Harran başkent olunca (744-750) buradaki
bilimsel çalışmalar daha da bir hız kazanmış. Tarihi
geçmişi İslam öncesine dayanan dünyaca ünlü “Har-
ran Üniversitesi” Abbasi halifesi Harun Reşid zama-
nında daha da gelişmiş, hız kesmemiş. Verimli
topraklarının altı üstünden daha zengin Harran’ın. Bu
kadim kentte, görkem asırlar öncesine uzanıyor.
Tarih Mezopotamya’da; Harran Ovası’nda başlamış
ve yazılmış. Mezopotamya’nın bilge âlimlerini yetiş-
tiren ve insanlığa armağan eden bu topraklar; dün-
yadaki yüzlerce nokta, bilgisizliğin karanlığında
yollarını ararken, insanlığı aydınlatan bir bilgi feneri
olmuş. Biz, o Harran bilginlerinin önünde hürmetle
eğiliyoruz.

Göbeklitepe
Şanlı Urfa’ya 15 km uzaklıkta Göbeklitepe. Günü-

müzden tam 12 bin yıl önce inşa edilmiş bir tapına-

ğısaklamış bağrında bugüne kadar. Ezber bozan bir
kalıntı. “Göbeklitepe, Şanlıurfa’da bulunan, dünyanın
bilinen en eski mabetler topluluğunun bulunduğu
bölge. Göbeklitepe, insanlığın doğduğu yer olarak
kabul ediliyor ve son yılların en büyük arkeolojik keşfi
olarak nitelendiriliyor. Zira şehir hayatına geçmemiş
olduğu düşünülen avcı-toplayıcı toplumların mabet
inşa etmiş olduğunu gösteren ilk örnek yapı burası
(M.Ö 9.600 – 7.300). Bu tapınakların merkezinde, iki
tane T biçiminde sütun varmış. Bu sütunlar üzerine
işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut semboller de var.
Boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, turna ve yaban ör-
dekleri en sık görülen hayvan tasvirleriymiş. Taşlar
üzerine kazılan bu hayvan tasvirlerinin yanında üç
boyutlu kabartma şeklinde yapılan başka betimleme-
ler de bulunmuş. Bunlardan en önemlisi T biçimin-
deki sütunun yan tarafından aşağı doğru iner biçimde
tasvir edilen aslan kabartması. Göbeklitepe’nin gü-
nümüze kadar bu denli mükemmel olarak korunmuş
şekilde gelmesi, arkeologları şaşırtan bir diğer ko-
nuymuş. Yapılan araştırmaya göre, tapınağın yapıl-
dıktan yaklaşık 1.000 yıl sonra bilinçli olarak toprağın
altına gömüldüğü anlaşılmış. Göbeklitepe’nin niye

gömüldüğü, cevabı bilinmeyen sorular listesinde yer
alıyormuş. 

Eyyüb Peygamber
Harran Üniversitesi ile vedalaştıktan sonra, Eyyüb

Peygamber’in çilehanesine doğru döndürdük oto-
büsü. Ziyaretçisi fazla yok. Dışardan bakıldığında
öyle özel bir ziyaret mekânı gibi de durmuyor. Sanki
Eyyüb Peygamber’in hastalığı devam ediyormuş gibi,

ortam sessiz ve sakin. Önce çilehaneyi ziyaret ettik.
Sonra da “şifalı su“ yazan çeşmeden su içtik. Şifa
beklentisi ile değil elbet, susuzluğumuzu gidermek
için. Eyyüb Peygamber’in hikâyesi şöyle: Önce malını
mülkünü, koyununu keçisini kaybediyor. Arkasından
evini, arkasından da çocuklarını kaybediyor. Daha
sonra da sağlığını. Eyyüb Peygamber bu durumlarda
hep sabrediyor. Allah’a tevekkülü tam, isyan etmiyor.
Dudağından da dua hiç eksik olmuyor. “Ey güzel Al-
lah’ım! Halim sana malumdur. Adını anamayacak
kadar hastayım! Sen Şifa verensin! Şifana muhta-
cım…” Yüce Allah, kulu Eyyüb’ten hoşnuttur. Bu tes-
limiyet Eyyüb Peygamber’in makamını, Allah katında
daha da yüceltir ve kul’u Eyyüb’e: “Ayağını yere vur”
diye vahy eder. Eyyüb Peygamber güçlükle ayağını
kaldırıp yere vurur. Ayağını vurduğu yerden berrak
bir su kaynamaya başlar. Eyyüb Peygamber o suyla
yaralarını temizler. Yaraları kısa sürede kuruyup kay-
bolur.

Hz. İbrahim
Urfa’daki son ziyaret mahallimiz. Tertemiz bir

bahçesi var Halil İbrahim Peygamber’in. Duygu dolu
bir müzik eşliğinde karşılıyor misafirlerini. Hz. İbra-
him; Müslümanlık açısından, haniflik açısından, “oğ-
lunu kurban et” emrine itiraz etmemesi, Kabe’yi inşa
etmesi, Nemrut’la mücadelesi ve Nemrut tarafından
atıldığı ateşte yanmaması gibi hikayelerin kahramanı
ve sembol kişisidir. Kur’an’da birçok ayette ismi
geçer. Peygamber olarak kabul edilir ve Allah kendi-
sine samimiyetinden dolayı “Halil” yani dost sıfatını
vermiştir. “İbrahim, ne bir “Yahudi”, ne de “Hristiyan”

Eyup Peygamber/Urfa
Foto: Yunus İnci
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idi, ama kendini Allah’a teslim ederek her türlü batıl-
dan yüz çevirmiş biriydi; ve O’ndan başka bir şeye
ilahlık yakıştıranlardan değildi.” (Al-i İmran 67) Ku-
ran’da İbrahim’in, putperestlerle ve kendini ilah
sayan Nemrut’la yaptığı çetin mücadeleler anlatıl-
maktadır. Bu tartışmalarda ona cevap veremeyenler,
onu ateşe atarak cezalandırmak istemişler, fakat
bunda başarılı olamamışlardır. İbrahim için ateşin bir
gül bahçesine dönüştüğü rivayet edilir. Hikâye şöyle-
dir: İbrahim Nemrut’u ve putları ilâh edinmeyi asla
kabul etmemiş, putları kimse görmeden kırarak bal-
tayı büyük putun boynuna asmış ve Numrut’u tek
tanrı inancına çağırmıştır. İbrahim’in çağrısına kulak
asmayan Nemrut, büyük bir ateş yaktırıp, İbrahim’i
mancınık ile ateşe attırmış, ama ateş Allah’ın emri ile
onu yakmamıştır. Rivayete göre İbrahim ateşlerin
içindeyken onun Tanrısı ateşi ona bir gül bahçesi ha-
line getirmiştir. Hikâyenin Türkiye versiyonunda olay
Urfa’da gerçekleşir, ateş göle (Balıklıgöl), odunlar ise
gölde yüzen balıklara dönüşür. Kur’an bu konuyu şu
şekilde ifadeye koyar: “Bir kısmı eğer iş yapacaksa-
nız, yakın onu da tanrılarınıza yardım edin! dediler.
Biz de Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!”
dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler; fakat
biz onları, daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna
soktuk. Hz. İbrahim’in hikâyesinin bilindik olmayan
versiyonu ise şudur: Kur’an der ki, “Ey Ateş! Serin ol
dedik, selam olsun İbrahim’e!” (Enbiya; 69) Bu ayet
Hz. İbrahim’in ateşe atılıp tam yanacakken orada bir
gül bahçesi oluşmasına değil; İbrahim’in hicret
etmek suretiyle ateşte yakılma (idam) cezasından
kurtulmasına, yaktıkları ateşin de sönüp gitmesine
delalet eder. Nitekim İbrahim’in ateşten nasıl kurtul-
duğunu satır aralarında görürüz:  “İbrahim’in sözle-
rine kavminin cevabı sadece ‘öldürün yahut yakın”
demek oldu.” Yani bunu ‘demekten’ başka bir şey ya-
pamadılar. Çünkü Hz. İbrahim tıpkı Hz. Peygam-
ber’in, yerine Ali’yi bırakıp, şehri terk etmesi gibi, o
da ateş yakıldığı sırada şehri terk etmiştir: “Onu ve
Lut’u âlemler için kutlu kıldığımız yere ulaştırıp kur-
tardık” (Enbiya; 71). Bu ayetlerden de anlaşılacağı
gibi, Hz.İbrahim’in ateşe atılması, O’nun Nemrut ta-
rafından sürgün edilmesidir. Ateşin gül bahçesine
dönmesi de ilerlemiş yaşına rağmen iki çocuk sahibi
olması ve Kâbe’yi yapma göreviyle görevlendirilmiş

olmasıdır. Anlatıldığı gibi İbrahim mancınığa bağla-
narak, günlerce yakılan harlı ateşe atılmamıştır,
odunlar balık olmamıştır, o mekân da göl olmamıştır.
Balıklıgöl, hikâyenin Türkiye versiyonunda anlatılır.

Oradan ayrıldık ve Nemrut Tepesi’nin  karşısındaki
tepeye çıktık. Nemrud’u seyrettik oradan, yaptıklarını
hayal ettik. Zulümlerine tanık olduk. Allah’ın zulme
uğrayan samimi kullarına nasıl yardım ettiğinine
tanık olduk. Karıncanın, Hz.İbrahim’e su götürürken
sarfettiği sözdeki samimiyetin, teslimiyetin gücünü
gördük, “Oraya ulaşamam ve o ateşin de harını sön-
düremem belki ama safımı da belli ederim ya.” Man-
cınıkların bağlandığı kulenin resmini çektik ve
Nemrut’un karşısında bacak bacak üstüne atarak ke-
yifli ve onurlu bir kahve içtik. 

Otelde yemeğimizi yedik ve hemen yola çıktık.
Emin yerimizi önceden ayırtmış. Program başlamış,
Urfa türkülerini çalıyorlar ve oynuyorlar. Zılgıtlar atı-
lıyor: “Urfalıyam ezelden/Gönlüm geçmez güzel-
den/Göynümün gözü çıksın/Sevmeseydim ezelden.”
Derken bizimkiler de coştular. Çıktılar ortaya ve baş-
ladılar halay çekmeye. İlk önce biraz çekinerek oy-
nasalar da sonradan açıldılar, bu sefer de sahneden
inmediler. İkram olarak çiğ köfte, çay ve tatlı var.
Müthiş keyif aldık.

Kızıltepe
Mardin’e doğru yol alırken arkadaşlarda başka

türlü bir heyecan vardı. Sanki geziye yeni çıkıyormu-
şuz gibi. Kızıltepe Mardin’in bir ilçesi. Mardin’in
hemen yanı başında. Kızıltepe’nin, Mezopotamya’nın
verimli toprakları üzerinde kurulmuş olması, ayrıca
Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli bir ticaret
yolu olan İpek Yolu’nun kavşağında yer alması nede-
niyle, tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi
olma özelliğini korumuş. Bu özelliği nedeniyle birçok
savaşlara sahne olmuş ve çeşitli milletler tarafından
birçok kez yağmalanmış.

Mardin
“İşte Mardin karşınızda duruyor”, bütün arkadaş-

lar gözünü karşıya dikti. Konuşan İmran. Arkadakiler
öne doğru koşuştular görmek için Mardin’i. Dalında

Mardin
Foto: Yunus İnci

Hz.İbrahim
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Kasımiye Medresesi/Mardin
Foto: Yunus İnci

FİLLİ SU SAATİ

Cezeri'nin en ünlü aracıdır;
bir fil şeklindedir. Filin

ortasında oturan adamın
kalemi yarım saatte 7,5

dereceye gelince yukarıda
bulunan bir kuş öter.

