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Başyazı

Yeryüzünde seyahat
ediniz ve ibret alınız

P
Rüştü KAM
Genel Yayın Yönetmeni / Chef Redakteur

Yeryüzünde seyahat
ediniz ve ibret alınız

K

işilik oluşmaya başlayınca, insan dış dünya ile
temas kurmaya başlar. Bu temasın özünde
merak, tanıma ve tanımlama arzusu yatar. Bu
arzu ömrün sonuna kadar devam eder. Bu arzu
keşiflerin ve teknolojideki buluşların yegâne lokomotifidir.
İnsanoğlunu meşgul eden konulardan biri geçmişiyle
ilgili bilgilerdir. Yüce Yaratıcı bizden geçmiş milletlerin
kurduğu medeniyetleri tanımamızı ister. Bu istek özellikle
önceki kavimlerin sonlarını getiren durumlarını kavramak
için, medeniyetlerinin kalıntılarına bakmamız ve onlardan
ders almamız yönündedir. Allah geçmişte kalan o kavimlerin sosyolojik yapılarının, düzenlerinin, siyasetlerinin,
zenginliklerinin, kendilerini helak edilmekten alıkoymadığını üzerine basa basa ibret almamız için bildirir. Üstelik
o kavimlerin şimdikilerden daha güçlü ve gösterişli olmaları acı sonlarını değiştirmemiştir.
Müslümanlar gerçekten usulüne uygun ve bağımsız bir
şekilde o eski medeniyetleri görmek ve ibret almak için
seyahat etmelidir, Kur’an ayetleri bu konuda âmirdir. Konuyla ilgili ayetlerin gizemli dünyasında isterseniz birlikte
seyahat edelim:
Tevbe 112 - “Allah’a tevbe eden, kullukta bulunan,
O’nu öven, O’nun uğrunda gezen, rükû ve secde eden,
uygun olanı buyurup fenalığı yasak eden ve Allah’ın yasalarını koruyan müminlere de müjdele.”
Nahl 36 - “And olsun ki, her ümmete: ‘Allah’a kulluk
edin, azdırıcılardan kaçının’ diyen peygamber göndermişizdir. İçlerinden kimi Allah’ın doğru yoluna erişti, kimi de
sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezin; peygamberleri
yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün.”
Enam 11 - “De ki: Yer yüzünde gezip dolaşın,
sonra da, yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir
bakın.”
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arallel zur Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit beginnt der Kontakt des Individuums mit seiner
Umwelt. Dabei ist der Wunsch, die
Umwelt zu erkunden, zu benennen
und zu explorieren, von großer Wichtigkeit.
Dieser Wunsch, zu explorieren, dauert ein
ganzes Menschenleben. Er stellt zugleich
auch den Antrieb für die technologischen und
aufklärerischen Errungenschaften der Menschheit dar.
Ein Thema, welches die Menschheit beschäftigt, ist die Kunde von der Vergangenheit. Der allmächtige Schöpfer erwartet von
uns, die Zivilisationen der Menschheitsgeschichte kennen zu lernen und zu erforschen.
Diese Erwartung bezieht sich insbesondere
auf die Erforschung von den Faktoren, welche
für die Zerstörung der Zivilisationen gesorgt
haben, um heute unsere Lehre daraus ziehen
können. Die Schwerpunkte liegen insbesondere auf der Erforschung von soziologischen
Daten, den Organisationen und Systemen,
der Gesellschaft und Politik und ganz besonders auf den Reichtümern, welche letztendlich ein Grund für die Vernichtung der
Zivilisationen gewesen sein können und dass
die Pompösität und Mächtigkeit früherer Zivilisationen sie jedoch nicht vor dem Untergang
verschont hat.
Um aus der Geschichte lernen und somit
eine bessere Zukunft aufbauen zu können,
sollten Muslime die Erde mit all den verlorengegangenen Zivilisationen frei und unabhängig erforschen. Zahlreiche Verse im Koran
sind dafür wegweisend. Um das Thema zu erforschen, begeben wir uns jetzt auf eine Reise
durch die entsprechenden Koranverse:
At-Tauba(9):112 - Denjenigen, die sich in
Reue (zu Allah) wenden, (Ihn) anbeten, (Ihn)
lobpreisen, die (in Seiner Sache) umherziehen, die sich beugen und niederwerfen,
die das Gute gebieten und das Böse verbieten
und die Schranken Allahs achten - verkünde
(diesen) Gläubigen die frohe Botschaft.
An-Nahl(16):36 - Und in jedem Volk erweckten Wir einen Gesandten (,der da predigte): “Dient Allah und meidet die Götzen.”
Dann waren unter ihnen einige, die Allah leitete, und es waren unter ihnen einige, die das
Schicksal des Irrtums erlitten. So reist auf
der Erde umher und seht, wie das Ende
der Leugner war!
Al-An’am 6:11 - Sprich: “Wandert im

Editorial
Neml 67-68-69 - “İnkâr edenler: ‘Biz ve babalarımız
toprak olduğumuzda mı, doğrusu bizler mi tekrar çıkarılacağız? Bununla biz de, daha önce babalarımız da, and olsun
ki, tehdit edilmiştik. Bu, öncekilerin masallarından başka
bir şey değildir’ dediler. De ki: Yeryüzünde gezin, suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”
Secde 26 - “Şimdi yurtlarında gezip dolaştıkları,
kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmez mi? Bunlarda şüphesiz ibretler vardır. Dinlemezler mi?”
Fatır 44 - “Yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler mi? Onlar,
kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah’ı
âciz bırakabilecek yoktur. Şüphesiz O bilendir, kâdir olandır.”
Enam 6 - “Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onları, sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzüne yerleştirmiş, gökten bol yağmur yağdırmış,
altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından
ötürü yok ettik ve ardlarından başka bir nesil yetiştirdik.”
Hicr 75-79 - “Bunda, görebilen insanlar için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları işlek yollar üzerinde
hala durmaktadır. Bunda inananlar için ibret vardır.
Eykeliler de, şüphesiz zalim kimselerdi. Bunun için onları
helak ettik. Hâlâ her iki memleket de işlek bir yol üzerindedirler.”
Zariyat 37 - “Can yakıcı azaptan korkanlar için, o beldede bir işaret, bir kalıntı bıraktık.”
Hacc 45-46 - “Nice kasabaların halkını haksızlık
yaparken yok ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları
metruk, sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada olanları akıl edecek kalpleri,
işitecek kulakları olsun. Ama yalnız gözler kör olmaz,
fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.”
Ben bu ayetleri kendime rehber edindim. İster ailemle,
ister arkadaşlarımla ya da yalnız; keşfetmek, fotoğraf çekmek, ilginç şeyleri kayıt altına almak için önüme çıkan her
türlü fırsata kapı aralamak gibi bir alışkanlık edindim. Aslında hayatı oldukça zor şartlarda yaşayan bir Müslümanım
ben. Ancak seyahat etmeyi çok seviyorum, seyahat etmeyi
eğitim ve manevi hayatı değiştiren bir tecrübe olarak tamamen farklı bir boyutta algılıyorum. Kur’an tarafından seyahat etmenin bu kadar çok desteklenmesinin sebebi vardır
diyorum ve o sebebin farkına varıyorum.
Benim anlamadığım şey, Kur’an’ın açık teşvikine rağmen, seyahat etmeye gönüllü Müslüman sayısının neden
bu kadar az olduğudur. Bütün beklentilerimizin ve rahatımızın sağlandığı turistik bir yere gitmek seyahat değildir,
tatildir. Tatil ile seyahati biribirinden ayırmak lazımdır.
Allah’ın teşvik ettiği tatil değil, seyahattir.
Seyahat İslam’ın pek çok manevi yönünün tamamlayıcısıdır. Mesela seyahat, İslâm’ın beş şartından biri olan
hacca veya umreye gitmektir.
Seyahat Hz. Muhammed’in; “Çin’de bile olsa bilgiyi arayınız” tavsiyesine uymaktır. Peygamber Efendimizin gençliği
seyahatle geçmiştir. Bu seyahatlerin pek çoğu, daha sonra
onun farklılıklara olan saygısı, diğer kültürlere olan empatisi
üzerinde çok büyük bir rol oynamıştır. “Dünyada gurbette
olan bir yabancı gibi ol, hattâ yoldan geçen bir yolcu gibi
ol’’ der son peygamber Hz. Muhammed. İslâm, gezmeyi ve
seyahat etmeyi ruhu eğitmenin bir parçası olarak görür. Seyahatın asıl amacı dünya hayatına olan bağlılığı azaltmaktır.
Bir peygamber daha vardır ki, seyahatleri karakterini
değiştirmiş ve kararlılıklarını güçlendirmiştir. O peygamber
bilge bir kişi ile yolculuk yapan, halkı ile birlikte denizleri
aşarak Filistin’e ulaşan Hz. Musa’dır.
Seyahat yoluyla Allah’ı daha iyi tanırız, manevi duygularımızı sıradağlara, çöllere, denizlere ya da günlük koşuşturmaca içindeki insanlara bakarak daha iyi geliştiririz, işte
bunlar ve benzeri şeylerdir seyahatin bizlere kazandırdık-

Lande umher und seht, wie das Ende
der Verleugner war.”
An-Naml 27: 67,68,69 - Und jene, die
ungläubig sind, sagen: “Wie? Wenn wir und
unsere Väter zu Staub geworden sind, sollen wir dann wirklich wieder hervorgebracht werden? Verheißen wurde uns dies
zuvor - uns und unseren Vätern; dies sind
ja nur Fabeln der Früheren Sprich: “Reist
auf der Erde umher und seht, wie der
Ausgang der Sündigen war!”
As-Sagda 32: 26- Ist ihnen nicht klar,
wie viele Geschlechter Wir schon vor
ihnen vernichtet haben, in deren
Wohnstätten sie nun wandeln? Hierin
liegen wahrlich Zeichen. Wollen sie also
nicht hören?
Fatir 35:44 - Sind sie denn nicht im
Lande umhergezogen, so dass sie
schauen konnten, wie das Ende derer
war, die vor ihnen lebten? Und jene hatten mehr Kraft als sie selber. Und nichts
vermag Allah in den Himmeln oder auf
Erden zu hemmen; denn Er ist Allwissend,
Allmächtig.
Al-An’am 6:6 - Sehen sie denn nicht,
wie so manches Geschlecht Wir schon
vor ihnen vernichtet haben? Diesen hatten Wir auf der Erde Macht gegeben, wie
Wir sie euch nicht gegeben haben; und
ihnen sandten Wir vom Himmel reichlich
Regen; und unter ihnen ließen wir Bäche
fließen; dann aber tilgten Wir sie um ihrer
Sünden willen aus und erweckten nach
ihnen ein anderes Geschlecht.
Al-Higr 15: 75,76,77,78,79 - Wahrlich,
hierin liegen Zeichen für die Einsichtigen. Und wahrlich, diese (Städte)
lagen an einem (immer noch) vorhandenen Weg. Wahrlich, hierin ist ein
Zeichen für die Gläubigen. Und wahrlich,
die Leute des Waldes waren gewiss Frevler.
Und Wir rächten Uns an ihnen. Und beide
liegen als eine erkennbare Mahnung da.
Ad-Dariyat 51: 37 - Und Wir hinterließen darin ein Zeichen für jene, die die
qualvolle Strafe fürchten.
Al-Hagg 22: 46,46 - Und so manche
Stadt haben Wir zerstört, weil sie voll
des Frevels war, daß sie nunmehr in
Trümmern steht, und so manch verlassenen Brunnen und manch hochragendes Schloss (haben Wir zerstört)! Sind
sie denn nicht im Lande umhergereist,
so dass sie Herzen haben könnten, um
zu begreifen, oder Ohren, um zu
hören? Denn wahrlich, es sind ja nicht die
Augen, die blind sind, sondern blind sind
die Herzen in der Brust.
Diese Koranverse wurden für mich eine
Devise, ein Wegweiser. Unabhängig davon,
ob ich mit meiner Familie, meinen Freunden oder allein unterwegs gewesen bin,
ständig habe ich versucht Interessantes zu
finden, zu fotografieren und festzuhalten.
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Başyazı
ları. Kur’an insanoğlundan yaratılanlar üzerinde düşünmesini de ister. Bu emri yerine getirmenin en
güzel kestirme ve zevkli yolu elbette seyahatlerdir.
Cehaleti ancak gerçek hayat deneyimleri ortadan
kaldırır. Küreselleşen dünyada, dünyanın bir ucunda
oturup öbür ucundaki insaları yargılamak bize hep
kolay gelmiştir. Medya sayesinde bu bilgilere kolayca
ulaşırız. Haber programları, filmler, belgeseller sayesinden bu bilgiler bize sunulur. Biz de bu bilgilerin
bize verdiği gururla yaşarız. Oysa medyanın sundukları gerçeğin kendisi değildir. Biz bu gerçeği seyahat yaparak bizzat kendimiz yakalamalıyız. O
zaman görürüz ki, gerçekler medya tarafından bize
çarpıtılarak sunulmuştur.
Seyahat etmiş herhangi biri ile konuşursanız,
kendilerine olan güvenlerinin, açık fikirliliklerinin farkına varırsınız.
Seyahat daha iyi bir ‘sen’ ortaya çıkarır. Seni rahatlık alanından çıkararak, kim olduğun, ne olduğun, neden sen olduğun hakkında sorular sormaya
iter. Müslümanlar olarak, biz inanıyoruz ki bir gün
yaratıcımızın karşısında tek başımıza kalacağız ve
sorguya çekileceğiz. Seyahat, toplumun, kültürün,
dinin ve ailenin beklentileri olmadan kendimizi sorgulamamızı sağlar.
Dünya keşfedilmeyi bekleyen şaşırtıcı deneyimlerle dolu bir yer. Hazır buradayken bunların tadını çıkarmak gerekir. En azından bir
kısmının tadını çıkarmak gerekir, aksi durum
tam bir kayıptır. Seyahat etmenin giderek
ucuzlaştığı ve seyahate gereken parayı bulma
yollarının da kolaylaştığı bir çağda, dünyanın
ibretlik güzelliklerini bir kerecik de olsa görmemek gerçekten büyük bir kayıptır.
Seyahat, insanlığa olan inancımızın yeniden kazanılmasını sağlayan doğru bir yoldur. Seyahat sırasında pek çok yabancıyla güzel anlar yaşarız ve o
zaman farkına varırız ki insanlar aslında çok muhteşemdirler, saygındırlar.
Seyahatlerle gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen o
kadar çok medeniyet var ki, çoğumuza yabancı. Kökenlerimizi, geçmişimizi, mirasımızı, tarihimizi bu
medeniyetlere yaklaştıkça daha çok kavrayacağız;
işte o zaman kimlik kazanacağız, işte o zaman kendimizi tanıyacağız, işte o zaman nereden geldiğimizi
bilerek gerçek manada nereye gideceğimizi bileceğiz.
Elbette tanımaya önce kendi ülkemizin değerlerinden başlayacağız, kendimizi tanımak
için bunu yapacağız. Sonra da deniz dalgaları
gibi genişleyerek diğer kültürlerin peşine düşeceğiz. İşte o zaman bütün komplekslerimizden kurtulmuş olacağız. Başımız dik, alnımız
açık olarak yürüyeceğiz sokaklarda, işte o
zaman oturduğumuz sohbet toplantılarında
kendimizin farkına varacağız ve işte o zaman
o toplumda Ahmet bey olacağız, Ayşe hanım
olacağız…
Türk Eğitim Derneği her sene üyeleriyle birlikte
eski medeniyetleri keşfe çıkar. MOCCA Dergisi’nin
eski sayılarında zaman zaman bu kültür gezileriyle
ilgili bilgiler siz okuyucularımızla paylaşılmıştır. Bu
sayımızda da Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya
yaptığımız kültür gezimizden elde ettiğimiz önemli
bilgileri sizlerin istifadelerine sunuyoruz, belki sonraki gezilerimizde siz de katılırsınız bu kervana...
Neden olmasın...
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Ich bin ein Muslim, der sein Leben unter schwierigen Bedingungen gestalten muss. Aber ich liebe
das Reisen, ich sehe es als Bildung und eine lebensverändernde Erfahrung, in einer ganz anderen Dimension. Deshalb fällt es mir leicht zu
erkennen, weshalb im Koran so viel Wert auf das
Explorieren gelegt wird.
Für mich ist es aber leider stets paradox geblieben, weshalb so wenige Muslime aus eigenem
Willen eine Reise unternehmen. Um klarzustellen,
ein Aufenthalt in einem touristischen Ort, wo alle
Erwartungen und Wünsche erfüllt werden ist Urlaub und bedeutet keine Reise.
Reisen stellt im Islam in vielerlei Hinsicht eine
geistige Ergänzung und Bereicherung dar, wie
zum Beispiel die Wallfahrt nach Mekka, einer der
fünf Säulen im Islam oder die Umrah. Das Reisen
wurde selbst vom Propheten Muhammed mit den
Worten: “Strebe nach Wissen, selbst wenn du zu
diesem Zweck bis nach China gehen müsstest“,
unterstützt. Die Gründe für die hohe Empathiefähigkeit und Respekt des Propheten Muhammed
sind vor allem die vielen Reisen, welche er als Jugendlicher und Erwachsener erlebt hat, zurückzuführen. Dadurch kam er in Kontakt mit anderen
Menschen, Kulturen und Ideen, welche ihm letztlich die große Varietät auf Erden gezeigt haben
müssen.
Ein weiterer Prophet, dessen Charakter durch
das Reisen verändert und seine Willenskraft gestärkt wurde, ist Moses. Dieser reiste mit einem
Weisen und führte sein Volk aus Ägypten über die
Meere nach Palästina, ins Gelobte Land. Den Wert
der Reisen betont der letzte Prophet Muhammed
wie folgt: “Sei auf dieser Welt wie ein Fremder
oder wie derjenige, der sich auf der Durchreise
befindet” (Sahih Al-Bucharyy/Nr. 6416). Die Lehre
des Islam sieht das Reisen als einen großen spirituellen Teil an, welcher dem Gläubigen dabei hilft,
seine Fixierungen an das Leben, seine Nation,
seine Vergangenheit zu lösen und sich zu befreien.
Das Reisen hilft uns dabei Gott besser kennenzulernen, ganz einfach. Durch das Betrachten der
im Alltagsstress versinkenden Menschen, der
Berge, der Meere und der Weiden, kommen wir
mit unseren eigenen Gefühlen in Berührung. Gott
befiehlt im Koran, über die Schöpfungen der Erde
nachzudenken und diese kennenzulernen, und
welch bessere Möglichkeit liegt in menschlicher
Hand, als die gottgeschaffene Erde zu bereisen
und zu erkunden?
Durch praktische Lebenserfahrung kann die
Unwissenheit überwunden werden. In einer globalisierten Welt wie heute, werden wir tagtäglich
mit Informationen, Bildern und Stimmen von der
anderen Seite der Welt konfrontiert. Es fällt einem
dabei nicht schwer, ein Urteil über diese “anderen”
Menschen zu fällen, da die Medien kontinuierlich
die gleiche subtile Nachricht übermitteln. Wir
ruhen uns dann mit Stolz auf der “Wahrheit” aus.
Jedoch kann erst durch das Reisen die Wahrheit
über die “Anderen” erfahren werden. Nach der
Reise wird oft bemerkt, dass die vermeintliche
Wahrheit in den Medien oft mit der Realität nicht
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zu tun hat, und somit eine bewusste Fehl- Evaluation
stattgefunden hat.
Im Gespräch mit einem vielbereisten Menschen
bemerken sie schnell die Ausstrahlung seines Selbstbewusstseins und seiner Offenheit. Durch das Reisen
hat dieser Mensch dann ein neues “Ich” entwickelt.
Wir, als Muslime, glauben an den Tag des Jüngsten Gerichts, an welchem wir allein vor Gott zur Rechenschaft für unsere Taten gezogen werden. Das
Reisen kann uns aus unserem Wohlfühlbereich herausreißen und uns bereits im Diesseits mit Fragen
wie “Wer bin ich?”, “Was wurde ich?” und “Warum bin
ich so wie ich bin?” konfrontieren. Es ermöglicht uns,
ohne Einfluss der Familie, Kultur, Religion, Staat und
Ideologie uns selbst zu hinterfragen.
Es wäre schade, die schier grenzlosen Explorations-Möglichkeiten auf der Erde ungenutzt und unergründet zu lassen. In einer Zeit, in welcher das
Reisen vereinfacht und die Finanzierung unkomplizierter ist, wäre es ein großer Verlust, nicht ein einziges Mal an diesen Erfahrungen teilzuhaben. Auf
gewollte Weise werden wir auf einer Reise mit fremden Menschen konfrontiert, welche in uns das Vertrauen in die Menschheit und den Humanismus
erneut entflammen können. Zumeist realisieren wir
auf einer Reise, dass unabhängig von Kultur, Religion
oder Nation, die Menschen und die Menschheit etwas
Verblüffendes sind. Durch das Kennenlernen und Erforschen altertümlicher Zivilisationen, unserer Geschichte,
unserem
Kulturerbe
und
unserer
Vergangenheit, gewinnen wir unsere wahre Identität,
welches uns hilft zu erkennen wo wir momentan stehen, von wo wir kommen, und wohin wir letztlich
gehen möchten.