Balkonda oturan adam sağ
tarafındaki şahinin ga-

gasından elini kaldırır, sol
elini sol tarafındaki

şahinin gagası üstüne
koyar. Sağındaki şahinin

gagasından, sağdaki
yılanın ağzına bir top

düşer, yılan topu filin sağ
omzundaki vazoya bırakır,

filin seyisi balta ile filin
başına hamlede bulunur,
sopalı sol elini kaldırır ve

filin başına vurur. Top filin
göğsünden çıkar, karnında

asılı bir çan üze rine
düşerek ses çıkarır,

böylece yarım saatin
geçtiği anlaşılır.
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tüneyen ürkek bir bülbül gibi, tepenin üzerine konu-
vermiş. Oldukça görkemli görünüyor. Yukarı Mezopo-
tamya ayağının altından uzayıp gidiyor Suriye’ye
doğru. Tırmanışa geçtik, tepeye çıkınca sağda eski
Mardin, solda yeni Mardin. Yeni Mardin cazip değil.
Yeni Mardin’de, eski Mardin’deki yapılarda, yani Mar-
din Evleri’nde kullanılan taşlar kullanılmalıydı. Reh-
berimiz hemen başladı görevine: ‘Mardin; tarihsel
gelişim içerisinde, onlarca uygarlığa ve onlarca deği-
şik din, etnik grup ve mezheplere ev sahipliği yap-
mıştır. Müslüman, Süryani, Yakubi, Keldani, Nesturi,
Yezidi, Yahudi, Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni vs. gibi
farklı din ve farklı etnik kökenden gelen topluluklar
hep birlikte “barış ve kardeşlik içerisinde” yaşamıştır
Mardin’de. Verimli Mezopotamya Ovası’nın ortasında
yükselen, kalker ve lavlarla örtülü bir dağın yama-
cındaki kent, neredeyse bütün kültürlerin uğrak yeri
olmuş. Kentin doğum tarihi M.Ö. 4500 yılına kadar
dayanıyor. Maalesef restorasyondan dolayı Mardin
Kalesi’ne de çıkamıyoruz. Mardin denince gözümüzde
oluşan görüntülerin pek çoğu Mardin Evleri’ne ait. O
güzelim taş evlerin üzerine briketle katlar çıkılmış.
Hani derler ya, altı kaval üstü şişhane. İşte tam da
böyle. Avrupa’nın bütün şehirlerini gezdim-dolaştım.
Türk milleti kadar tarihi eserleri katletme meraklısı
bir başka ülke ve millet görmedim. Umarım Mardin’in
yeni belediye başkanı Ahmet Türk bu çarpıklığa son
verir. 

Deyrulzaferân Manastırı
Deyrulzefarân Manastırı Mardin’in 3 km doğu-

sunda, 5. yüzyılda yapılmış. Süryanilerin önemli mer-
kezlerinden biri. Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi,
Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı manastırın
önemli yapılarını oluşturuyor. Manastırın içinde Sür-
yanice bir İncil ve kutsal taş bulunmakta, ilk tıp fa-
kültesinin burada kurulduğu söyleniyor. Kurulduğu
dönemden kalma mozaikler bugün de aynen dur-
maktaymış. İçinde 52 Süryani patriğinin mezarları
bulunmaktaymış. Burası, 1932’ye kadar 640 yıl bo-
yunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah ye-
riymiş. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi bu
Manastır’da patriklik yapan ve 1895’te vefat eden 4.

Petrusmuş. Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin
önemli dini merkezlerinden biri. 

Kasımiye Medresesi
700 yıllık bir tarihe sahip mükemmel bir mimari

yapısıyla, nakış nakış süslenmiş, her köşesi ilim ve
irfan kokan Kasımiye Medresesi‘ndeyiz. Orada hem
dini ilimler hem fenni ilimler icra edilmiş. Medrese
duvarlarında astronomi ve tıp bilimine ait simgeler
var. Kasımiye Medresesi‘nin yapımına, Artukoğulları
zamanında başlanmış, Akkoyunlu hükümdarı Cihan-
gir‘in oğlu Sultan Kasım tarafından tamamlanmış.
Medresenin avlusunda duvardan aşağıya su düşüyor.
Bu suyun hikayesi de şöyleymiş:  Çeşmeden dökülen
su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk
bölümü olgunluğu ve suların bir havuzda toplanması
ölümü temsil edermiş. Daha sonra bu su, kanallarla
toprağa aktarılır ve bu da toprağın can bulmasına
sebep olurmuş. Hikaye güzel. İbret verici. Medrese-
nin bahçesinde olması da ayrıca anlamlı. Medresede
iki tane mescid var. Hanefilerin mescidi ve Şafiilerin
mescidi. Burada eserleri sergilenen âlimlerin isimleri,
Ahmed, Hasan ve Muhammed’dir. Halîfe Me’mûn’un
sarayında astronomi ilmiyle uğraşan Mûsâ bin Şâ-
kir’in oğullarıdır. Bağdât’da doğup yetişmişler. Mûsâ
bin Şâkir genç yaşta vefât edince, Halîfe Me’mûn,
oğullarının terbiye ve yetişmesini üzerine almış.
Yahyâ bin Mansûr’un yanında ilim öğrenen gençler,
matematik, mekanik, geometri, tıp, fizik ve diğer
ilimlerde yüksek dereceye erişmişler. Alman araştır-
macı Sigrid Hunke; Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm
Güneşi isimli eserinde, Muhammed bin Mûsâ hak-
kında; “Muhammed, astronomi ve matematik saha-
sında büyük bir âlim olduğu gibi, hikmet ve mantık
alanına da girmiş ve bu sahalar da eserler vermiştir.
Metalurjiye önem vermiş ve kardeşi Ahmed’in faali-
yet sahası olan mekanik mevzuunda da çalışmıştır”
demektedir. Sigrid Hunke, Ahmed bin Mûsâ hakkında
da şöyle demektedir: “Ahmed bin Mûsâ; mekanik ve
geometri dalında otorite idi. Meselâ üzerine ateş yak-
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laştırıldığında fitili otomatik olarak ortaya çıkan kan-
diller yapmıştı. Kandilin fitili ortaya çıkınca, yağ da
hemen fitilin üzerine yanacak miktarda fışkırıyordu.
Rüzgâr esse bile, kandil sönmüyordu. Ayrıca, geliş-
tirdiği zirâat ve sulama âleti, tarlada sulama yapar-
ken, tâyin edilen sulama miktarını aşınca hemen
sinyal veriyordu... Benî Mûsâ kardeşler, gerçek an-
lamda ilmî bir atmosfer içinde yaşamışlar ve bu at-
mosferi güçlendirmişlerdir. Otomatik saatler,
mekanik âletler, otomatik oyuncaklar, ev âlet ve eda-
vâtı onların başta gelen buluşlarındandır.“ 

Mardin Ulu Cami

Ulu cami, Mardin’in en eski Camisi. Minaresi Ar-
tuklu Hükümdarı Kutbettin İlgazi zamanında inşa
edilmiş (1176). İlk yapıldığı sırada iki minaresi var-
mış. Günümüze bir minaresi gelmiş. Mardin Ulu Ca-
mii’nde,  Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleri-
nin mensupları için ayrı ayrı mihraplar yapılmış. Ca-
minin mihrap tarafında duvara monte edilen bir mu-
hafaza içinde sakalı şerif şişesi de mevcut. Ayrı ayrı
kişilerin sakladığı 4 anahtarı varmış bu muhafazanın.
Caminin minaresinde kufi harfler ile kelime-i tevhid
ve cennetle müjdelenen on sahabenin ismi yazılı. Ay-
rıca -ve men yetevekkel alellahi fehuve has-

buhu-,/Kim allah’a tevekkül ederse O ona yeter,
ayeti yazılı. Mardin Ulu Camii ile ilgili olarak anlatılan
bir de hikâye var: İki minare varken minareler ara-
sına yılan ve akrep sokmasına karşı bir tılsım asılıy-
mış. Sonradan minarelerden birinin yıkılması ile
tılsım işlevini yitirmiş. Fakat halk halen tılsımın etki-
sinin sürdüğüne inanırmış. Mardin’de yılan ve akrep
sokmasının olmayışını bu tılsıma bağlarlarmış. Müs-
lümanlara miras kalan, her tarihi eser gibi, Ulu Cami
de pislikten nasibini alan tarihi eserlerden biri. Mar-
din’i ziyarete gelenler, önce manastırları sonra da
mutlaka bu camileri geziyorlardır. Bizim gezdiğimiz
gibi.  Manastırlardaki temizliği ve ilgiyi gören bu zi-
yaretçiler camilerdeki pisliği ve ilgisizliği görünce ne
düşünüyorlardır tahmin etmek güç değil. 

Şehidiye Camii ve Medresesi
Şehidiye Camii Sultan Melik Nasruddin Artuk

Aslan tarafından 1201-1239 tarihlerinde yaptırılmış.
Kendisi de burada mefdundur. 1916 yılında camiye
bu gün ayakta duran o muhteşem minaresi ilave edil-
miş. Cami, eğitim odaları ve şadırvan hepsi bir avlu
etrafında çevrelenmiş. 2004’te restore edilmiş. Mi-
nare 1916 yılında Ermeni mimar Lole tarafında inşa
edilmiş. Yatsı namazını kıldık burada. 

Telkâri
Mardin yöresine ait bir gümüş işleme sanatı. İnce

gümüş tellerin birleştirilmesiyle yapılırmış. Bu işlem
türü milattan önce 3000’lere dayanmaktaymış. Or-
tadoğu’ya ait bir sanatmış. Dönem dönem geniş
uygulama alanları bulmuş. Ortaçağda Sicilya ve
Venedik’te de kullanılmış. Telkâri, tamamen elde
yapılan bir işlem. Bu amaçla teller kendilerinin et-
rafında oval, yuvarlak vb. şekiller oluşturularak sa-
rılıyorlar. bizzat uygulamalı olarak gördük.

Mardin Eşekleri
Mardin Belediyesi bünyesinde istihdam edilen

kadrolu 47 adet eşek varmış. Sokaklar çok dar ol-
duğu için bu eşekler çöp taşıma işinde kullanılmak-
taymış. 43’ü günü birlik çöp toplayan eşeklerden
4’ü yedek olarak tavlada bırakılıyormuş. Eşekler
yaş itibari ile emekli bile yapılıyorlarmış. 

Midyat
Sabah Mezopotamya Ovası’na karşı otelimizin te-

rasında kahvaltımızı yaptıktan sonra,  Midyat’a mü-
teveccihen yola çıktık. Devlet Konuk Evi’nin
terasındayız. Midyat’ı terastan seyrediyoruz. Midyat,
Ayna demekmiş. Midyat Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nin en gelişmiş ilçelerinden biri. Geçim kaynağı
tarım ve hayvancılık. 2000’li yıllardan itibaren ilçede
çekilen dizi film ve sinema yapımları sayesinde unu-
tulmaktan kurtulmuş. Midyat’ta yaşayan tüm toplu-

Mardin Ulu Camii İçinden

Foto: Yunus İnci

Mardın Eşeği
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lukların ortak değeri olan Telkâri/gümüş işleme sa-
natı da bu vesileyle tekrar canlanmış. Midyat; MS 6.
yy.da Abbasilerin hâkimiyetine geçmiş. 1535 yılında
Osmanlı topraklarına katılmış. Birçok ulusun yaşam
sürdüğü bütün dinlerin kardeşçe yaşadığı antik bir
kent Midyat. Mardin ve Midyat’ın büyüsüne kapıldık
ve Mor Gabriel Manastırı’nı unuttuk. 

Hasankeyf
Batman’a bağlı olan, iki yakasını Dicle Nehri’nin

ayırdığı tarihi bir ilçe Hasankeyf. Tarihi, M.Ö. 10.000
yıl öncesine kadar gitmekteymiş. 1981’de sit alanı
ilan edilmiş. Zamanında önemli bir ticaret merkeziy-
miş. Hasankeyf’i Artuklulardan alan (1232) Eyyubiler,
henüz bölgeye tam hâkim olamadan Moğol istilası
musallat olmuş. Birçok yerleşim yeri gibi burası da
altüst edilmiş. Eyyubiler, Moğol şokunu atlattıktan
sonra 14. yüzyıl başlarından itibaren Hasankeyf’i ye-
niden imar etmeye başlamışlar. Özellikle bugün Ha-
sankeyf’te bulunan birçok eserde imzası bulunan

Eyyubilerin, Sultan Süleyman zamanında bu imar
faaliyeti zirveye ulaşmış. Hasankeyf, bu yıllarda tari-
hinin en parlak dönemlerinden birini yaşamış. 1515
yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiş. Doğunun muh-
teşem tarihini görmek istiyorsanız, Hasankeyf’i mut-
laka görmelisiniz. Geç kalırsanız, göremeyebilirsiniz.
Çünkü 2015’te Ilısu Barajı, bu güzelliği timsah gibi
yutacak. 

Hasankeyf Kalesi
Hasanakeyf kalesi, Dicle nehri kıyısında ve nehir-

den 200 m. yükseklikte. M.S.363 yılında, Süryani
piskoposluğunun merkezi olarak Bizanslılar tarafın-
dan yapılmış. Hristiyanlığın bu bölgede yaygılaşma-
sından sonra, Kadıköy Konsili tarafından M.S. 451
yılında alınan bir kararla Hasankeyf’teki Piskoposluğa
Kardinal unvanı verilmiş. Bu kale, Bizanslıların do-
ğuda yaptıkları en sağlam kaleymiş. 1071 Malazgirt
Meydan Muharebesi’nden sonra 1101-1231 yılları
arasında Artukoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış.
Hasankeyf Kalesi’nin iki kapısı var. Doğudaki kapıya
İmam Abdullah Kapısı, Batıdaki kapıya da Sır Kapısı
denilmekteymiş. Kaleye 2.000 basamaklı merdiven-
lerle çıkılırmış. Kaleye su taşımak için Dicle Nehri’ne
inen biri açık diğeri gizli iki yolu daha varmış. Bu
merdivenler hâlâ ayakta. Kale ziyarete kapalı olduğu
için biz içini gezemedik. İnsanlığın ilk olarak dünyada
mağara yaşantısıyla, mağara hayatıyla şehirleşmeye
başladığı antik bir kent. 