Genau wie die Wellen eines Meeres, fangen wir in
der Mitte an und verbreiten uns dann stetig weiter
mit größerem Radius. Wir erforschen natürlich zuerst
unser eigenes Land und deren Kulturgüter und begeben uns dann auf die Reise in andere Kulturen. Dadurch werden wir befreit von unseren persönlichen
Komplexen und Vorurteilen, wir werden auf Konferenzen und Seminaren uns selbst wiedererkennen
und wir werden erhobenen Hauptes auf den Straßen
stolzieren.
Der Türkische Bildungsverein unternimmt jedes
Jahr eine Explorationsreise in andere Kulturen und
Länder. Sie, als Leser, können die gewonnenen Eindrücke in der Mocca Zeitschrift lesen und dabei etwas
lernen. In dieser Ausgabe werden Sie die Eindrücke
der Reiseteilnehmer bezüglich des Ostens der
Schwarzmeerküste und des Ostens Anatoliens zu
lesen bekommen.

Akın Simit

Übersetzung/Tercüme:
Beyhan BOZKURT
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Bamteli

“Batıyı kaşı, altından İslâm çıkar” Bu deyiş
yalnızca olumlu etkileri değil olumsuz etkileri de içerecek genişliktedir. Çünkü Batı
kendisini hem aldıkları hem de reddettikleri
bakımından İslâm medeniyetine karşı konumlandırarak inşa etmiştir.
Bir medeniyetin tarih ve medeniyet perspektifinde yok iseniz vicdanında da karşılık
bulamazsınız.

Prof.Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof.Dr. İhsan FAZLIOĞLU Kimdir?
İhsan Fazlıoğlu 1966 yılında Ankara'da doğdu. Kadıköy İmam
Hatip Lisesi'ni (1985), İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü
(1989) bitirdi. Ürdün Üniversitesi'nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi
Enstitüsü'nde (Halep), bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı (1990-1992). Yüksek lisans çalışmasını İ.Ü. Bilim Tarihi
Bölümü'nde tamamladı (1993), aynı bölümde bir süre araştırma
görevliliğinde bulundu. IRCICA (İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) yazmalar bölümünde araştırmacı olarak çalıştı
(1987-1990, 1992-1996). Kısa bir müddet Kahire'de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu (1994). İ.Ü. Felsefe Bölümü'ne geçti
(1996) ve aynı bölümde doktorasını tamamladı (1998). Oklahoma
Üniversitesi'nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı (20012002). Üniversitelerarası Kurulu'ndan doçentlik ünvanını aldı
(2005).
"Felsefe-Bilim" tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşan İhsan Fazlıoğlu, özellikle bu yapıların İslam ve Türk Medeniyet Tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara
dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne profesör olarak atandı ve halen aynı fakültede dekan olarak
ilmî ve akademik hayatını sürdürmektedir.
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Das Gewissen
Europas möchte
die Türkei nicht

“Ein

Jemand der die Formation der modernen Wissenschaft, angefangen
von der Antike, verstehen möchte,
der wird letztendlich bei den Werken
Isaac Newtons landen, welcher die
drei Entwicklungen vereint und thematisiert. Diese
wären:
1. Altertümliche Mathematik> Descartes> Newton
2. Altertümliche Astronomie>Kopernikus> Newton
3. Altertümliche Mechanik >Huygens > Newton
Diese Zeilen stammen aus der Feder des Mathematikers und Antike-Historikers B.L. Van der
Warden, jedoch sind sie charakteristisch für das in
West-Europa und Anglo-Amerika präsente Verständnis von der Entstehung der Zivilisationen und
Kulturen und der Geschichte, wie sie aus den Büchern und Aufsätzen entnehmen werden können.
Dies mag den anfänglichen Eindruck von Unkenntnis erwecken, jedoch steckt dahinter, wie naiv angenommen wird, eine bewusste und gezielte
politische Attitüde, welche versucht wird zu übermitteln. Selbst B.L. Warden höchstpersönlich, hat
in seinem enorm umfangreichen und detailliertem
Werk über die Algebra, den Algebra-Meister und
Pionier al-Chwarizmi in den Mittelpunkt gestellt.
Wörter und Begriffe bestimmen die menschliche Wahrnehmung der Umwelt und diese wird
maßgeblich von den Erfahrungen und Errungenschaften der Menschheit und der Zivilisationen beeinflusst. Oft wird angenommen, dass geschichtliche Fakten und Einsichten Spiegel des Geschehenen sind, jedoch wirft das viele Fragen auf. Wie
würde es dazu kommen, dass Islamische Philosophiewissenschaft an westlichen Forschungszentren
nicht gelehrt wird? Warum wird der Einfluss der Islamischen Zivilisationen auf den Westen und im
Allgemeinen auf den Fortgang der Weltgeschichte
nicht erläutert im Westen? Auf diese Frage kann
es nur eine plausible Antwort geben: Die illusionierte Zukunft des Westens, wird auf dem Boden
des Vergangenen errichtet. Anders formuliert
würde es heißen, dass dem Islam, welchem kein
Platz in der Historie des Westens eingeräumt
wurde, auch kein Platz in der Zukunft eingeräumt
werden wird, nicht einmal in der Aufarbeitung des
Vergangenen.
“Kratze den Westen auf und du wirst den Islam
wiederfinden.” Dieser Spruch verdeutlicht nicht nur

Focus

Avrupa vicdanı
Türkiye’yi istemiyor

M

odern bilimin oluşumunu anlamak isteyen
herkes, hepsi de antik dönemden başlayan
ve Isaac Newton’un eserlerinde bir araya
gelen üç gelişme çizgisini izlemek zorundadır:
1. Antik matematik › Descartes › Newton;
2. Antik Astronomi › Copernicus › Newton;
3. Antik mekanik › Huygens › Newton.”
Bu satırlar hem bir matematikçi hem de bir antik
dönem bilim tarihçisi olarak tanınan B. L. Van der
Warden’e ait olmakla beraber hemen hemen tüm
Batı-Avrupa ile Anglo-Amerikan dünyada kaleme
alınan, medeniyet, düşünce ve bilim tarihi eserlerinde mevcuttur; ve ‘Batı’nın resmî tarih ve medeniyet perspektifini gösterirler. Bu durum, ilk bakışta
hissedildiği gibi bir cehalet durumundan kaynaklanmaz; tersine bilinçli ve bir o kadar da derin bir siyasî
tavırdan kaynaklanır. Çünkü bizzat B. L. Van der
Warden’in cebir tarihi hakkında son derece teknik
bir eseri vardır; ve bu eserde cebir tarihini kaleme
alırken Harizmî’ye merkezi bir yer vermektedir.
Kavram-örgüleri insanın hayata bakışını belirler.
Bu idrak vakıaya değil bizatihi insanların tarih ve
medeniyet perspektiflerine bağlıdır. Öyle olmasaydı,
İslam felsefe-bilim tarihi disiplinini akademik-ilmî
bir araştırma alanı olarak bizzat kendileri kurmalarına; Batı’ya etkisini yine bizzat kendileri ortaya