Er-Rızk Camii 
Cami, Eyyubi Hükümdarı Sultan Süleyman tara-

fından 1409 yılında yaptırılmış. Güneydeki ibadet
mekânı heyelan yüzünden nehre uçmuş. Günümüze
haremin kuzey duvarı ile avlu giriş cephesi, taç kapı

Hasankeyf/Batman
Foto: Yunus İnci
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ve minaresi ile ulaşmış. Bugün caminin özgün yapı-
sından sağlam olarak avlunun kuzey cephesindeki
minare ve taç kapı ile harimin kuzey cephesi kalmış.
Şerefesine iki merdivenle ulaşılan minare, gövdesin-
deki geometrik bezemeler ve kufi hatlı Arapça yazılar,
küçük mozaikler halinde kesilmiş renkli taşlar ile hay-
ranlık verecek kadar güzel. Osmanlılardan kalma bir
de hamam var Hasankeyf’in girişinde. Şehre gelenler
önce hamama uğramak zorundalarmış. Çeşitli has-

talıkların şehirde yayılmaması için alınmış bu tedbir. 

Zeynel Bey Türbesi 
Türbe, 1462-1482 yılları arasında Hasankeyf’e

hâkim olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın, Ot-
lukbeli Savaşı’nda yaralanıp burada ölen oğlu Zeynel
Bey için yaptırılmış. Mimarisinde, kuruluşu ve beze-
mesiyle Azerbaycan ve Türkistan yöresi anıt mezar-
larının etkisi görülürmüş. Dıştan silindirik görünü-
şüne karşılık, içten sekizgen plandaymış. Gövde yü-
zeyinde firuze ve lacivert renkli sırlı tuğla kaplama-
larla, mozaik çinilerden oluşan bitkisel ve geometrik
dekorasyonun yanı sıra, “Allah, Muhammed, Ali,
Ahmed” kelimelerinden müteşekkil kufi hatlı Arapça
yazıya da yer verilmiş. Biz karşıdan gördük türbeyi.
Yalnızlaşmış. Ölümünü bekler gibi hüzünlü. 
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Rezidans’ta “Türk Kahvesi”
Tanıtımı

“Türk kahvesinin kendine has bir tadı ve kokusu vardır, pişirme tekniğiyle diğer kahvelerden
ayrılır. Telvesiyle ikram edilen tek kahvedir. Telvesi ve köpüğüyle kendine özgün bir kimliği vardır.
Bakır cezvede pişirilir. Önce cezvenin içine kaç kişilik kahve yapılacaksa o ölçüde su ve 1 fincan
için 1 tatlı kaşığı kahve konulur. Eğer şekerli içilmek isteniyorsa şeker de ilave edilir. Türk kahve-
sinin bir özelliği de şekeriyle birlikte pişmesidir. Kahve hızlıca bir kez karıştırılır ve bırakılır. Daha
sonra ateşte kaynatılır. Köpürdükten sonra bir kısmı bardağa alınır, sonra tekrar kaynatılır. Türk
kahvesinin bu şekilde pişirilişi uygulamalı olarak misafirlere gösterildi.”

Röportaj
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OCCA: Örfümüze sa-
hip çıkma adına bir bü-
yükelçi gibi hizmet
ediyorsunuz. Türk kah-
vesini tanıtma fikri

sizde nasıl oluştu, anlatabilir misi-
niz? 

Gamze Karslıoğlu: Her ül-
kede, misyon şefleri eşlerinin oluş-
turduğu sosyal aktivite, dayanış-
ma ve yardımlaşmayı sağlayan bir
dernek ya da bir platform bulun-
maktadır. “Bir sefireye ne görev
düşüyor?” derseniz, bu gibi olu-
şumlarda aktif olarak yer alıp ül-
kesini temsil etmek diyebiliriz.
Burada da Alman Dışişleri Bakan-
lığı’nın kurduğu “Wilkommen in
Berlin” adlı diplomatik bir kulüp

bulunmaktadır. Berlin’e geldiğimiz
ilk günden itibaren ben de bu ku-
lübe üye olarak “Her türlü aktivi-
teyi sizinle yapmaya hazırım”
çağrısında bulundum. Kulüp içeri-
sinde her ay bir elçiliğin ya da re-
zidansın tanıtımının yapıldığı,
benim de üye olduğum “Elçilikler
ve Rezidanslar” adlı bir grubumuz
var. Bu yıl ilk organizasyonu biz
üstlendik ve rezidansımızı tanıt-
mak amacıyla büyükelçi hanımla-
rını davet ettik. Bu davetin sadece
rezidans tanıtımıyla sınırlı kalma-
sını istemedik ve ülkemizin tanıtı-
mına hizmet eden bir konuyu da
ele almak istedik. Ancak Türki-
ye’nin artık tanıtıma ihtiyacı olma-
dığını düşünüyorum. Herkes

Türkiye’yi tanıyor. Kuşadası ya da
Marmaris gibi yerlerin değil de Sü-
mela’nın ya da Kapadokya’nın an-
latıldığı özel bir turizm çalışması
yapılabilirdi. Ancak biz daha özgün
bir şey olmasını istedik. Bu konu-
nun ne olması gerektiği üzerine
düşünürken Türk kahvesi fikri or-
taya çıktı. Bu fikri de ilk ortaya
atan küçük oğlumdur. 

MOCCA: Nasıl bir program ha-
zırladınız, biraz anlatabilir misiniz?

Gamze Karslıoğlu: Öncelikle
programımızın çok güzel gerçek-
leştiğini ve konukların çok keyif al-
dıkları bir gün geçirdiklerini söyle-
meliyim. 58 kişinin katılım bildir-
miş olmasına rağmen, 70 kişinin

"Viyana savunmasına katılmak üzere Würz-
burg'tan gelen savaşçılar şehirlerine yanlarında esir-
lerle dönerler. Esirleri gözlemleyen nöbetçilerden biri
krala gelip, 'Bu Türkler her gün kahverengi bir nohudu
kavuruyorlar, pişiriyorlar sonra da zevkle içmeye baş-
lıyorlar ama ben artık kokuya dayanamıyorum' der.
Böylece kahve, kralın ilgisini çeker ve şehrin ortasında
halka denetmek üzere Mehmet Sadullah Paşa'ya
kahve yaptırılır. Kahvenin tadını acı bulan Würzburg-
lulara kahvenin yanında şurup da ikram eder Mehmet
Sadullah Paşa. Türk stili cezvede yapılan kahve, esir
bir Türk paşasının elinden ilk defa halkın önünde içil-
miş olur. Bundan sonra şehirde kahve tanınmaya baş-
lanır ve kahvenin ilk içildiği caddede paşaya bir kulübe
yapılarak kahve satmasına izin verilir. Kahvenin ya-
yılmasından sonra paşanın yanında çalışan Alman yar-
dımcısı kendi kahve dükkânını açmak ister. Şehrin
idarecileri kahve mesleğini öğrenmeden dükkan aç-
masına izin vermezler ve kendisini mesleğin incelik-
lerini öğrenmesi için Saraybosna'daki kapalı çarşıya

gönderirler. Orada 3 yıl meslek eğitimi alır ve Würzburg'a dönerek kendi dükkânını açar. Şehirde
daha başka kahveler de açılır. Bu yerler o dönemde daha çok elit kesime hitap eden mekanlardır." 

Dr. Latif Çelik, Türk kahvesinin Almanya'da tanınmasını işte böyle anlatıyor. Kahvenin Avru-
pa'ya taşınmasını sağlayan Türkler buldukları hazırlama ve pişirme yöntemiyle kahveye kendi
isimlerini de vermişlerdir. Artık tüm dünyanın "Türk kahvesi" olarak tanıdığı içecek kendine has
bir sunuma da sahiptir. Kahve çekirdeklerinin ince öğütülüp kömür ateşinde kavrulmasıyla elde
edilen Türk kahvesi, telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olması yanında köpüğü ve tadıyla da
farklılaşmaktadır. Dergimize de ismini veren Türk kahvesi, Türk kültüründe özel bir yere sahiptir.
Bu kültürün korunması ve yaşatılması gerektiğini bizler MOCCA dergisi olarak çeşitli platformlarda
dile getirdik. Bu konuda anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan T.C. Berlin Büyükelçisi Sayın
Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun eşi Gamze Karslıoğlu Hanımefendi ile Türk kahvesi konulu bir söyleşi
gerçekleştirdik.
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katılarak teveccüh gösterdikleri
programın ilk kısmında, rezidansın
tarihini anlatan bir sunum yaptım.
Hazırlanan konferans düzene-
ğinde, rezidansın eski fotoğrafları-
nın da yer aldığı bir slayt gösterisi
eşliğinde, İngilizce olarak sunumu
gerçekleştirdim. Daha sonra, Türk
kahvesinin tanıtımına geçtik.
Hülya Gülseçkin Hanım, bir yan-
dan Türk kahvesinin tarihini, ken-
dine has özelliklerini ve tarifini
anlatırken, bir yandan da salonu-
muza özel olarak getirilen kumda
kahve tezgahında Türk kahvesi pi-
şirdi. Geleneğimizde özellikle ye-
mekten sonra kahve tercih edildiği
hatırlatılarak, tamamı Türk ye-
meklerinden oluşan açık büfeye
konuklarımız davet edildi.  Yeme-
ğin ardından, konuklarımıza Türk
kahvesi ikram ettik. Ayrıca, Türk
kahvesiyle birlikte ikram edilmesi
cihetiyle Türk lokumuna da prog-
ramımızda yer verdik. Sevgi Güre
Hanım, geleneksel bir Türk tatlısı
olarak Türk lokumu hakkında ko-
nuklarımıza bilgi verdi. Son olarak,
misafirlerimize rezidanstan ayrıl-
madan önce Kültür Bakanlığımız
tarafından yayımlanan Beşir Ayva-
zoğlu’nun Türk Kahve Kültürü
isimli kitabını ve Sevgi Hanım ta-
rafından misafirlerimiz için özel
olarak hazırlanan lokum paketle-
rini hediye ettik. 

MOCCA: Türk kahvesiyle ilgili
hangi bilgileri konuklarınızla pay-

laştınız? Bir de MOCCA okurları
için anlatabilir misiniz Türk kahve-
sini? 

Gamze Karslıoğlu: Kısaca
kahvenin tarihinden bahsettikten
sonra Türk kahvesinin doğuşunu,
Osmanlı’daki yerini ve Avrupa’ya
gelişini anlattık. 

Kahvenin tarihi

14. yüzyılda Yemen’de suda
kaynatılan kahve çekirdeklerinin
tıbbî özellikleri olduğu düşünülü-
yormuş. 1511 yılında kahve, hacı-
lar ve tüccarlar aracılığıyla İslâm
dünyasının diğer bölgelerine taşın-
masında büyük bir rol oynayacak
olan Mekke’ye ulaşmış. Kahve, İs-
tanbul’a Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Yemen’de Osmanlı Va-
lisi olarak görev yapan Özdemir
Paşa tarafından getirilmiş. Os-
manlı sarayında kahvenin yeni pi-
şirme metodu keşfedilmiş. Kahve
ta- neleri kavrulmuş ve suyla hafif
ateşte pişirilmiş. Böylece Türk
kahvesi doğmuş. İlk olarak Tahta-
kale’de açılan ve tüm şehre hızla
yayılan kahveha-
neler sayesinde
halk kahveyle ta-
nışmış. 16. yüz-
yılda kahvehaneler
edebiyat, kültür ve
siyasetin konuşul-
duğu merkezler
haline gelerek dö-
nemin sosyal ha-
yatına damgasını
vurmuş. Tüccar ve
gezginler saye-
sinde, Türk kah-
vesi Avrupa’ya ve
tüm dünyaya yayıl-
mış. 1615’te Venedikli tüccarlar
kahveyi İtalya’ya ulaştırmışlar.
İtalya’da ilk kahvehane 1645 yı-
lında açılmış. İngiltere’nin “Melek”
isimli ilk kahve dükkanı 1650 yı-
lında Oxford’ta açılmış. Sultan 4.
Mehmet’in Fransa’ya elçi olarak
gönderdiği Hoşsohbet Nüktedan
Süleyman Ağa tarafından kahve,
Fransa’ya da tanıtılmış. Fransa’da
“sihirli içecek” olarak anılan kah-
ve, Paris sosyetesinin sevgilisi ha-
line gelmiş. Paris’in ilk gerçek kah-
vehanesi “Café de Procope”, 1686
yılında açılmış. 2. Viyana Kuşat-
masından arkasında pek çok mal-

zeme bırakarak geri çekilen Os-
manlı’dan kalanlar içerisinde yak-
laşık 500 çuval da kahve bulunu-
yormuş. Bu gizemli taneler hak-
kında hiçbir fikri olmayan Viya-
nalılar, deve yemi olduğunu dü-
şündükleri kahve çekirdeklerini
Tuna Nehri’ne dökmeye karar ver-
mişler. Bu haber, uzun yıllar Türk-
ler arasında yaşamış olan
Kolschitzky isimli bir kişiye ulaş-
masıyla, Viyanalılar kahve çekir-
deklerinin ne olduğunu öğre-
nmişler. 1675 yılında Almanya’da
kahvenin tanınmasından sonra
1679-1680 yıllarında Hamburg,
Bremen ve Hannover’de ilk kahve-
haneler açılmış. Paris’teki “Café
Procope”nin ardından Avrupa’nın
en eski kahvesi Leipzig Alman-
ya’da bulunmaktadır. 

Türk kahvesinin pişirilişi

Türk kahvesinin kendine has
bir tadı ve kokusu vardır, pişirme
tekniğiyle diğer kahvelerden ayrı-
lır. Telvesiyle ikram edilen tek kah-

vedir. Telvesi ve köpüğüyle ken-
dine özgün bir kimliği vardır. Bakır
cezvede pişirilir. Önce cezvenin
içine kaç kişilik kahve yapılacaksa
o ölçüde su ve 1 fincan için 1 tatlı
kaşığı kahve konulur. Eğer şekerli
içilmek isteniyorsa şeker de ilave
edilir. Türk kahvesinin bir özelliği
de şekeriyle birlikte pişmesidir.
Kahve hızlıca bir kez karıştırılır ve
bırakılır. Daha sonra ateşte kayna-
tılır. Köpürdükten sonra bir kısmı
bardağa alınır, sonra tekrar kayna-
tılır. Türk kahvesinin bu şekilde pi-
şirilişi uygulamalı olarak misafir-
lere gösterildi.  
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Türk kahvesinin ikram edi-

liş şekli

Türk kahvesi mutlaka suyla
birlikte ikram edilir. Kahve içme-
den önce su içilip ağzın aroması
temizlendikten sonra kahve içilir.
Kendine özgü fincanında yanında
su ve lokumla birlikte sunulur. 

Tuzlu kahve

Türk geleneğinde özel bir yeri
olan kız isteme olayında kahve
büyük bir rol oynar. Genç kız ken-
disini istemeye gelen gencin aile-
sine kahve ikram eder. Kahveler
içildikten sonra kız isteme olayı
gerçekleştirilir. Damadın kahve-
sine tuz konulur. Bu, damadın sa-
bırlı olup olmadığını anlamak için
bir testtir. 

Kahve falı

Türk kahvesiyle ilgili halk ara-
sında yaygın başka bir gelenek de
telvesinden fal bakılmasıdır. Kahve
içildikten sonra kahve fincanı ters
çevrilerek kapatılır ve telveden
çıkan şekillerden tahminlerde bu-
lunulur. Fal bakılsın veya bakılma-
sın kahve fincanı mutlaka çevrilir.
Bunu anlattığımızda herkes yap-
mak istedi ancak 70 kişiye fal bak-
mamız mümkün olmayacaktı. An-
cak bu hikâyeleri dinleyen herkes
çok etkilendi. Kimilerinin elbette
bu konularda bazı bilgileri vardı.
Yine de bu şekilde dinlemek her-
kesin çok hoşuna gitti. Arap ülke-
lerinden gelenlerin özellikle ilgisini
çekti.

MOCCA: Yapmış olduğunuz bu
resmi tanıtımdan dolayı sizi tebrik
ediyoruz. Türk kahvesinin Alman-
ya’da tanınıp yaygınlaşması için
başka neler yapılabilir? Diğer ku-
rumlar, dernekler ya da iş adam-
ları sizce neler yapabilirler? Böyle
bir mesaj vermek ister misiniz?

Gamze Karslıoğlu: Bu ko-
nuda en etkili çalışma Türkiye’deki
zincir kahve kafelerinin Berlin’de
de açılması olabilir. Döner ya da
simit evleri nasıl yaygınlaştıysa
kahve kafeleri sayesinde de Türk
kahvesi yaygınlaşabilir. Ben bir
diplomatik etkinlik olarak Türk
kahvesini tanıttım. Katılımcılar bil-
gilendiler ve mutlaka çevreleriyle

bu bilgileri paylaşırlar. Ancak
Alman toplumuna daha etkin ta-
nıtmak için batı standartlarında
görünümü olan ama Türk kahve-
sine özgü sunum yapacak kahve
dükkanları açılmalıdır. Türk der-
nekleri ve iş adamları düzenledik-
leri toplantılarda Türk kahvesini
öne çıkartabilirler. Bir toplantıla-
rında temayı Türk kahvesi olarak
belirleyebilirler ya da Türk kahvesi
eşliğinde toplantılarını gerçekleşti-
rebilirler. Ancak en etkili iş kahve
dükkânlarının açılması olacaktır.

MOCCA: Gamze Hanım, biraz
da kendinizden bahsedebilir misi-
niz?

Gamze Karslıoğlu: Ben An-
kara doğumluyum ama baba tara-
fım Konyalıdır. Üniversiteyi Anka-
ra’da okudum, ekonomi bölümü
mezunuyum. 20 yıldır dış işleri ca-
miasındayım. 2012 yılından itiba-
ren de eşimle birlikte Berlin’deyiz.
Biri 18, diğeri 16 yaşında 2 oğlu-
muz var. Şu anda eğitimlerine
devam ediyorlar. Baştan beri değil
belki ama büyükelçi olduğundan
bu yana, eşime çıktığı bu siyasi,
ekonomik ve kültürel yolda gay-
retle ve hissederek destek olmaya
çalışıyorum. İşin içinde ülke tanı-
tımı olduğu için içinizde daha farklı
hissediyorsunuz ve bu yönde ça-
lışmak size daha cazip geliyor. Bu
meslek öyle bir meslek ki ailece
yapıyorsunuz. Sadece eş de değil,
çocuklar hatta varsa kediniz, kö-
peğiniz bile etkileniyor. Bazen ka-
rantinalarda 3 ay, 6 ay beklemek
zorunda kalıyorlar. Ebeveynleriniz
de kendilerini size göre ayarlıyor.
Kısacası tüm aileyi etkileyen bir
meslek. Çeşitli görev yerlerimiz
oldu. Evlendiğimizde eşim New
York’ta görev yapıyordu. Manhat-
tan’a gelin gitmek güzel bir şeydi.
Sonra Ankara’ya geldik. Oradan
Norveç’e ve Gürcistan’a geçtik.
Çocuklarımın diplomat olmalarını
arzu ederim. Çünkü belli bir biri-
kim içerisinde büyüyorlar. Bu ya-
şantıyı hiç bilmeden bu işin içine
girmek çok daha zor olur. Ancak
şu anda ikisi de bunu tercih etmi-
yor.

MOCCA: Bir büyükelçi eşi ola-
rak yaşadığınız zorluklarınız neler-

dir?
Gamze Karslıoğlu: Büyükelçi

olunduğunda durum biraz daha
farklı olabiliyor. Kurulu bir düzene
gidiyorsunuz, belli hizmetleri elçi-
likte alabiliyorsunuz ya da alabile-
ceğiniz yerlere ulaştırabiliyorlar
sizi. Ancak mesleğin başındayken
bir takım zorluklar olabiliyor. Her
zaman gelişmiş bir ülke olmayabi-
liyor gittiğiniz yer. Orta Asya, Af-
rika veya Avrupa’nın daha ücra bir
köşesi olabilir görev yeriniz. Bura-
larda yolunuzu kendiniz bulmak
zorundasınız. Gittiğim yerde bir
anne olarak ilk düşündüğüm şey,
ekmek, tereyağı ya da sütü ne-
rede bulacağım oluyor. Eğer dilini
de bilmiyorsanız bir takım sıkıntı-
lar yaşanabilir.

MOCCA: En çok sıkıldığınız
ülke hangisi oldu?

Gamze Karslıoğlu: Hiçbir ül-
kede sıkılmadım. Farklı kültürlerde
yaşamaya hazır olan bir profilde
olmanız gerekiyor, yoksa altından
kalkılması zor bir iş. Eşim Ba-
tum’da görev yaptığında Gürcistan
Acara bölgesiydi. Tabi nispeten
bazı temel ihtiyaçlardan yok-
sundu. Ama Sarp sınırına 15 km
uzaklıkta çok hoş bir doğa güzelli-
ğinin içerisindeydik. Azerbaycan
Bakü’de görev yaptıktan sonra
Cumhurbaşkanlığına geldik. Köş-
kün içerisinde 4 sene geçirdik.
Orası da bambaşka bir dünyaydı.
Aileler birbirleriyle çok kenetlen-
mişti. Çünkü eşlerini Cumhurbaş-
kanımıza teslim etmişlerdi. Yurt-
dışı seyahatleri, programlar vs.
mesai saati diye bir şey yoktu.
Cumhurbaşkanının birinci daire-
sinde çalışıyorsanız 7/24 çalışma-
nız gerekir. Ama orası bize çok şey
kattı, çok şey öğretti.

MOCCA: Büyükelçimiz Sayın
Hüseyin Avni Karslıoğlu’nun sıra
dışı bir yapısı var. Saçları, küpesi,
tarzı vs. Bu özellikleri dolayısıyla
bürokraside bir sorunla karşılaştı-
nız mı hiç?

Gamze Karslıoğlu: Bu ko-
nuda tevazu yapmayacağım. Bir
başkası olsaydı belki sorun ya-
şardı. Ancak Hüseyin Avni Karslı-
oğlu kendi nev-i şahsına münhasır
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yapısıyla tepki almadan sürdüre-
bildi meslek hayatını. Bulunduğu
yerlerde hep de çok sevilmiştir.
Berlin’de de çok güzel kucaklandı.
Bence Berlin’de sevilmesinin bi-
rinci nedeni, prototip, klasik bir
duruşu olmayışının yanında ak-
sansız Almanca konuşuyor olması.
Burada büyüyen biri, Almancayı
kendi gibi konuşan bir Büyükelçi
gelince daha bir sempati duyuyor.

MOCCA: Gerçekleştirdiğiniz

programda rezidans hakkında
da bilgilendirme yaptığınızı
söylemiştiniz. Kısaca rezidansı da
dinleyebilir miyiz sizden?

Gamze Karslıoğlu: Bina 1912
yılında Erich Goldschmidt tarafın-
dan Mimar Adolf Wollenberg’e

yaptırılmıştır. İnşası 1913 yılında
tamamlanan yapının mülkiyeti 2.
Dünya Savaşı sırasında o zaman-
lar geçerli olan yasa gereği zo-
runlu istimlak yoluyla Yahudi olan
mülk sahibinin elinden alınıp önce
Mimar Bruno Castner’e verilmiş
daha sonra da, 1942 yılında
Alman Ordusu’nda görevli bulunan
ve o sıralar savaşta olan Teğmen
Horst Castner‘e verilmiştir. 14
Mayıs 1943 tarihinde ise ondan
alınarak “Cautio-Treuhand GmbH.”

şirketine verilmiştir.
Kurucusu Max Winkler olan ve özel
bir şirket görüntüsünde olan “Cau-
tio-Treuhand GmbH.”, aslında Hit-
ler‘in Propaganda Bakanı olan
Joseph Goebbels’in bir enstrümanı
olarak hizmet vermekte ve özel-

likle film şirketleri başta olmak
üzere birçok özel şirket ve gayri-
menkulün devletleştirilmesini sağ-
lamaktaydı. Alman Kızıl Haç Kuru-
mu (DRK), 08 Ağustos 1953’den
31 Mayıs 1956 yılına kadar geçerli
olan izinle binayı çeşitli maksat-
larla kullanmıştır. Yatak sayısı 40’i
geçmemek şartıyla mülteci yurdu
olarak, yurt olarak ve çocuk has-
tanesi olarak kullanılmıştır. 1976
yılındaki tadilat sonrası bina Ber-
lin’e dışarıdan gelen öğrencilerin
kaldığı “Egmond” adlı misafirha-
neye dönüştürülmüştür. Bu çok
maksatlı kullanımlar sırasında bi-
nanın orijinal yapısında büyük de-
ğişiklikler yapılmış, ilave tuvalet-
ler, çamaşır yıkama yerleri, gıda
maddelerini taşımak için bir asan-
sör ve bir elektrik trafosu eklen-
miştir. Uzun bir süre kullanılmadan
duran binayı 2001 yılında Türkiye
Cumhuriyeti satın almış, aslına
bağlı kalınarak titiz bir şekilde res-
tore ettirmiştir ve 2002 yılından
bu yana da Büyükelçilik Rezidansı
olarak kullanmaktadır. 