El-Cezeri’nin mekanik çizimleri
koymalarına karşın, tarih ve medeniyet perspektiflerini inşa ederlerken İslâm medeniyetine yer vermemeleri başka türlü nasıl izah edilebilir? Bu sorunun tek bir cevabı var: Batı hayal ettiği geleceği,
yazdığı geçmişe göre kuracaktır. Başka bir deyişle,
geçmişinde yer verilmeyen bir İslâm/ medeniyeti,
Batı’nın geleceğinde de -bir geçmiş olarak bile- yer
almayacaktır, yer bulamayacaktır.
“Batıyı kaşı, altından İslâm çıkar”. Bu deyiş yalnızca olumlu etkileri değil olumsuz etkileri de içerecek genişliktedir. Çünkü Batı kendisini hem aldıkları

die positiven Aspekte des Einfluss des Islams
auf den Westen, sondern drückt auch aus,
welch negative Folgen die eingenommene Positionierung des Westens gegenüber dem Islam
einhergegangen sind. Die resultierende Fetstellung sollte nicht nur auf die geschichtliche
Ebene eingeschränkt, sondern auf alle menschlichen Bereiche der Produktion angewandt werden. Eine alleinige Reduzierung des Islamischen
Wirkens auf die Übersetzungstätigkeit der theoretischen Werke in Spanien (Andalusien), Sizilien, Istanbul und Trabzon, welche mit dem
17.Jahrhundert ein Ende gefunden hat, wäre
nicht nur eine Vernachlässigung der OsmanischTürkischen Periode, sondern auch eine Anmaßung, welche die Kontinuität und den Einfluss
der Tätigkeit aus den Augen verliert. Heute ist
bewiesen, dass die theoretischen und wissenschaftlichen Erfindungen und Erkenntnisse aus
der Zeitperiode zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert in Europa eine Relevanz zu der Islamischen Zivilisation haben. Selbst die Namensgebung der Erkenntnisse hat ihre Referenz aus
den Islamischen Werken. Zu behaupten, dass
800 Jahre fortschrittliche Entwicklung in Islamischen Zivilisationen und deren wissenschaftliche und philosophische Progression keinen
Einfluss auf die Geschichte in Europa hätten,
würde eine Verleugnung des historischen Kontexts und deren Gegebenheiten bedeuten, welches dazu führt, dass solch eine Aussage unter
keinen Umständen eine methodische Relevanz
hat und somit nicht verifiziert werden kann.
Es kann gesagt werden, dass im 15. Jahrhundert, insbesondere in der zweiten Hälfte, in
Europa, eine Islamisierung stattgefunden hat,
welches die veralteten Ideologien und die überholte Mentalität beeinflusst hat. Entgegen der
Erwartungen kam es aber zu keinem abrupten
Ende des Islamischen Einflusses, sondern, im
Gegenteil, er führte konstant weiter. Mit dem
der spanischen und portugiesischen Entdeckungsreisen gegen Ende des 15. Jahrhunderts
wurde die Islamische Präsenz deutlich. Die
Daten über die afrikanischen Küsten und den
Indischen Ozean wurden von den Islamischen
Gelehrten Ibn Majid und Süleyman el-Mehri gesammelt, welche, nach heutigem Kenntnisstand, bei den Expeditionen als Reiseführer
fungiert haben. Ein anderer Fall wäre der
Roman vom Islamischen Denker Ibn Tufeyl,
welcher im 17. sowie 18. Jahrhundert in viele
Sprachen wie zum Beispiel Latein übersetzt
wurde und argumentativ als Antithese gegen
die Philosophie von Francis Bacon und Thomas
Hobbes benutzt wurde. Die Ideen von Denkern
wie Ibn Tufeyl und Ibn Farabi legten praktisch
den Grundstein für die in der Aufklärung erhobenen Gedanken und beeinflussten maßgeblich
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hem de reddettikleri bakımından
İslâm medeniyetine karşı konumlandırarak inşa etmiştir. Bu tespit
insanî tüm üretim alanlarını kapsayacak şekilde düşünülmeli; ayrıca tarihî olarak da dar bir zaman
dilimiyle sınırlandırılmamalıdır.
Genellikle, İspanya, Sicilya, İstanbul ve Trabzon’da yapılan ve
XIII. yüzyılda büyük oranda tamamlandığı düşünülen nazarî
eserlerin çevirileriyle sınırlandırılmış bir etki yalnızca Osmanlı-Türk
dönemini ihmal etmekle kalmaz;
aynı zamanda etkinin sürekliliğini
de gözden kaçırır. Avrupa’da XV.
yüzyılın sonunda başlayan XVI.
yüzyılın sonuna kadar devam
eden nazarî/ ilmî icadların hemen
hemen hepsinin İslâm medeniyeti
kaynaklarından isim verilmeksizin
devşirildiği bugün için tespit edilmiştir. Yoksa, sekizyüz yılda İslâm
İslam medeniyeti
Medeniyeti’nde
felsefe-bilimde
katedilen ilerlemenin Avrupa’da
kırk-elli yıl içerisinde, hiç bir tarihî bağlam ve
ortam olmaksızın vuku bulduğu söylenecektir ki,
bu iddianın günümüz bilimsel yöntemleri açısından
hiç bir tutar tarafı yoktur.
Muhtasar ve müfid bir deyişle XV. yüzyıl, ama
özellikle ikinci yarısı Avrupa’nın her bakımdan, bahusus zihniyet açısından İslâmlaşma dönemidir. Ve
bu dönem sanıldığı gibi hemen bitmemiş, çok uzun
bir süre devam etmiştir. XV. yüzyılın sonunda başlayan coğrafî keşif hareketlerinde İspanyol ve Portekizlilerin Afrika sahilleri ile Hint okyanusu
hakkındaki bilgilerini, İbn Macid ile Süleyman elMehrî’nin eserlerinden tercüme ettikleri; aynı zamanda gemilerini bu iki ismin rehberliğinde Hint
Okyanusu’na sürdükleri bilinmektedir. Öte yandan
İbn Tufeyl’in romanı, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
başta Latince olmak üzere pek çok Avrupa diline
çevrildi ve özellikle içerdiği felsefî tezler, F. Bacon
(ö. 1626) ile T. Hobbes’un (ö. 1679) empirik ve nominalist felsefelerine karşı kullanıldı. Hem İbn. Tufeyl hem de Farabî’nin fikirleri Aydınlanma dönemi
düşünürleri tarafından doğal din, doğal hukuk gibi
kavramların temellendirilmesinde göz önünde bulunduruldu. Hemen her konuda hem nazarî hem
de amelî pek çok örnek vermek mümkün: Merağa
Okulu’nun ilmî zihniyeti, İbn Heysem’in ilmî anlayışı gibi...
Açıktır ki etki farklı sahalarda farklı zamanlara
kadar sürdü. Ancak, matematik-astronomi-fizik/
optik üçlüsünde İslam Medeniyeti’nden köktenci
kopuş -tüm mistik-simyevî-dinî tarafına rağmenNewton’un doğa felsefesinin matematik ilkelerini
1686’da yayımlamasıyla gerçekleşti. Gerçekte bu
eserin, bugün için, doğruluğu tartışılsa bile, mo-
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Theorien wie die der Naturellen
Religion oder der Gesetze der
Natur. Theoretisch sowie praktisch kann die Liste des Einflusses ausgeweitet werden, wie
zum Beispiel die Meraga Schule
für Mathematik und Astronomie, oder den wissenschaftlichen Errungenschaften von Ibn
Hazen im Bereich der Optik.
Offensichtlich liegen Unterschiede in dem Ausbreitungsbereich und der Dauer des
Zeitraums des Einflusses dar.
Obwohl die Islamischen Gelehrten in der Bildungselite
stark vertreten waren, kam es
in dem Dreieck von Mathematik-Physik-Astronomie
zu
einem radikalen Bruch, welcher
hauptsächlich durch den von
Isaac Newton veröffentlichten
Opus Philosophiae Naturalis
örnek eserler
Principia Mathematica (1686)
eingeleitet wurde. Obwohl die
Richtigkeit von den im Werk niedergeschriebenen Thesen heute umstritten sind, ist das Buch
dennoch der Initiator für den Bruch der Modernen von der Alten Wissenschaft. Indes wurden
zum Beispiel in den Agrarwissenschaften weiterhin die Erfindungen und Erkenntnisse der Islamischen Gelehrten verwendet, wie die des Ibn
el-Avvam. Seine Abhandlungen wurden unter
Anderem in Spanische und Französische übersetzt und heute ist bekannt, dass seine Theorien
bis in das 19. Jahrhundert, also bis zu den Anfängen der chemi- schen Utilisierung in dem
Agrarbereich, in Europa weitläufig verwendet
wurden. Auch in der Philosophie blieb das europäische Gedankengut nicht unberührt von der
Islamischen. Als Beispiel kann hier der Philosoph
Franz Brentano angeführt werden, welcher
reichlich von den Theorien Ibn Sina’s (Avicenna)
profitiert hat.
Aus den oben gegebenen Beispielen kann
verstanden werden, dass geschichtliche Fakten
und eine Perspektive nicht immer vereinbar sind,
sondern im Gegenteil, dass Visionen und Perspektiven für die Zukunft die geschichtlichen
Fakten verfälschen, oder sogar zerstören. Dies
würde bedeuten, dass der Islam keine Stellung
in der Geschichte des Westens hat, und selbstverständlich auch keine Funktion beziehungsweise keinen Boden in der Zukunft haben wird.
Keine Einigung oder Zerschmelzung wird angestrebt - denn im Wasser schmelzender Zucker,
gibt dem Wasser einen süßlichen Geschmack.
Das Ziel ist der Untergang. Dies wird deutlich,