Röportaj: 
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6. BERLİN KURBAN 
BAYRAMI ŞENLİĞİ 

Bamteli

Türk Eğitim Derneği olarak öncülüğünü yaptığımız Berlin Kurban Bayramı Şenliği’nin bu yıl 6.sını
gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Berlin İlahiyatçılar Derneği, Türk Alman Merkezi,
Berlin Veliler Topluluğu ve Hikmet Kütüphanesi’yle ortaklaşa üstlendiğimiz organizasyon 14 Ekim
2014 tarihinde Berlin Reuter Strasse’de gerçekleşti. 

TC Berlin Başkonsolos’u 
Ahmet Başar ŞEN

Bizler, kurbanlarımızı
Berlin‘de kestiriyoruz, etini
de kavurma yaparak pilav
üstünde ve ayran eşliğinde
ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
Irk, din, dil ve mezhep
ayırımı yapmıyoruz. 

Amacımız birlikte
yaşamaktan mutluluk
duyduğumuz Berlin halkıyla,
güzelliklerimizi,
değerlerimizi  paylaşmaktır,
kucaklaşmaktır,
kaynaşmaktır. 

Bu şenliğe kurbanlarını
vererek katkıda bulunanlara,
yapılan masraflara katkı ya-
panlara, sadece bu şenlik
devam etsin diye katkıda
bulunan Alman
sponsorlarımıza  başta QM
olmak üzere huzurunuzda
hepsine şükranlarımı sunuy-
orum. 
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amiliğini Neukölln Bele-
diye Başkanı Heinz
Buschkowsky’nin yap-
tığı şenliğe, T.C. Berlin
Başkonsolosu Ahmet

Başer Şen, Berlin Büyükelçiliği
Eğitim Müşaviri Rafet Okutan,
Alman Sosyal Demokrat Partisi
milletvekilleri Cansel Kızıltepe,
Raed Saleh, Fritz Felgentreu,
basın mensupları, çeşitli dernek
başkan ve yöneticileriyle çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Yapılan
konuşmalarda Kurban Bay-
ramı’nın önemi vurgulanırken
organizasyonun ev sahipleri
tebrik edildi. 

Çocukların oyun stantlarında
eğlendiği, Karagöz ve Hacivat’ın
sahne aldığı, Türk müzikleri eşli-
ğinde insanların keyifli vakit ge-
çirdiği Berlin Kurban Bayramı
Şenliği’nde tam bir şenlik havası
hâkimdi. Şenliğe katılanlara ve
sokaktan geçen herkese pilav
üstü kurban eti ve ayranın ücret-
siz olarak ikram edildiği şenlikte
Berlin İlahiyatçılar Derneği Baş-
kanı Rüştü Kam’ın yaptığı ko-
nuşmasını günün anlam ve
önemine dair vurgusundan do-
layı dergimizde siz okuyucuları-
mızla paylaşmak istedik:

“Kıymetli misafirler, bizler Ber-
lin İlahiyatçılar derneği, Türk Eği-
tim Derneği, Hikmet Kütüphane-
si, Türk Alman Merkezi, Berlin
Veliler Topluluğu ve Mocca Der-
gisi olarak 2009 yılından beri bu-
rada Kurban bayramı şenliği

yapıyoruz. Kurbanlarımızı
Berlin‘de kestiriyoruz, etini de
kavurma yaparak pilav üstünde
ve ayran eşliğinde ücretsiz olarak
dağıtıyoruz. Irk, din, dil ve mez-
hep ayırımı yapmıyoruz. 
Amacımız birlikte yaşamaktan
mutluluk duyduğumuz Berlin hal-

kıyla, güzelliklerimizi, değerleri-
mizi  paylaşmaktır. 
Kucaklaşmaktır, kaynaşmaktır. 

Bu şenliğe Kurbanlarını vere-
rek katkıda bulunanlara,  yapılan
masraflara katkı yapanlara, sa-
dece bu şenlik devam etsin diye
katkıda bulunan Alman sponsor-
larımıza  başta QM olmak üzere
huzurunuzda hepsine şükranla-
rımı sunuyorum. 

Bu sene şenliğin altıncısını ya-
pıyoruz. Artık bundan sonra „Ge-
leneksel Berlin Kurban Bayramı
Şenliği“ diye adlandırabiliriz bu
şenliği. 

Bu şenliğin Almanya’da sa-
dece Berlin’in Neukölln ilçesinde
yapılıyor olması  bir ayrıcalıktır.
Başta, Neuköll Belediye başkanı
sayın Heinz Busckaowsky olmak
üzere tüm çalışanlarına huzuru-
nuzda teşekkür ediyorum. Şenli-
ğin asayişini sağlayan güvenlik

güçlerine de teşekkür ediyorum.
Biz bu şenliği ibadet olduğu

için yapıyoruz. Amaç İslâm’ın ta-
nıtımıdır. İslâm hoşgörü dinidir,
barış dinidir. Kim İslâm’ın barış
mesajına gölge düşürmek isterse
biliniz ki, o İslâm’dan değildir.
İslâm teröre müsaade etmez,

İslâm öldürmek için
değil yaşatmak gel-
miştir. Huzuru boz-
mak için değil
bilâkis huzuru tesis
etmek için gelmiştir.

Bu şenlik vesile-
siyle, huzurunuzda,
adı ne olursa olsun,

dini ne olursa olsun, kılık kıyafeti
nasıl olursa olsun, tüm terör ör-
gütlerini ve o örgütlere yardım ve
yataklık edenleri en şiddetli şe-
kilde lanetliyorum. 

Bizler, bu  ve benzeri faaliyet-
lerle,  ehl-i kitabı kucaklamak is-
tiyoruz. Onlarla olan
münasebetlerimizi geliştirmek is-
tiyoruz. Burada yapılan odur. Bu
isteğimiz Kur’an kaynaklıdır.

Allah der ki;   
Ey mü’minler, “Ehl-i kitap

içinde, Allah’a iman ettikleri gibi,

H

SPD Federal Milletvekili, 
Raed Saleh, Hasan SADIKİ
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Zu Weihnachten....
Weihnachten feiern Christ/innen in aller Welt die Geburt Jesus. Ob durch Tradition oder

Kommerz, in den meisten Ländern ist die Feier schwer zu umgehen. Für
viele Christ/innen ist es das einzige Mal im Jahr, dass sie in

die Kirche gehen. Viele Menschen denken daher,
Weihnachten sei die wichtigste Feier im
Kirchenjahr. Das stimmt allerdings nicht
so. Ostern, die Zeit, an der wir Jesus

Kreuzigung gedenken und seine Auferste-
hung feiern, ist theologisch gesehen wichti-
ger. Aber Weihnachten ist wichtig, weil es
erstens den Anfang einer ganz neuen Ge-
schichte von Gott mit den Menschen darstellt
– aber zweitens auch, weil in dem Spezifischen
etwas ganz Universelles angesprochen wird:
Licht im Dunkel. Hoffnung.

Christ/innen glauben, dass Jesus ein altes
Versprechen von Gott einlöst: das Versprechen

eines Messias. In vielen Büchern der Bibel wird ein
Mensch, der Gottes Gegenwart bei seinem Volk zur befreienden Realität machen wird, versprochen. Ein ge-
salbter König, ein Befreier. Der Messias – auf Griechisch: Christus. Zum Beispiel:

Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und
einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel [d.h. Gott-mit-uns] nennen. (Jesaja 7:14)

Oder auch: 
Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel, in Blut gewälzt, fällt dem Brand an-

heim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft
ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens. (Jesaja 9:5-6)

Muslim/innen haben oft Fragen dabei, wie es denn möglich sein kann, dass Gott Mensch wird, dass ir-

Marius van HOOGSTRATEN

Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache
hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn
umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. 
Und der Engel sprach zu ihnen: fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große
Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus,
der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmli-
schen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: 
Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens.
Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zuei-
nander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen
ist und die der Herr uns kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef, und das Kind in der Krippe liegend. 
(Lukas 2:8-16)

ZU



gendein Mann als fleischgewordenes Wort Gottes be-
zeichnet werden kann. Manche Christ/innen haben
sich durch die Jahrhunderte die gleichen Fragen ge-
stellt. Der Text der Bibel ist allerdings relativ eindeu-
tig, dass mit Jesus nicht nur ein Gesandter, sondern
die Gegenwart Gottes selber erkennbar wurde. In
dem oben zitierten Text wird es in einem Atem
getan: „Christus, der Herr“ (Lukas 2:11). Oder in
dem Johannesevangelium:

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott. …. 

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter
uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut,
eine Herrlichkeit als eines eingeborenen vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.“ (Joh 1:1, 14)

Dies mag für Muslim/innen die Fragen nicht weg-
nehmen oder gar beantworten. Für Christ/innen,
denen die Bibel wichtig ist, bedeutet es aber, dass
die Frage nicht sein kann, ob Gott sich selber unter
die Menschen begibt, sondern, warum und was es
bedeutet. Das Fragen ist ein Staunen: was für ein
Gott ist dies, der uns so liebt, dass er sich mit der
Verletzlichkeit eines Kindes auf uns einlässt? 

Um die Bedeutung dieser Geschichte zu verste-
hen, müssen wir verstehen, in was für einem Zu-
stand der Messias geboren wurde. Seine Mutter
Maria war Schwanger außerhalb der Ehe mit einem
Kind, dass nicht von ihrem Mann gezeugt war, son-
dern einer wunderbaren Geschichte mit einem Engel
zugeschrieben wurde. Er wird nicht in Rom, der
Hauptstadt der Welt, sondern in einer rückständigen
Provinz am Rande des Reiches geboren. Die Men-
schen mussten sich gezwungenermaßen auf den
Weg machen, um sich vom römischen Besatzer re-
gistrieren zu lassen. Maria ist mit ihrem Verlobten
auf dem Weg, eine Migrantin wie so viele. Sie finden
in den Unterkünften der Stadt keinen Platz mehr. In
einem Stall finden sie Obdach und dort wird dann ihr
Sohn geboren. Besuchen kommen sie keine Priester,
sondern einige armselige Hirten.

Gottes Wirken in der Welt geht nicht von der Mitte

heraus, sondern kommt von dem Rand auf uns zu.
Die Leute, die als unwichtig gesehen wurden, werden
der Kern von Gottes neuer Welt; nicht in Rom, son-
dern in Bethlehem, nicht in einer ehrsamen Familie
in einem schönen Haus, sondern von Anfang an
schon unterwegs, nicht in einer Zeit des Friedens und
Gerechtigkeit, sondern in einer Zeit der Unterdrü-
ckung und Gewalt. Ein Kind geboren inmitten einer
gewaltsamen Welt, die diese Hoffnung noch kaum
begreifen kann. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist
zum Eckstein geworden.

Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder
vor unsern Augen. (Psalm 118:22-23)

Weihnachten ist eine Feier der Hoffnung: Gott hat
gutes mit uns vor. Er ist sogar in den harten, schwie-
rigen Zeiten in den Tiefen des menschlichen Leidens
bei uns. Es ist die Geschichte eines ganz einzigarti-
gen neugeborenen Kindes, Jesus genannt, der ein
neues Kapitel zwischen den Menschen und Gott an-
fängt. Gleichzeitig ist es aber auch die Geschichte,
von jedem neugeborenen Kind. Die Hoffnung, von
der jeder Geburt kund tut: das Unrecht der Welt wird
das Leben der Menschen nicht auslöschen. In der
großen Geschichte von Mensch und Gott gewinnt das
Leben und nicht der Tod.
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n der Nacht zum 9. November 2014 fanden in
ganz Berlin Feierlichkeiten zum 25 jährigen Ju-
biläum des Falls der Berliner Mauer statt.

Ausstellungen und Veranstaltungen, zum
Bau der Berliner Mauer, der Teilung Berlins,
dem Kalten Krieg und der Friedlichen Revolu-
tion von 1989, fanden das ganze Jahr über
statt. Dabei war der Höhepunkt dieser Veran-

staltung eine große Licht-Installation entlang des
ehemaligen Mauerverlaufs quer durch Berlin.

Ein historisches Ereignis, mit eigener Geschichte
und Erlebnis. Wie haben wir „Berliner Türken“ die
Historie durchlebt? Was waren unsere unvergessli-
chen Momente?

Ausgehend von Erzählungen und Erinnerungen
können wir das Anwerben der „Gastarbeiter“ aus der
Türkei (beginnend am 30. Oktober 1961) als Zusam-
menkunft der „Türken“ mit der „Berliner Mauer“ nen-
nen. Hier beginnt die Geschichte der Türken in Berlin
unmittelbar nach dem Bau der Mauer am 31. August
1961. Als die deutsche Industrie, quasi plötzlich über
Nacht ihre „billige“ Arbeitskraft aus der Ostzone er-
setzen musste, waren die „Jungtürken“ die Rettung.
Somit wurden die ersten ausgewählten direkt in ver-
schiedene Standorte und Fabriken wie AEG, Sie-
mens, Bosch eingeteilt. Einige kamen später, der
Anreiz einer Großstadt und die „Berlin Zulage“ hatte

vielen die Entscheidung leicht gemacht.
Man hat auch die Bekanntschaft einer mitten

durch die Stadt führende Mauer gemacht und die
Schicksale miteinander verbunden.