Focus
dern bilimin kadim bilimden de köktenci bir kopuşu temsil ettiği söylenir. Ancak, örnek olarak tarımbilimi sahasında İsâm medeniyeti ürünleri
kullanılmaya devam etmiştir: İbn el-Avvam’ın tarımla ilgili eserinin, hem İspanyolca hem de Fransızca çevirisi XIX. yüzyılın ortalarına, yani modern
kimya tekniklerinin tarıma uygulanmaya başlanmasına kadar Avrupa’da kullanıldığı bilinmektedir.
Felsefî düşüncede de pek çok örnek vermek mümkündür: Franz Brantano’nun XIX. yüzyılın ikinci
yarısında İbn Sina felsefesinden hareketle yaptığı
çalışmalar gibi...
Yukarıda verilen örnekler, yine vakıa ile perspektif’in sanıldığı gibi her zaman mutabık olmadığını, tersine perspektife göre vakıanın tahrif, hatta
tahrip edildiğini göstermektedir. Kısaca, Avrupa’nın tarih ve medeniyet perspektifinde, bir geçmiş olarak İslâm’a yer verilmek istenmediği gibi,
ve bizatihi bundan dolayı, geleceğinde de yer verilmeyecektir. İstenilen bir uzlaşma, hatta bir
erime değil -çünkü eriyen şeker suya bir tat katarbir yok olmadır. Bunun ilk ve somut göstergesi,
yukarıda dile getirilen, tarih ve medeniyet perspektifi şemasındaki yersizliğimizdir. Bu duruma,
Türkiye ile Avrupa Birliği konusunda yaşanmış bir
olayı örnek olarak verebiliriz:
12-15 Ocak 2005 tarihinde Berlin’de XV. yüzyılı
konu alan uluslararası sempozyumda Papa II. Pius
üzerine bir bildiri sunan Berlin Hür Üniversitesi’ne
mensup bir öğretim üyesi, bildirisi esnasında XV.
ve XVI. yüzyılların “Türk Korkusu” yüzünden Avrupa’nın felaket çağları olduğunu; günümüzde de
bu korkunun farklı bir renkte/içerikte tekrar nüksettiğini dile getirdi. Çay molasında özür dileyerek,
Türklerle şahsî bir derdi olmadığını, yalnızca vakıayı tasvir ettiğini bildirdi ve “Ne olacak bu memleketin hali” kabilinden bir soru sordu. Kendisine
Anlayış Dergisi’nin Ocak sayısındaki Michael
Mann’ın cümlesini söyledim: “Avrupa eliti Türkiye’yi istiyor.”
Yanıt zarifti: “Avrupa’nın aklı Türkleri isteyebilir; ama vicdanı henüz buna hazır
değil.” Peki Avrupa’nın vicdanı ne?
Bunu da Avusturya’daki Salzburg Katolik
Üniversitesi’nin -ve daha bir çok yerde ve
muhtevada- müfredat programındaki ders
adında görmek mümkün: Terörizmin İslâmî
kökenleri.
Bir medeniyetin tarih ve medeniyet perspektifinde yok iseniz vicdanında da karşılık bulamazsınız.

wie oben beschrieben, in der Bodenlosigkeit der
Islamischen Kultur in der weitläufig anerkannten
Geschichte und der visionären Zukunft, so wie
am Beispiel der Türkei und der über den Beitritt
erlebten Diskussion und Schmach zu sehen ist.
Bei einem Internationalen Symposium in
Berlin zwischen dem 12. bis 15. Januar
2005 war das Hauptthema das 15. Jahrhundert. Dort hat ein Dozent der Freien Universität in Berlin eine Präsentation über den
Papst Pius II gehalten. Im Verlauf der Präsentation erzählte er von der im 15. und 16.
Jahrhundert vorherrschenden “Angst vor
den Türken”, welche Europa zu der Zeit gelähmt und in Schrecken versetzt hätten,
und das diese “Angst” in veränderter Form
und Präsenz selbst heutzutage noch vorzufinden wäre. Während der Kaffeepause entschuldigte er sich für seine Worte und fügte
hinzu, dass er an sich keine Probleme mit
Türken habe und er lediglich versucht habe,
die geschichtlichen Fakten darzustellen. Im
Anschluss stellte er eine Frage nach dem
Prinzip: “Was soll nur aus unserem Land
werden?”
Ich zitierte ihm die Worte Michael Manns, aus
der Januar Ausgabe des Anlayis Magazins, welche wie folgt lauten: “Die Elite Europas möchte
die Türkei!”
Worauf er antwortete: “Die gebildete europäische Schicht kann die Türkei wollen, jedoch
ist das europäische Gewissen dazu noch nicht bereit.”
Was genau wäre dann dieses Europäische Gewissen? Und diese Antwort lässt sich zum Beispiel aus dem Lehrplan und Inhalt der Katholischen Universität in Salzburg entnehmen, wo ein
Kurs wie “Die Islamischen Wurzeln im Terrorismus” gelehrt wird.
Wer in der Geschichte und der geplanten
Zukunft einer Zivilisation keinen Platz hat,
der wird im Gewissen dieser Zivilisation
ebenfalls keinen Platz finden.

Übersetzung/Tercüme:
Beyhan BOZKURT
Mart/März 2017
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İslâm gibi bir dinden nefret ve
demokrasiden fanatizm
devşirmek bizim günahımızdır.
Boşuna “dış mihrak” diyerek
kararmış vicdanlarımızı rahatlatmaya çalışmayalım.
“Masum değiliz hiç birimiz.”
Geçmişe ait bu kin ve nefreti
besleyen tarihsel bağları
unutmadıkça bu mümkün değildir. Geçmişe bizi bağlayan bu
nefret zincirimizi koparmadıkça
ilerleyemeyiz, huzur bulamayız. Onun için boşuna katili
dışarda arama yalım gerçek
katil içimizdedir. Dilimizdedir,
klavyemizdedir, okulumuzdadır,
aile içindedir.

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK
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Es ist unsere Sünde, aus einer
Religion wie Islam eine HassReligion und aus der Demokratie einen Fanatismus zu
rekrutieren. Wir sollten nicht
versuchen, unser Gewissen
mit der Schuldzuweisung auf
“ausländische Mächte” zu beruhigen.
Solange der aus der Geschichte herrührende Hass nicht
vergessen und die Hass-Kette
nicht gebrochen wird, sind Frieden und eine bessere Zukunft
nicht möglich. Deshalb sollten
wir die wirklichen Mörder nicht
draußen, sondern bei uns suchen, diese sind in unserer
Sprache, Tastatur, Schulen und
Familien.

Focus

Biraz da öz eleştiri
yapmak lazım

Ein wenig
Selbstkritik üben

T

In

ürkiye’de bombalar patlıyor. Herkes
katili arıyor. Bir insan nasıl olur da
masum insanların ortasında bomba
patlatıp onların bedenlerini parçalar?
Bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii herkes kendini masum ve mağdur karşı
tarafı “potansiyel katil” olarak gösteriyor.
Herkesin nefret ettiği bir ötekisi var. Kinini
kasavetini kusmaya hazır çakan gibi tutuyor o
“ötekisini”.
Ben şunu derim: Hiç boşuna katili aramayın.
Bu ülkede yaklaşık 50 yıl ne olduysa sonuç
büyük ihtimalle yine öyle olacaktır. Çok siyasal
cinayete ve katliama tanık olduk. Olan şey aynı.
Önce herkes ötekisine potansiyel katil imasında
bulunur. Karşılıklı barış, kardeşlik ve hoşgörü
mesajları verilir. Ve bir süre sonra unutur kararmış vicdanlarımız. Keşke ölü değil de sağ yakalanan teröristlerin kimden emir aldığı bütün ilişki
ağlarıyla ortaya konulabilse. Hiç değilse insanımızın vicdanı gerçek katilleri tetikçi düzeyinde
kim olduğunu anlayacaktır. Öyle herkes bol keseden başkasını suçlayamayacaktır hiç değilse.
Tetikçi olup başkasını “potansiyal katil” olarak
suçlayanların yüzüne çarpacaktır o zaman. Ama
düşünüyoruz Türkiye’ye bu katliamı reva görecek ve bunu planlayacak o kadar çok iç ve dış
şer gücü var ki. Üstelik sadece Türkiye’de değil, bu durum hemen hemen bütün Müslüman
ülkelerde aynıdır. “Dış mihrak” söylemimiz
belki haklı olabilir.
Dışardan bizim tarihimizi veya başarımızı her
neyse kıskanan, gelecekteki olası egemenlik ve
etki alanımızı çekemeyenler olabilir. İyi de
onlar nasıl bu kadar kolayca tetikçi bulabiliyorlar? Bu da mı onların suçu?
Nasıl oluyor da dışarıdaki her düşman
Müslüman ülkelerde katliam yapacak
kadar cani bulabiliyor?
Nasıl oluyor da miting alanlarını, pazar
yerlerini ve Cuma saatindeki camileri bombalayabilecek kadar nefret dolu tetikçi bulabiliyorlar?
Esas sorulması ve giderilmesi gereken
durum budur. Nasıl oluyor da bu kadar kolayca kiralanabiliyor bu “içimizdeki beyinsizler”? Bunun sadece parayla yaptırılamayacağını herkes bilir. Bunu ancak nefret
kültürüyle bir insana yaptırabilirsiniz. Önce
herkesin birbirinden nefret etmesi gerekir.
Çocukluğumda tanık olduğum bir olayı hiç
unutmam. Köy meydanında iki asker köylüleri
toplayıp onların gözü önünde suçluluk ehliyeti
bile geçmiş dedesi yaşındaki insanları konuşturmak için sopayla dövdüler, yaşlı adam “yavrum niye dövüyorsun beni, benim torunum da
başka ilde asker”, diyordu.

der Türkei gehen Bomben hoch. Jeder
beginnt sofort mit der Suche nach dem
Mörder. Wie kann jemand mitten unschuldiger Menschen Bomben zünden und
die Körper dieser Menschen bis zur Unkenntlichkeit zerfetzen? Wir versuchen
es zu verstehen. In diesem Zusammenhang ist man selbst immer “unschuldig” und sieht
sich als “Opfer”, die Anderen aber als “potentielle
Mörder”. Es gibt immer einen Anderen, den man
hasst. Der Andere dient dabei als Zielfigur für
mögliche Hassausbrüche.
Ich sage: Die Suche nach den Mördern ist umsonst.
In diesem Land wird die Mördersuche wahrscheinlich genau so enden wie in den letzten 50 Jahren, nämlich ergebnislos. Wir waren Zeugen vieler
politischer Morde und Massaker. Es geschieht wieder das gleiche. Zunächst wird angedeutet, dass
der potentielle Mörder doch der Andere ist. Dann
werden aber gegenseitig Botschaften über friedliches Zusammenleben, Brüderlichkeit und Toleranz
ausgesprochen. Nach einer Weile vergisst unser
Gewissen das Gesagte. Es wäre wünschenswert,
dass die Hintermänner der gefassten Terorristen
und deren Verbindungen zum jeweiligen Auftraggeber ermittelt werden könnten. Damit würde
unser Gewissen die wirklichen Täter (=Auftraggeber/Mörder) erkennen. So könnte erreicht werden,
dass Unschuldige von den Schuldvorwürfen verschont bleiben. Dies wird dazu führen, dass die Auftragskiller mit der Realität und Wahrheit konfrontiert
werden.
Wir denken, dass es für die Planung der Terorakte in der Türkei reichlich interne sowie externe
Kräfte verantwortlich sind. Dieser Zustand besteht
übrigens nicht nur in der Türkei, sondern auch fast
in allen islamisch geprägten Ländern. Es ist vielleicht doch richtig von ausländischen Mächten zu
sprechen. Die ausländischen Kräfte können Probleme mit der absehbaren Aufbruchssituation in den
islamischen Ländern haben. Auf der anderen Seite
wäre zu hinterfragen, wie diese ziemlich einfach
und zu jeder Zeit im Inland Auftragskiller für ihre
geplanten Terrorakte finden können? Ist dies deren
Schuld? Wie kann es denn sein, dass ausländischfeindliche Kräfte in jedem islamischen Land jederzeit gehirnlose Menschen als Attentäter für Terorakte auf den Versammlungsplätzen, Märkten und
in den Moscheen nach dem Freitagsgebet finden?
Das ist die eigentliche Frage, die zu beantworten
ist. Jeder weiß, dass das Geld nicht der alleinige
Grund ist. Solche abscheuliche Taten können nur
von Menschen mit einer Hasskultur ausgeübt werden. Die Hasskultur entsteht durch gezieltes Fördern der gegenseitigen Hassgefühle.
In meiner Kindheit hatte ich ein Erlebnis, dass
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O günden beri şunu hep düşündüm. Bir insana bunu yaptıran şey ne olabilir? Kendisine yalvaran zavallı durumdaki bir
insanın yüzüne sopayla vurmak hangi insani duygudur? Eline geçirdiği gücü sonuna kadar baskıya dönüştürmek bu
toprakların yaşam tarzıdır. Eline klavye geçen
sosyal medya kullanıcılarının kullandığı nefret
dili de terör değil midir? O da kendisinin dışındakileri toplu halde imha girişimi değil midir?
Solcusu sağcısı; dindarı laiki; falan mezhep
ve meşrep mensubu; cemaat ve cemiyet
mensubu, hangisine bakarsan yaptıkları tek
şey birbirini ötekileştirmek ve yok saymak, bu
toprakların yaşam tarzıdır.
İslâm gibi bir dinden nefret ve demokrasiden fanatizm devşirmek bizim günahımızdır. Boşuna “dış mihrak” diyerek
kararmış vicdanlarımızı rahatlatmaya
çalışmayalım. “Masum değiliz hiç birimiz.”
Mübarek Peygamber’in vefatından hemen sonra gelen dört halifeden üçünü öldü
ren de bu zihniyettir ve o zaman ne Amerika, ne de İsrail ve ne de İngiltere vardı.
Kerbela’nın yasını tutmak yeni Kerbelaların
zeminini hazırlamaktan başka işe yaramamıştır. Acıyı taze tutmak acıyı engellemek
için olmalıydı. Ama biz acıyı taze tutarak
tazelemekteyiz her daim. “Her yeri Kerbela
ve her günü Aşure” kabul edip mezhep
nefreti yaydıkça İslâm topraklarına barış ve
huzur gelmez.
Geçmişe ait bu kin ve nefreti besleyen tarihsel bağları unutmadıkça bu mümkün değildir. Geçmişe bizi bağlayan bu nefret zincirimizi koparmadıkça ilerleyemeyiz, huzur bulamayız. Onun için boşuna katili dışarda aramayalım gerçek katil içimizdedir. Dilimizdedir, klavyemizdedir, okulumuzdadır, aile
içindedir.
Kendimizi düzeltmedikçe her zaman kullanılmak üzere Kur’anın ifadesiyle “içimizdeki
beyinsizler” varlığını sürdürecektir.

ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde:
Zwei Soldaten haben auf dem Marktplatz in meinem Dorf die Bewohner versammelt. Die Dorfbewohner wurden von ihnen befragt, sie konnten den
Soldaten aber die angeforderten Informationen nicht
geben. Um sie dazu zu zwingen, haben die Soldaten
einen alten Mann mit einem Stock verprügelt, während er dauernd schrie “Ihr seid wie meine Kinder,
warum schlägt ihr mich zusammen, auch mein Sohn
ist ein aktiver Soldat”. Seither denke ich daran, was
die Beweggründe bzw. das Motiv, sogar die Gefühle
dieser jungen Soldaten waren, einen anflehenden,
alten Mann mit dem Stock ins Gesicht zu schlagen.
Eines ist sicher: es ist eine Gewohnheit in diesem
Land, die einmal erlangte Macht bis zum letzten Punkt
ohne Verhältnismäßigkeit als Druckmittel auszuüben.
Kann man nicht sagen, dass die in den Sozialmedien
angewandte Sprache mit Hass-Botschaften genau wie
Terror ist? Ist es nicht der Versuch einer Massenzerstörung außer sich selbst? Es gehört zu unserem Lebensstil, dass Rechte von Linken und umgekehrt,
religiöse von Laizisten und umgekehrt sowie verscheidene Religionsrichtungen voneinander marginalisiert und ignoriert werden.
Es ist unsere Sünde, aus einer Friedensreligion wie dem Islam eine Hass-Religion und aus
der Demokratie einen Fanatismus zu formen.
Wir sollten nicht versuchen, unser Gewissen
hierüber mit der Schuldzuweisung auf “ausländische Kräfte” zu beruhigen.
Keiner von uns ist unschuldig. Diese Denkweise
bzw. Mentalität hat nach dem Tod vom Propheten Muhammed zur Ermordung von drei Khalifen geführt,
damals geb es weder die Vereinigten Staaten von
Amerika, noch Israel oder Großbritannien. Das Trauern um Kerbela hat Grundlagen für neue Kerbelas
geschaffen, nichts anderes. Die Erinnerungen an das
damalige Leid sollten eigentlich zur Verhinderung von
neuem Leid führen. So ist es aber nicht gekommen.
Wenn aus den Erinnerungen an Kerbela neuer Hass
entsteht, weil sie nach dem Motto “überall ist Kerbela,
jeder Tag ist Asure” begangen werden, werden in den
islamischen Ländern Frieden und friedliches Zusammenleben nicht hergestellt. Solange der aus der
Geschichte herrührende Hass nicht vergessen und die
Hass-Kette nicht gebrochen wird, sind Frieden und
eine bessere Zukunft nicht möglich.
Deshalb sollten wir die wirklichen Mörder nicht
draußen, sondern bei uns suchen, diese sind in unserer Sprache, Tastatur, Schulen und Familien. Solange
wir unsere eigene Umgebung nicht verbessern, werden sich wie im Koran beschrieben “die Gehirnlosen
bei uns” immer finden und weiter ihr Dasein fortsetzen.

Übersetzung/Tercüme:
Ahmet YUMUŞAK
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Kur’an’ın tarihsel bakımdan konumunu belirlemek, bizim Kur’an
karşısındaki konumumuzun ne
olduğu -‘nasıl olması gerektiği’
değil- sorusuna sağlıklı cevap
vermenin de temel koşuludur.
Vahyin kesilmesinden sonraki
bütün nesillerden farksız olarak,
içinde bulunduğumuz tarih kesitinde de, Kur’an’ın bizlere, ilk
Müslüman nesle olduğu gibi
‘doğrudan’ hitap etmesi
beklenemeyeceğine göre, bu
hitabı dolaylı olarak ve yeniden
gerçekleştirecek olan biz olmak
durumundayız.