So verbrachte ich meine Kindheit auch an der
Mauer. Wir wohnten damals an der Bernauer Strasse
und die Mauer war sozusagen unser Treffpunkt und
Spielplatz. An die Aussichtstürme zu klettern und
über die Mauer gen Osten zu schauen, war für uns
ein Abenteuer.

Für uns Kinder mag die Mauer ein Spielort gewe-
sen sein, aber für unsere Väter hatte der Osten sei-
nen besonderen Reiz, sie besuchten und amüsierten
sich gern dort. Einige junge Männer sind der Verfüh-
rung verfallen und haben Liebesbeziehungen mit
Ostberliner Frauen gehabt, einige haben sich tat-
sächlich verliebt und die Liebende sogar entführt.
Dabei denke ich immer an die „Siggi“ von Onkel Mu-
tafa. Die abenteuerliche Fluchtgeschichte, die mein
Onkel geplant und durchgeführt hatte, blieb in mei-
nen Erinnerungen.

Er ließ die Rücksitzbank seines Autos umbauen
und bei einer seiner Besuche in Ostberlin hatte er
seine Liebe einfach dort versteckt und nach West-
Berlin geschmuggelt. Allerdings hat diese Liebe nicht
ewig gehalten, da Onkel Mustafa offiziell in Trabzon
verheirate war und Kinder hatte, sind die beiden
nach 30 Jahren Ehe auseinander gegangen. Ähnliche
Beziehungen hat es zu hunderten gegeben.

Auch Tragödien, Schmerz und Kummer haben uns
nicht verschont, wobei die Geschichte des kleinen
Jungen Cetin Mert uns sehr berührte und unverges-
sen bleibt.

Am 11. Mai 1970, zu seinem fünften Geburtstag,

ertrinkt Metin beim Spielen an der Spree (Gröben-
ufer). Kein West–Berliner kann Metin aus dem Ge-
wässer retten, alle haben Angst und schauen
tatenlos zu. Was damals niemand weiß, ein Posten
der DDR Grenztruppen beobachtet, wie Certin Mert
ins Wasser fällt, anstatt zu helfen fotografieren sie
nur den Vorfall.

Aber auch skurrile und schöne Geschichten wie
die von Osman Kalin gehören zu den einmaligen und
unvergesslichen Ereignissen. Am Bethanien Damm
gleich neben der St.–Thomas Kirche, hatte Onkel
Osman (ein Kreuzberger Türke), die Idee das ver-
wahrloste und verdreckte Grundstück zu verschö-
nern, indem er dort Zwiebeln und Kohl anpflanzte.
Das Grundstück gehörte offiziell zu Ost–Berlin,
konnte aber nur vom Westen betreten werden.

Zuerst wehrten sich die DDR Soldaten, ließen ihn
dann aber in Ruhe. Dabei erzählte er ihnen die Ge-
schichte eines armen Mannes, der wenig Geld zum
Leben hätte und deshalb hier sein Gemüse anbaut.
Diese Geschichte erschien für das DDR-Regime so
unglaublich, das Sie es als ein Beweis für den skru-
pellosen Kapitalismus ansahen. Er bekam sogar eine
offizielle Genehmigung und konnte
deshalb sogar nach dem Mauerfall
dort bleiben. Inzwischen wohnt er
sogar in seinem kleinen Baumhaus
und baut weiter sein Gemüse an. In
Berlin ist die Mauer gefallen, aber in
vielen anderen Staaten, wie in Is-
rael, USA, Irland oder Korea stehen
nach wie vor Mauern. Neue Ge-
schichten, Leid, Flucht und Schick-
sale entstehen! Mögen auch diese
Mauern fallen, wie auch die inne-
ren im Herzen der Menschen.

Yunus İNCİ

25 Jahre nach dem Mauerfall; Einblicke eines Migranten
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OCCA: Sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?

Remzi Kaplan:
1960 yılında Yozgat’ın
Sorgun ilçesine bağlı
Bahadın kasabasında

dünyaya gelmişim. 11 yaşıma ka-
dar Ankara’da yaşadım. Babamın
1969’da işçi olarak Almanya’ya
gelmesiyle birlikte 1971’de ailece
Almanya’ya göç ettik. Babamın Al-
manya’da olduğu 2 yıl boyunca
köyde kaldım. Çocukluğumda pa-
zarlarda simit, salatalık, limon sa-

tarak çalışmaya başladım. Baba-
mın Almanya’dan getirdiği bisik-
letle köyde 25 kuruşa bisiklet turu
yaptırıyordum, piyango bileti satı-
yordum. Ticaret benim ruhumda
vardı. Babam Türkiye’deyken kü-
çük bir manav dükkanı işletirdi.
Baba mesleği olarak ticareti öğ-
renmiştik. 18 yaşıma geldiğimde
kendi işimi kurdum. Bir müddet
bakkalcılık yaptım. Video kiralama
dükkanı işlettim. Ayrıca kendi
kurduğum orkestrayla düğünlerde
ve çeşitli eğlencelerde müzisyenlik

yaptım. İki Almanya’nın birleş-
mesiyle çeşitli iş alanları açılmış
oldu. Kimileri sebze-meyve satışı
yaparken kimileri elektronik işine
girmişti. Ben de o dönemde dö-
nercilik yapmaya başladım. 1989
yılında kardeşimle birlikte Sollin-
ger Strasse’de döner imalatına
başladık. Dönerin “D”sini bilmeden
başladığımız bu işe, 1993 yılında
Hollanda’da ve 1994 yılında Ham-
burg’ta imalathaneler açarak de-
vam ettik. Ayrıca 1993 yılında
Avrupa standartlarına uygun

Röportaj

Pazarcılık yaparak başladığı ticaret hayatına “Döner Kralı” lakabıyla devam eden Remzi Ka-
plan, bugünlere gelirken yaşadığı zorluklara ve iftiralara rağmen bu unvanı başarıyla taşıyor. Her-
kese açık imalathanesinde ziyaret ettiğimiz Remzi Kaplan’la, Kaplan Döner’in kuruluş
hikayesinden helal et kesimine, başkanı ya da üyesi olarak yürüttüğü sivil toplum kuruluşları faa-
liyetlerinden Berlin’deki Türk toplumunun durumuna pek çok konuyu konuştuk.

“İLK DÖNERCİLERDEN” REMZİ KAPLAN

M
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işletme belgesini aldık. Böylece
Avrupa’ya döneri yayanlardan biri
olma unvanına sahip oldum. Şart-
larımıza uygun olduğu taktirde Ka-
plan Döner markasıyla franchising
anlaşmaları yapıyoruz. Şu anda
55’i Kaplan Döner bünyesinde,
diğerleri işletmeye verdiğimiz dük-
kanlarda olmak üzere yaklaşık
150 çalışanımız bulunmaktadır.
Evliyim, 2 kızım, 1 oğlum var. Ço-
cuklarım şu anda işin başındalar. 

MOCCA: İş hayatına atılırken
ve bugünlere gelene kadar ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?

Remzi Kaplan: Bugünlere
Allah’ın takdiriyle birlikte, inan-
cımız, birliğimiz ve cesaretimizle
geldik. Teknolojiyi ve bilimi kulla-
narak ve işleri bilirkişilere danı-
şarak ilerledik. Ticari hatalarımız
olmuştur. Önemli olan hatayı aza-
mîye indirmektir. Biz de bunu yap-
maya çalıştık. İş hayatında azimli
olmak, fedekârca çalışmak gere-
kiyor. Sadece kişinin fedakârlığı da
yetmiyor. Tüm ailenin destek
olması önemli. Başarı için özveri
şart. Beni “Döner Kralı” olarak
tanıyor insanlar. Ben çok döner
sattığım için bu unvanı almadım,
dönere çok iyi hizmet ettiğim için
aldım. Her işadamının yaşadığı bir
takım sıkıntıları mutlaka olur. Dö-
nerin Almanya’da ve Avrupa’da
başarılı olmasını istemeyenler
2007 yılında bizi et skandalıyla
suçladılar ve medyada bir takım
karalama kampanyaları yürüttüler
ama başarılı olamadılar. Biz hukuk
önünde kendileriyle hesaplaştık.
Zaten Kaplan Döner’in imalatha-
nesi halka açık bir imalathanedir.
İsteyen 08:00 ile 15:00 saatleri
arası gelip imalathanemizi ziyaret
edebilir. Bu, 10 yıldır devam eden
bir uygulamadır. Sizin aracılığınızla
dönerin imalatını görmek isteyen
insanları da davet ediyorum.

MOCCA: Aile şirketi sahibi
olmanın zorlukları oldu mu?

Remzi Kaplan: Biz karde-
şimle 2005 yılına kadar işlerimizi
beraber yürüttük. Çok da iyi anla-
şarak çalıştık. Ancak çocuklarımız
büyüyordu ve belki onlar bizim
gibi sürdüremezler diye düşündük.

Hem işimiz de gittikçe büyüyordu.
Şirketleri ayırmaya karar verdik.
Hollanda’daki şirketin başında
kardeşim var. Buradaki işleri ben
devraldım. Hamburg’ta da ortak-
larımız çalışmaya devam ediyor. 

MOCCA: Berlin’deki döner
imalatçıları olarak bir birliğiniz var
bildiğimiz kadarıyla. Burada ne
gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Remzi Kaplan: Almanya’da
döner denince akla Berlin gelir. Bir
ara Berlin’de 35’ten fazla döner

imalatçısı vardı. Avrupa stan-
dartlarına göre çalışma zorunlu-
lukları nedeniyle sayı azaldı ancak
hâlâ dönerin başkenti Berlin’dir.
1992 yılında dönerin ne şekilde
yapılacağına dair bir yasa çıkarıldı.
Ancak yasa, döner ustalarına so-
rulmadan hazırlandığı için gerçeği
yansıtmıyordu. Biz de dönerin ya-
sada belirtilen şekilde yapılma-
dığını ispatlamak için bir dernek
kurduk. Benim de 7 yıl başkanlı-
ğını üstlendiğim Avrupa Türk
Döner İmalatçıları Derneği, döne-
rin önüne gelecek tehlikelere

engel olmuştur. Şu anda da faali-
yetlerine devam etmektedir.  

MOCCA: Bazı döner imalat-
çıları kendi ürettikleri dönerin helal
olduğunu söylüyorlar. Helal döner
konusunda sizin fikrinizi alabilir
miyiz?

Remzi Kaplan: Almanya’da
hepimiz aynı işlemi yapıyoruz.
Başka türlü yapma imkânı yok
zaten. Biz etleri kesilmiş olarak
alıyoruz ve herkes eti aynı yerden
alıyor. Hiç kimse için ayrıca hay-
van kesilmiyor. Benim etim helal
diğerlerinin eti haram diyerek
insanları kandırıp piyasa yarat-
maya çalışmak doğru değildir. 

Avrupa’da bir hayvanın kesil-
mesi 3 dakikayı geçmiyor. Yani
hayvan daha ölmeden kesilmiş
oluyor. Şoklanan hayvanlardan
bahsediyorum. Kesme işleminden
sonra   içi alınan hayvanın derisi
yüzülür ve dolaplara yerleştirilir.
Bunun dışında yapılan bir kesim
yöntemi yoktur. İnsanlar “sadece
benim etim helal” diyenlere inan-
masınlar. Bilhassa “şu dönerden
başkası helal değil” diyen bazı
cami hocalarına da sesleniyorum.
Nereden biliyorlar, gidip gördüler
mi? Maneviyat hırsızlığı yapılma-
malı. Ben isteyen hocaları işlet-
meme davet ediyorum. İsteyenleri
kesim yerine de götürürüm.
Benim gizlim saklım yoktur. Gel-
sinler, görsünler ve sonra karar-
larını versinler. 

Siz de MOCCA dergisinde yaz-
mışsınız zaten Ehl-i Kitap’ın kestiği
yenir, sadece Allah’tan başkası
adına kesilenler haramdır diye. 

Biz de etlerimizi Ehl-i Kitap’tan
alıyoruz. Madem keserken bes-
mele şart değildir. O zaman helal
kesim sorunu kendiliğinde ortadan
kalkıyor demektir. 

Bu helal kesim meselesi biraz
da ranta dönük meseledir. Yani çö-
zümü zor bir meseledir.

MOCCA: Siz aynı zamanda
Türk Alman İşvereneler Birliği
(TDU)’nin de başkanlığını yürütüy-
orsunuz? Biraz da TDU’daki göre-
vinizden ve çalışmalarınızdan bah-
seder misiniz?