Prof. Dr. Ömer ÖZSOY

Ömer ÖZSOY kimdir?
1963 tarihinde Bünyan’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tefsir Anabili Dalı’nda profesörlüğe yükseltildi. 2004-2005 yılları arasında
Alexander von Humboldt Vakfı araştırma bursu ile Almanya’nın Göttingen
kentinde Georg August Üniversitesi’nde Alman kütüphanelerinde bulunan Kur’an-ı Kerim el yazmaları üzerine araştırmalarda bulundu. 2006
yılında Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek Almanya’da
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Frankfurt Goethe Üniversitesi
bünyesinde kurulan İslâm Vakıf Kürsüsü’nde göreve başladı. Frankfurt’taki meslekdaşlarıyla birlikte Almanya üniversitelerinde İslâm İlahiyatı’nın
kurulması yönünde çalışmalar yaptı. 2014 yılında Frankfurt-Giessen
Üniversiteleri İslâm Araştırmaları Merkezi’nin kurulmasında aktif rol
oynadı. Muhtelif zamanlarda Viyana, Salzburg, Innsbruck üniversitelerinde misafir profesörlük yaptı. Halen Frankfurt İslâm Araştırmaları
Merkezi’nde Tefsir Kürsüsü başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Die Grundvoraussetzung um
den Koran zu verstehen liegt in
der gesunden Beantwortung der
Frage ‘was ist dieses Buch?
(nicht wie sollte es sein).
Wir sind keine Zeitzeugen der
Entstehung des Korans, können
aber die zeitlichen und örtlichen
Gegebenheiten nicht ignorieren.
Unter diesen Voraussetzungen
kann der Koran uns auch niemals ansprechen bzw. erreichen, weil der Subjekt-Objekt
Zusammenhang aus der damaligen Zeit und des Ortes fehlen.

Focus

Kur’an’ın ifade
özellikleri

K

ur’an’ın ifade özellikleri söz konusu olduğunda, her şeyden önce, ifade özellikleri üzerine düşünmeye niyetlendiğimiz Kur’an’la ilgili nesnel bir durum tespiti yapmak durumundayız: Kur’an belli
bir tarih diliminde ve o dönem içindeki
gelişmelere bağlı olarak nazil olmuştur.
Bunun, Kur’an’ın ifade özellikleri açısından anlamı,
Kur’an’ın lafzi düzeyde nüzul dönemindeki olay ve
sorunlarla ilgilenmiş ve nüzul döneminin kelime ve
kavram dağarcığı zemininde konuşmuş olmasıdır.
Bu nedenle, onun, nüzul döneminden sonraki gelişmelerle doğrudan ilgilenmiş olması beklenmemelidir. Bu durum tespiti, nüzul döneminden
sonraki tarih diliminde Kur’an’ın rehberliğinin sona
erdiğinin kabulü anlamına gelmez. Müslümanlar,
hangi dönemde ve ne tür koşullar altında yaşam
sürüyor olurlarsa olsunlar, Kur’an’ın rehberliğine
başvurmakla yükümlüdürler; haddi zatında, onların, kendilerini ‘Müslüman’ (Allah’a içten bağlanmış) olarak nitelemelerini haklı kılacak tek
özellikleri de, Kur’an vasıtasıyla Allah’ın rehberliğini gözetme konusundaki bu bilinçli ve ısrarlı tutumlarıdır. Bireysel veya toplumsal hayatımızı
tanzim ederken Kur’an’ın rehberliğine başvurabilmenin, başka bir ifade ile, onun mesajını yeniden
tarihe mal edebilmenin temel koşulu, onun yukarıda temas edilen tarihsel konumunun, yani elimizde bir metin olarak duran Kur’an’ın, indiği tarih
ve coğrafya ile yakın ilişkisinin, buna mukabil bizimle arasındaki zamansal ve kültürel mesafenin
farkında olmaktır.
Kur’an’ın tarihsel bakımdan konumunu belirlemek, bizim Kur’an karşısındaki konumumuzun ne
olduğu -‘nasıl olması gerektiği’ değil- sorusuna
sağlıklı cevap vermenin de temel koşuludur.
Kur’an’la aramızdaki, onun nüzul dönemiyle çağdaş olmayışımızdan kaynaklanan mesafe, bu gerçeğini görmezden gelinmesiyle kapatılamayacak;
dolayısıyla, Kur’an’ın bize hitap etmesi asla mümkün olmayacaktır. Zira bizim Kur’an karşısındaki,
konumumuz, özne-nesne ilişkisi bağlamında
Kur’an’ın özgün hitap çevresinin konumundan
farklıdır. Onlar Kur’an’la iki yönlü bir ilişki içerisinde idiler: Kur’an onların idrak ve vicdanlarına
hitap eden bir söz olarak, onların algılamalarına
konu iken; onlar da Kur’an’ın üzerine söz söylediği, yorumladığı ve değerlendirmede bulunduğu
nesneler dünyasına aittiler. Bu gün ise bu ilişki tek
yönlü yürü(tül)mek durumundadır. Zira artık
Kur’an her yeni durumu ele almamakta, yorumlamamakta ve onun hakkında değerlendirmede bulunmamaktadır. Buna mukabil, o, yine bizim
idrakimizin ve vicdanımızın anlamasına ve algılamasına konu olmak durumundadır. Vahyin kesilmesinden sonraki bütün nesillerden farksız olarak,
içinde bulunduğumuz tarih kesitinde de, Kur’an’ın

Die besondere
Ausdrucksweise
des Koran

w

enn wir die besondere Ausdrucksweise
des Koran thematisieren möchten, bedarf es zu aller erst einer dem Ziel dienenden Bestandsanalyse: Der Koran
wurde in einem bestimmten Zeitraum
(610 bis 632 n. Chr., die sogenannte „NuzulZeit“) als Antwort auf bestimmte Vorkommnisse
offenbart. Für die besondere Ausdrucksweise des
Koran bedeutet dies, dass das Buch sich im Kern
mit den damals vorhandenen Geschehnissen beschäftigt hat und die damals vorhandene lokale
Sprache verwendete. Demnach kann man vom
Koran nicht erwarten, dass die Offenbarungen die
Entwicklungen nach der Nuzul-Zeit ebenfalls abgedeckt haben. Diese Bestandsanalyse bedeutet
allerdings nicht, dass die Leitfadenfunktion des
Koran nach der Nuzul-Zeit beendet wurde. Die
Moslems sind dazu verpflichtet den Koran zu
jedem Zeitpunkt ihres Lebens und unter allen
Umständen als Leitfaden heranzuziehen. Ein (mit
Allah verbundener) Moslem hat sogar die besondere Eigenschaft bewusst und beharrlich den
vom Koran geebneten Weg des Herren ständig zu
berücksichtigen. Für die Analyse des Korans und
der Heranziehung des Buches als lebendigen
Leitfaden ist es eine elemen- tare Voraussetzung
für den einzelnen Moslem und der Gesamtheit
aller Moslems die geschichtlichen Hintergründe
und die lokalen Gegebenheiten bestens zu kennen und sich dessen bewusst zu sein, dass es
einen kulturellen und zeitlichen Unterschied zu
heute gibt.
Die Grundvoraussetzung um den Koran zu
verstehen liegt in der gesunden Beantwortung
der Frage `Was ist dieses Buch? (nicht wie sollte
es sein). Wir sind keine Zeitzeugen der Entstehung des Korans, können aber die zeitlichen und
örtlichen Gegebenheiten nicht ignorieren. Unter
diesen Voraussetzungen kann der Koran uns
auch niemals ansprechen bzw. erreichen, weil
der Subjekt-Objekt Zusammenhang aus der damaligen Zeit und des Ortes fehlen. Die Zeitzeugen hatten zweierlei Beziehungen zum Koran:
Einerseits hat das Buch die Zeitzeugen direkt in
den Versen angesprochen bzw. thematisiert, andererseits haben sie sich über die Worte ausgetauscht, sie interpretiert und mit den vor Ort
vorhandenen Objekten in Verbindung bringen
können. Heutzutage kann diese Beziehung nur
noch einseitig erfolgen. Das bedeutet, dass der
Koran nicht jeden neuen Umstand des heutigen
Lebens erfasst und interpretiert hat und schon
gar nicht eine Auswertung über die neuen Themen existiert. Das wiederum bedeutet, dass die
neuen Umstände mit unserem Verständnis und
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bizlere, ilk Müslüman nesle olduğu gibi ‘doğrudan’
hitap etmesi beklenemeyeceğine göre, bu hitabı
dolaylı olarak ve yeniden gerçekleştirecek olan biz
olmak durumundayız.
Şu halde, ilk Müslüman nesille aramızda Kur’an
karşısındaki konum bakımından vücut bulan farklılaşmanın pratik sonucu şudur: Onlar, “Kur’an’ı nasıl
anlayabiliriz?” gibi bir yöntem arayışı içinde hiç olmamışlardı; zira nüzul döneminde meramını anlatmak durumunda olan Kur’an idi. Bunun sonucu
olarak, Kur’an ifadelerinin biçimlenmesinde ve
Kur’an’ın üslubunun oluşmasında muhatapların zihniyet dünyaları, psikolojileri, günlük sorunları ve en
temelde dilleri belirleyici olmuştur. Kur’an’da temas
edilen son derece özel olaylar ve bazı isimler bir
yana, anlatılan kıssaların seçiminden tutunuz, bu
kıssaların anlatılış biçimi ve hatta en temel fikirlerin
işleniş tarzına varıncaya kadar, söz konusu hitap
çevresinin durumu gözetilmiştir. Kur’an’ı anlamanın
öznesi konumundaki biz sonrakiler için ise, bu
durum, Kur’an ifadelerini tahlil ederken mutlaka
gözetilmesi gereken bir ilke haline gelmiştir. Kur’anî
hitap ile muhatabın durumu arasındaki bu derin
alakanın farkında olmak, bizi Kur’an’ın konuşma
tarzı hakkında fikir sahibi kılacak, onu bu yönüyle
yakından tanımamıza imkân verecektir. Bu nedenledir ki, Kur’an’la herhangi bir şekilde ilişki kurmak
ve onu anlamak isteyen her okuyucu, araştırmacı
veya mü’minin, Kur’an’la yüzyüze gelmezden önce
sahip olması gereken en önemli donanımlardan birisi, Kur’an’ın nasıl konuştuğuna, nasıl bir dil kullandığına, yani onun ifade özelliklerine dair sağlıklı
bir tasavvura (önyargıya) sahip olmaktır.
Arabilik/Tarihilik
Kur’an’ın kendisine ilişkin kullandığı ‘Arabi’nitelemesi’1 yalnızca Kur’an’ın dili ile ilgili bir niteleme
değil; aynı zamanda dili kendisinden bağımsız sayamayacağımız kültür ve zihniyeti de kapsayan bir
nitelemedir. Zira Kur’an belli bir tarih diliminde (7.
yüzyıl), muayyen bir muhatap kitlesine (Araplar)
yönetilmiş bir hitaptır ve hitap muhataplara (bir
Arap olan) Hz. Muhammed’in ağzından iletilmiştir.
Bunun doğal bir sonucu olarak, yerine göre bizzat
Hz. Peygamber’in, onun arkadaşlarının ve/veya
karşıtlarının oluşturduğu tarihsellik, Kur’an’a bir şekilde yansımıştır. Bu yansıma, bazen bir soruya verilen bir cevap,2 ortaya çıkan bir soruna yönelik bir
çözüm önerisi3 veya mevcut duruma yönelik siyasi
bir tutum4 vb. şeklinde tezahür edebilmektedir. Bu
gibi pasajlarda, Kur’an metninin, ait olduğu tarihle
bağı inkar edilemeyecek kadar açıktır ve tefsir geleneğinde esbab-ı nüzule verilen önem de Kur’an’ın
nüzul tarihiyle bu sıkı ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Tefsir geleneğinde Kur’an’ın tarihle ilişkisi teslim
edilen bir husus olmakla birlikte, “Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine engel teşkil etmez.”5 İlkesinin genel kabul görmesinden de anlaşılacağı
üzere, özellikle ahkâm ayetleri söz konusu olduğunda, Kur’an’ı tarih üstü bir metin olarak okuma
eğilimi egemen olmuştur. Bu nedenle, tefsir geleneğinde tarihsel bağlama duyulan ilgi, Kur’an’ın
somut bir olaya, şahsa veya soruya atıfta bulunan
pasajlarıyla sınırlı kalmıştır. Oysa, tarihsel bağlamın
önemi, Kur’an’ın tamamının 7. yüzyıl Arap Yarıma-
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Gewissen von heute in Einklang gebracht werden müssen. Wir haben heutzutage die Verpflichtung - wie alle anderen Generationen nach
Herabsenden der Verse auch - das Wort unter
den gegebenen neuen Umständen zu interpretieren und erneut ins Leben zu integrieren, weil
wir nicht mehr davon ausgehen können, dass
wir - wie die ersten Zeitzeugen - direkt von Gott
angesprochen werden.
Dies vorausgeschickt bedeutet das, dass es
eine klaren Unterschied zwischen den ersten
Moslems (Zeitzeugen) und der heutigen Generation gibt, die folgenden praktischen Schluss
zulässt: Die Zeitzeugen haben nie nach einem
Lösungsweg gesucht um die Frage zu beantworten: “wie können wir den Koran verstehen”;
denn zum Zeitpunkt der Herabsendung war es