Remzi Kaplan: TDU, burada

Röportaj

Biz etleri kesilmiş
olarak alıyoruz dahası
herkes eti aynı yerden
alıyor. Hiç kimse için
ayrıca hayvan kesil-
miyor. Benim etim
helal diğerlerinin eti
haram diyerek
insanları kandırıp
piyasa yaratmaya
çalışmak doğru
değildir. Avrupa’da bir
hayvanın kesilmesi 3
dakikayı geçmiyor.
Yani hayvan daha öl-
meden kesilmiş
oluyor. Şoklanan
hayvanlardan bahse-
diyorum.
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ticaretin ve ekonominin güçlen-
mesine katkı sağlayan dernekler-
den biridir. Türkiye ve Almanya
arasında köprü görevi üstlenmek-
tedir. İşverenlere verdiği danış-
manlık hizmetleriyle yol gös-
termektedir. Örneğin yeni bir yasa
çıktığında üyelerimizi bilgilendi-
riyoruz. Eğitim, sosyal ve kültürel
alanlarda üyelerimizin kurum ve
kuruluşlarla iletişimini sağlıyoruz.
Tanışma ve tanınma ortamları su-
nuyoruz. Türkiye’den iş yapmak
isteyenler olduğunda da gelip bi-
zimle irtibata geçiyorlar. Hem ku-
rucu üyesi hem de uzun yıllar her
kademesinde görev yapmış biri
olarak TDU’nun 3 dönemdir baş-
kanlığını yapmaktan mutluluk
duyuyorum. Ancak artık süremin
dolduğunu düşünüyorum ve gö-
revi genç arkadaşlara devretmek
istiyorum. TDU, kapıları herkese
açık bir dernektir. Her partiden,
her mezhepten ve her görüşten
insan bünyemizde yer alır. Ayrıca
biz sadece erkekler kulübü de
değiliz. Eşlerimiz ve çocuklarımız
da toplantılarımıza katılır. Bizim
diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da
ilişkilerimiz çok iyidir. Sivri olan
dernekler hariç her dernekle
barışık bir derneğiz. Herkese karşı
eşit mesafade durmuşuzdur. 

MOCCA: Bir de Dünya Ekono-
mik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeli-
ğiniz var. DEİK nasıl bir kurumdur,
neler yapar, biraz anlatır mısınız?

Remzi Kaplan: DEİK, Türk
özel sektörünün dış ticaret, ulus-
lararası yatırımlar, hizmetler, mü-
teahhitlik ve lojistik başta olmak
üzere,  dış ekonomik ilişkilerini yü-
rütme, bu bağlamda yurt içi ve
dışı yatırım imkânlarını araştırma,
Türkiye’nin ihracatını artırmaya
katkı sağlama ve benzeri iş geliş-
tirme çalışmalarını koordine etme-
kle görevlidir. Yönetim Kurulu
üyeleri arasında TOBB, TİM, TÜ-
SİAD, MÜSİAD ve TMB temsilcileri
de yer almaktadır. DEİK’in Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yönetim Ku-
rulu üyeleri arasından T.C. Ekono-
mi Bakanı tarafından seçilir. Ben
de DEİK Avrupa Komuta Başkan
Yardımcısıyım. Avrupa genelinde
3000 üzerinde üyesi bulunmak-

tadır. Dünyada iş yapmak isteyen-
lerle Türkçe konuşanlar arasında
köprü görevi görmektedir. Genel
merkezimiz İstanbul’dadır. Örne-
ğin şu anda DEİK olarak Alma-
nya’da Türk restoranlarına yönelik
imaj çalışması yapıyoruz. Bir res-
torana dışardan bakıldığında “Türk
restoranı” denilebilmesi için hangi
özellikleri barındır ya da barındır-
ması gerekir diye tespitler yapıyo-
ruz. 

MOCCA: Sivil toplum kuruluş
larında aktif görev yapan biri ola-
rak Berlin’de STK’ların görevlerine
yeterince yerine getirdiğini düşü-
nüyor musunuz?

Remzi Kaplan: Maalesef bizim
toplumumuzda şöyle bir hastalık
bulunmaktadır. Bir dernek yöneti-
cisi görevinden rızası olmadan
ayrıldığında hemen başka bir der-
nek kurup başkanı olmak istiyor.
Berlin’de 3500’ün üzerinde STK
var. “Benim de bir derneğim var”
demek ya da toplantılara davet
edilmek için dernekler kuruluyor.
Ben bunlara posta kutusu dernek-
leri diyorum. Bir dernek insanlara
faydalı olursa başarılı olur yoksa
desinler diye dernek kurmak bö-

lünmektir. Herhalde bizim kadar
bölünen bir toplum yoktur. Alman-
ya’da Türk lobisi bir türlü oluş-
turulamamaktadır. Biz bir araya
gelemiyoruz maalesef. Bizim zih-
niyetimizi değiştirmemiz gerek-

mektedir. Gücümüzü göstermek
için birlik olmamız şart. TDU ola-
rak hem eski başkanlarımız hem
ben herkese eşit mesafede dura-
rak birlik oluşturmaya çalışıyoruz.
Yeni jenerasyon bu konuda bizden
biraz daha önde. Daha akıllılar,
daha geniş bakabiliyorlar. Yine de
yıkılması zor bir alışkanlık bu. 

MOCCA: Bir işadamı olarak
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Remzi Kaplan: Öncelikle bir
adım atarken bilinçli bir şekilde
hareket etmelerini tavsiye ederim.
Her gördüklerine ya da konuşu-
lana itibar etmesinler, işi biline
danışsınlar. TÜSİAD, MÜSİAD,
TÜMSİAD, TDU gibi işveren birlik-
lerine, Türkiye Cumhuriyeti Büyü-
kelçiliği ticari müsteşar ve müşa-
virlerine ya da Almanya ticaret
odaları yetkililerine sorsunlar. Biz
bir şekilde başarılı olduk. Başarılı
olamayanlarımız da olmuştur. Ama
artık işler eskisi gibi değil. Ekmek
aslanın ağzında değil artık, onu
almak çok zor. Bir iş yaparken re-
kabet koşullarına dikkat etsinler.
Resmi makamlarla ve bankalarla
olan ilişkilerine özen göstersinler.
Randevularına sadık kalsınlar. 

Röportaj
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o stellt der Postbote, seit 1972, der
„Bräutigamseiche“ seine Post zu. Von
Montag bis Samstag zwischen 12:00
und 15:00 Uhr deponiert er mehrere
Briefe aus dem In-und Ausland in
den “Briefkasten“ der Eiche. 

Kein Witz!
Bei der sogenannten Bräutigamsei-
che handelt es sich um einen über
500 Jahre alten Eichenbaum, der
lange Zeit der einzige Baum der Welt,
mit eigener Postanschrift, war.

Wie kam es zu dem Namen und
zu der Anschrift? Die Dodauer Förs-
terstochter und der Sohn eines Leip-
ziger Schockoladenfabrikanten ver-
liebten sich ineinander. Doch das
Glück war für eine Zeit lang nicht an
ihrer Seite, denn der Vater des Mäd-
chens unterstütze ihre Liebe nicht
und war gegen die Hochzeit. Trotz
dessen führten sie ihre verbotene
Liebe weiter. Sie schrieben gegensei-
tig Briefe und deponierten dies in
einem Astloch in der alten Eiche. Der
Förster sah die Liebe ein und bewil-
ligte die Hochzeit. Sie heirateten im
Jahre 1891. Natürlich unter der
Eiche! So kam es zu dem Namen:
“Bräutigamseiche”.

Die Folgen dieser wahren Ge-
schichte war es, dass in der Folgezeit
immer mehr Liebende das Astloch
zum Briefversenden nutzen. Dies
führte dazu, dass im Jahre 1972 eine
Leiter zum Erreichen des Astloches
angestellt wurde und die Postan-
schrift entstand. Bis heute bewahrt
die Bräutigamseiche bis zu 50 Briefe
am Tag, die aus unterschiedlichsten
Ländern zugeschickt werden. Hier
gibt es kein Postgeheimnis. Jeder der
vorbeischaut, darf die Briefe öffnen,
lesen und wenn gewollt auch mitneh-

men. Laut Quellen wurden schon einige
Ehen auf diesem Weg geschlossen.

Der Holzzaun um den Baum herum
verschönert die Ansicht und der kurze
Gang führt dich zum Leiter und “zwingt“
dich dies zu besteigen. Na wer weiß,
vielleicht findest du deinen Partner oder
doch nur einen Brieffreund unter dieser 
Adresse:
Bräutigamseiche Dodauer Forst 23701
Eutin

bu al Qasim Abbas ibn Firnas wurde um 810 in Ronda,
einer Kleinstadt in der andalusischen Provinz Malaga
in Spanien geboren.

Abbas ibn Firnas war ein bedeutender Dichter und
Gelehrter seiner Zeit.

Er interessierte sich sehr für Mathematik, Astrono-
mie und Physik. In Andalusien machte er das indische
Dezimalsystem bekannt, welches er auf einer Reise in
den Irak gelernt hatte.

Er konstruierte mechanische Werke, zum einen eine
Wasseruhr (Al-Maqata).

Außerdem war er Hofdichter der Umayyaden im
Emirat von Cordoba, der Familienklasse des arabischen
Stammes Quraisch aus Mekka, dem Stamm, dem auch
der Prophet Mohammed entstammte.

Doch seine berühmtesten Erfindungen sind seine
Versuche mit seinen Flugapparaten zu fliegen.

Abbas ibn Firnas baute einen Flugapparat, der aus
Geierflügeln bestand.

Seinen ersten Versuch zu fliegen, machte er im
Jahre 852 vom Minarett der großen Mosche in Cór-
doba, diesen Flug überstand er unverletzt.

Nach zahlreichen Konstruktionen und Ausführungen
startete er im Jahre 875 erneut einen Versuch zu flie-
gen. Diesmal flog Abbas ibn Firnas von einem Hügel
bei Córdoba, es gelang ihm über mehrere hundert
Meter zu fliegen, doch die Landung missglückte und er
brach sich beide Beine, er erklärte den Abstrurz damit,
dass er keinen Schwanz an seinen Flugapparat kon-
struiert hatte.

Seine Aufzeichnungen seien im spanischen Córdoba
aufbewahrt worden, danach ins berühmte Haus der
Weisheit in Bagdad gebracht geworden, und später ge-
langten sie nach Europa.

Es wurde vermutet, dass diese Aufzeichnungen
einem Roger Bacon bekannt waren, der daraus seinen
Ornithopter konstruierte. (Dies ist ein Flugzeug, wel-
ches durch die Bewegung der Tragflächen voran-
kommt, es fliegt im Schlagflug.) 

Abbas ibn Firnas ist in der westlichen europäischen
Welt unbekannt.

Wenn man einmal nachschaut, wer der erste
Mensch ist, der im Gleitflug geflogen ist, wird man
nicht Abbas Ibn Firnas finden, sondern Otto Lilienthal.

Otto Lilienthal wurde am 23. Mai 1848 in Preußen
geboren und starb am 10. August in Berlin, Deutschland.

Doch in der arabischen Welt hat Abbas Ibn Firnas ein
hohes Ansehen und gilt als der erste Mann, der geflogen ist.

Ihm zu Ehren hat der Libanon eine Briefmarke heraus-
gebracht. Am 14 Januar 2011 wurde in Cordoba eine Brücke
nach ibn Firnas benannt. Ebenfalls wurde der Krater auf
dem Mond nach Abbas ibn Firnas benannt. Auch ein Flug-
hafen in Bagdad trägt seinen Namen.

Abu al Qasim Abbas ibn Firnas starb im Jahre 887 oder
888 in Cordoba und hat der Welt nützliche Erfindungen
überlassen.

A

Gülden ELÇİ
Gizem ELÇİ

Berna BAKAL
Ayşegül AKSOY
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apılan araştırmalar sonucunda insanlarda
gözlemlenen davranış bozukluklarının
erken çocukluk döneminde yaşanan trav-
malardan kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.
Bu davranışların temelleri 0-5 yaş arası
atılmaktadır. Bilhassa şiddet görmüş kişi-

ler, gerek insan ilişkilerinde gerek eğitim ve iş hayat-
larında problem yaşama ve çevrelerine zarar verme
potansiyeline sahiptirler. Bu davranışların yapısını an-
layabilmemiz için öncellikle “şiddet“ kavramını tanım-
lamamız gerekmektedir. Şiddet, fiziksel, psikolojik ve
sosyal olmak üzere gruplandırılmaktadır. Çocuklar
üzerinde fiziksel şiddet kadar psikolojik şiddet de za-
rarlı sonuçlar doğurabilmektedir. Çoğu ebeveyn,
gerek kendi sorunları dolayısıyla gerekse çocukların
üzerinde otorite kurma düşüncesiyle farkında olma-
dan çocuklarına psikolojik şiddet uygulamaktadır. Ço-
cuklara uygulanan psikolojik şiddet örnekleri
arasında bağırmak, kötü söz söylemek, rencide
etmek, tehdit etmek, sevgiden yoksun bırakmak,
şevk kırmak, korkutmak ve benzeri davranışlarda
bulunmak sıralanabilir. Uygulanan şiddetin sonuçları
yetişkinlik dönemlerinde, şiddetin türüne ve çocuğun

yapısına göre çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır.
Bunların büyük bir bölümünü korku, öfke, utanç,
ümitsizlik, aşağılık kompleksi ya da derin ruhsal çö-
küntüler oluşturmaktadır.  

Akıl sağlığını koruyabilmesi ve sağlıklı sosyal iliş-
kiler kurabilmesi için insanın doğal yapısında duygu
ve düşüncelerini dışarıya yansıtma mekanizması
mevcuttur. Çevresinden ve özellikle anne-babasından
sevgi ve saygı görmeyen, kendine güvensiz yapısıyla
yıllar içerisinde edinmiş olduğu yoğun duygu yükün-
den kurtulamayan çocuk, savunma mekanizması ge-
liştirerek farkında olmadan şiddete yönelmektedir.
Bunun sonucu olarak da zincirleme bir şekilde toplu-
mun yapısı ve düzeni bozulmaktadır. Şayet çocuk-
larda, agresif tavırlar sergileme, içine kapanıklık,
mutsuzluk, isyankarlık ya da arkadaşlarıyla sürekli
münakaşaya girme gibi davranış bozuklukları göz-
lemlenirse profesyonel destek almak gerekebilir. Bu
gibi durumlarda çocuk psikolojisinde uzmanlaşmış
psikiyatrist ve psikologlara yönelmek ciddi önem ta-
şımaktadır. Unutmamalıyız ki çocuklar bizim gelece-
ğimizdir. 

Y

Kurzinformationen:

Vater: Osman Gazi
Mutter: Malhun Hatun
Geburt: Sögüt 1281
Gestorben: Bursa 1362
Regierungszeit: 1326– 1362
Verheiratet mit Nilüfer Hatun; Kinder: Süleyman Pasa, Sehzade Murad, Sehzade
Ibrahim, Sehzade Halil, Sehzade Kasim, Sehzade Eyüp, Fatma Hatun, Hatice
Hatun

Abschnitte von Orhan Gazis Leben:
rhan Gazi wurde im Jahre 1281 als Sohn von Malhun Hatun und
Osman Gazi in Sögüt geboren. Mit fünfundvierzig Jahren wurde er
Sultan des osmanischen Reiches. Der zweite osmanische Sultan war
ein gut gebildeter, gutmütiger, frommer und mitfühlender Mensch.
Er mochte die Armen und förderte die Wissenschaft. Er ist bekannt
für seine Gerchtigkeit liebende Haltung. Er traf sich mit der Bevöl-

kerung, nahm sich deren Probleme und Sorgen an und versucht immer wieder Lösungen zu finden. Orhan
Gazi erweiterte die Landfläche des Reiches von 16.000 km² bis zu 95.000 km². Regionen wie Bursa, Iznik,
Izmit und Gemlik wurden von ihm erobert. Später kam auch Ankara dazu und Bursa wurde zur Hauptstadt. 

Die schnellen Eroberungen lassen schlussfolgern, dass Orhan Gazi eine militärische Geniallität besaß. Es
wurde auch in der Herrschaftszeit von Orhan Gazi zum ersten mal Geld gedruckt und Gesetze erlassen.
Orhan Gazi bekam auch einen Spitznamen, der Sücaeddin hieß und dies hatte die Bedeutung der Held der
Religion. 

Im Jahre 1362 starb Orhan Gazi in Bursa. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Murad.

Büşra UZUNLU, Ecmel ÖZDEMİR, Beyhan BOZKURT

O

Orhan Gazi
Mocca Campus

Çocuklara Karşı Aile İçi Şiddet 
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oderne Medien wie
Fernsehgeräte, Com-
puter oder Smartpho-
nes spielen in unserer
heutigen Zeit im All-
tags- und Berufsleben

eine wesentliche Rolle. Kindern
und Jugendlichen wird der Zugang
zu Medien oft leicht gemacht,
wobei das richtige Verständnis im
Umgang mit diesen meist fehlt.
Ernsthafte Folgen hierbei sind,
neben einem übermäßigen Me-
dienkonsum in umfangreicher Zeit
auch die falsche Programmaus-
wahl mit jugendgefährdendem In-
halt. Vor allem bei jungen
Heranwachsenden ist der enorme
Medienkonsum als eine Flucht in
die virtuelle Welt zu verstehen,
um alltäglichen Problemen zu ent-
fliehen und sie zu verdrängen.
Auch die Anerkennung und der In-
formationsaustausch in Referenz-
gruppen spielen eine große Rolle. 

Der intensive Medienkonsum
führt nicht selten zu einer Ge-
wichtszunahme. Die mangelnde
Mobilität und das häufige Essen
vor dem Fernseher bzw. Computer
haben zur Folge, dass sich Kinder
kaum bewegen und durch diverse
ungesunde Nahrungsmittelwer-
bungen angeregt werden, mehr zu
Essen. Des Weiteren können sich
die schulischen Leistungen ver-
schlechtern, da auf Grund der für
die Medien investierten Zeit, we-
niger Zeit für das zusätzliche kon-
zentrierte Lernen bleibt. Auch die
körperliche Leistungsfähigkeit,
Körperwahrnehmung sowie alltäg-
liche Motoriken können bei erhöh-
tem Konsum geschädigt werden.
Ermüdete Augen, Kopf- und Rü-
ckenschmerzen und durch fal-
sches Sitzen verursachte Hal-
tungsschäden sind ebenfalls ei-
nige von vielen Folgen. Gewaltver-
herrlichende Filme und Video-
spiele führen laut Studien oftmals
zu einem aggressions- geneigten
Verhalten der Kinder. Die Filmfigu-
ren werden hierbei sogar attraktiv
dargestellt und belohnt. Da sich
die Kinder mit den jeweiligen Fi-
guren identifizieren und deren
Verhaltensmuster nachahmen,
wird das Thema Gewalt desensibi-
lisiert und nicht mehr als etwas
„Schlimmes“ wahrgenommen. Ge-

walt- sowie Gruselfilme können
ebenfalls Schlafstörungen verur-
sachen. Kinder und Jugendliche
leiden unter Einschlafproblemen
und eine Reduzierung der REM-
Phase, die für die Erholung not-
wendig ist. 

Zu dem kann der frühzeitige
Kontakt der Kinder mit Medien ein
Risiko für die Verzögerung der
Sprachentwicklung darstellen. Da
das Gehirn bestimmte Erfahrun-
gen braucht, um Verbindungen
von Nervenzellen auszubilden, ist
das ständige Sitzen vor dem Fern-
seher schädigend und schwächt
zusätzlich die Konzentration sowie
das Langzeitgedächtnis. Auch ein
Teil der Kreativität, Fantasie und
Feinsinnigkeit kann verloren
gehen.

Befürworter für den Einsatz
von Medien hingegen sind der
Meinung bestimmte „Lernsoft-
ware“  und Lernspiele könnten die
Konzentrationsfähigkeit und das
logische Denken sogar verbes-
sern. Das räumliche Orientie-
rungs- und Abstraktionsvermö-
gen sowie die bildliche Assoziati-
onsfähigkeit können durch Medien
gefördert werden. Die Neugier
und der Spieltrieb können ge-
weckt und dadurch in positive
Lernmotivation umgewandelt wer-
den.

Wie sich die Medienzufuhr je-
doch auf Kinder und Jugendliche
wirklich auswirkt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Das Alter
und der Entwicklungsstand sind
neben dem Geschlecht, der bishe-
rigen Erfahrungen mit Medien und
der gegenwärtigen Lebenssitua-
tion, wichtige Aspekte. Da jedes
Kind individuell anders ist, ist es
besonders wichtig für Eltern und
Erzieher Gefahrenquellen zu er-
kennen und den Kindern die Kom-
petenz für den richtigen Umgang
mit den Medien zu lehren. Ein ge-
nerelles Verbot ist demnach keine
Lösung. Den Kindern muss beige-
bracht werden, verantwortungs-
voll und selektiv mit Medien
umzugehen und sich kritisch und
zweckmäßig mit den Inhalten aus-
einander zusetzen. Hierbei ist es
essentiell, dass Eltern und Erzie-
her primär die Vor- und Grund-
schulkinder sinnvoll begleiten, da

der mediale Einsatz für Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren be-
sonders prägend für deren weitere
Entwicklung ist. Das Fernsehen
soll unter keinen Umständen als
„Babysitterersatz“, Belohnung o-
der Hintergrundgeräusch dienen.
Wöchentliche Fernsehprogramme
sollten stets gemeinsam ausge-
wählt werden, um die Kinder dem-
entsprechend mit einzubinden.
Außerdem ist es wichtig, den Kin-
dern eine Bezugsperson zu sein,
um ihnen während des Fernse-
hens Unklarheiten und Fragen zu
beantworten. Studien zur Folge
wurde erwiesen, dass Kinder we-

niger Medien missbrauchen, wenn
Eltern sie dabei begleiten. Dem-
nach sollte vermieden werden,
den Kindern ein eigenes Fernseh-
gerät oder einen Computer im
Kinderzimmer zur Verfügung zu
stellen, denn dadurch wird die
tägliche Fernsehdauer um min-
destens eine Stunde pro Tag er-
höht. Es ist jedoch notwendig, die
tägliche Dauer von eins bis zwei
Stunden nicht zu überschreiten. 

Da die Medien ein unabdingba-
rer Teil unseres Lebens geworden
sind, ist es erforderlich, den Kin-
dern und Jugendlichen Medien-
kompetenz beizubringen und die-
se in ihrer Entwicklung zu inte-
grieren. Da es wenig Sinn macht
sie komplett zu verbieten, ist es
umso bedeutsamer, dass Eltern
und Erzieher ihren Kindern lehren,
verantwortungsvoll und kritisch
mit den Inhalten der Medien um-
zugehen und diese im überschau-
baren Maße zu konsumieren. 

Esra KAYA

Einfluss der Medien auf die Kindesentwicklung
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Horizonte der islamischen Theologie

September dieses Jahres hat das Institut für
„Studien der Kultur und Religion des Islam“
an der Goethe- Universität Frankfurt, den
bisher größten Kongress veranstaltet, Unter
dem Namen „Horizonte der islamischen
Theologie“ vereinte der Kongress Themen
und Wissenschaftler aus islamischer Theo-

logie, Islamwissenschaften, Religionswissenschaften, Philo-
sophie und auch christlich-jüdische Theologie aus aller Welt.
Somit hatte es ein interreligiöses und interdisziplinäres Kon-
zept. Der Kongress, welcher aus fünf thematischen Sektio-
nen und mehr als 30 Panels bestand, dauerte vier Tage. 

Die Begrüßung sprach der Institutsdirektor Prof. Dr.
Bekim Agai. Weitere Grußworte wurden von Herrn Ulrich
Schüller (Bundesministerium für Bildung und Forschung),
Dr. Alexander Jehn (Hessisches Kulturministerium), Prof.
Matthias Lutz-Bachmann (Vize-Präsident der Goethe-Uni-
versität) und Dr. Wolfgang Rohe (Stiftung Mercator), ge-
sprochen. Am dritten Tag wurden die Gäste des Kongresses
vom Frankfurter Bürgermeister Peter Feldmann eingeladen.
Hier wandten sich Prof. Angelika Neuwirth und Prof. Felix
Körner an das Publikum. 

Die Bedeutung dieser Veranstaltung für die islamische
Theologie in Deutschland ist enorm. Es wurde gezeigt, dass
die Durchführung solcher Veranstaltungen trotz des sehr
jungen Alters der islamischen Theologie in Deutschland sehr
gut machbar ist. Ferner wurde  deutlich, dass es an den Uni-
versitäten und im alltäglichen Leben einen Austauschbedarf
in diesem Feld gibt. Zugleich wurde hier aber auch eine po-
litische Frage beantwortet: „Ja, wir gehören zu Deutsch-
land.“

IM

*Kita "Löwenzahn"
Kranoldstr. 1
12051 Berlin
Telefon: 030/ 634 13 230

*Kita "Die kleinen Strolche"
Kranoldstr. 1a
12051 Berlin
Telefon: 030/ 626 08 336

*Kita "Rainbow"
Bendastr. 21
12051 Berlin
Telefon: 030/ 620 08 811

*Büro
Telefon: 030/ 626 48 71
Fax: 030/ 626 08 196

Unsere 
Öffnungszeiten sind werk-

tags von 7 bis 17 Uhr (Bei Be-
darf bieten wir Frühdienst an).
Mittlerweile können wir auf 15

Jahre Erfahrung zurück-
blicken.

Dilruba KAM

Prof. Dr. Bekim AGAI
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