Prof. Dr. Ömer ÖZSOY

der Koran, der sein Anliegen deutlich gemacht
hat. Im Ergebnis hat der Koran bei der Auswahl
der Wörter und der Eigenschaft als Buch als solches die Denkweise der Zeitzeugen, die Psychologie, die Alltagsprobleme sowie als Wichtigstes
die lokale Sprache verwendet. Mal abgesehen
von den im Koran angeschnittenen sehr persönlichen Themen und persönlich angesprochenen
Personen, die Wahl der Erzählungen (“Kıssas”),
die Erzählweise dieser Kıssas und sogar die Behandlung der grundlegenden Vorstellungen
wurde der damalige Umstand der Zeitzeugen
stets berücksichtigt. Für die Moslems nach dieser Zeit ist diese Situation bei der Analyse des
Korans als ein Prinzip verinnerlicht worden. Die
Wahrnehmung dieser sehr feinen Nuance zwischen Sender und Empfänger wird uns eine Vorstellung über die besondere Ausdrucksweise des
Korans geben und somit zu einem besseren Verständnis führen. Deshalb ist jedem Leser, Forscher oder Moslem, welcher eine Beziehung mit
dem Koran aufbauen möchte dringend anzuraten, vorab eine Vorstellung darüber zu entwickeln welche Sprache das Buch verwendet, wie
die Sprache eingesetzt wird und dessen besondere Ausdrucksweise kennt.
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dası’ndaki ‘durum’a yönelik bir ‘cevap’ oluşundan
kaynaklandığına göre, Kur’an ifadeleriyle muhatapların (en genel ifadeyle 7. yüzyıl Araplarının)
dünya görüşleri arasındaki ilişkinin de farkında
olmak gerekir. Örneğin, Kur’an, kadın ile erkeğin
Allah katında değer bakımından eşitliğini çok açık
biçimde ifade etmesine rağmen, melekleri “Allah’ın
kızları” olarak niteleyen müşrik Arapları, kendileri
kız çocuk sahibi olmak istemedikleri halde bunu
Allah’a layık görmeleri nedeniyle eleştirmektedir.6
Bu ayetin Arapların kadınlara verdikleri değerle sıkı
ilişkisini görmezden geldiğimiz takdirde, kadınların/kızların erkeklere nispetle ikinciliğinin Kur’an
tarafından benimsendiği gibi bir yanılgıya düşebiliriz. Oysa, esasen, söz konusu ayet, kadınların/
kızların değerine ilişkin bir şey söylememekte; tam
aksine, kadını bir alt varlık türü olarak kabul eden
Arapların kendi zihniyet dünyalarından hareketle,
Allah’a karşı saygısızlıklarını eleştirmektedir.
Nitekim, dikkat edildiğinde, Kur’an’ın tarih üstü
hitap gibi görünen pasajlarının da Kur’an’ın nazil
olduğu dönemin ve coğrafyanın yaşayış ve düşünüş biçimleriyle çok derin bir bağı olduğu görülür.
Bir örnek vermek gerekirse, Kur’an’ın evrensel
mesajlarından biri olan ‘ana-babaya iyi davranma’
tavsiye edilirken, bu tavsiye, tamamen muhatapların geleneksel uygulamaları baz alınarak temellendirilmektedir: “… Çünkü onlar (analarınız) sizi
iki sene emzirirler…’7 Bu, evrensel geçerliliği haiz
ahlaki bir ilkenin, belli bir tarihin içinde yaşayan
muhataplara, onların tarihselliğini kuşatan bir hitapla iletilmesinin sonucudur. Ana-babaya iyilik
tavsiyesinin bu şekilde formüle edilmesinin arkasındaki tarihsel ve kültürel arka plan (yani çocukların iki yıl emzirilmesi şeklindeki Arap geleneği)
göz önünde bulundurulmadığında, bu ifadeden
“annelerin çocuklarını iki sene süreyle emzirmelerinin önerildiği” gibi tarih üstü bir yargı çıkarmak
kaçınılmaz olacaktır.8 Bu ise, belli bir tarihe ait
olanı, hikmetini göz ardı ederek başka tarihlere de
taşımayı sonuç verecektir. Emzirme örneğinde, bir
Arap örfünün evrenselleştirilmesi bir sakınca doğurmamış olabilir; ancak, örneğin Arapların
kadın algıları zemininde kurgulanmış bulunan ayetleri, tarihsel bağlamlarından soyutlayarak okumanın doğurduğu, gerek kuramsal gerekse eylemsel sorunları İslâm dünyası
asırlardır aşabilmiş değildir.
Allah Merkezlilik
Kur’an’ın özellikle erken dönem Mekkî ayetlerinde yoğun olarak gözlemlenen, bununla birlikte,
vahyin sonuna kadar varlığını koruyan temel ifade
özelliklerinden biri, Allah merkezli dilin hakimiyetidir. Bu ifade biçimini doğuran temel etken, kuşkusuz, Mekke müşriklerinin dünya görüşleridir.
Allah’sız olmasa da mevcut Allah fikrinin ahlaki
alanda hiçbir işlev görmediği müşrik dünya görüşü
karşısında, Kur’an’ın Allah fikrini çok yoğun bir biçimde vurguladığına tanık oluyoruz. Kur’an’ın anlatışında, bütün olayların gerisinde, mutlak irade
ve güç sahibi Allah vardır. Makro ve mikro boyutuyla, fizik âlemin bütün olaylarında yegâne fail
O’dur. Yıldızları sevk ve idare eden O olduğu gibi;9
spermanın teşekkülünden, yumurta hücresiyle bir-
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Arabertum/Geschichtstum
Das im Koran genannte Arabertum beschränkt sich nicht nur auf die sprachliche Qualifikation des Buches; gleichzeitig beinhaltet es
auch kulturelle und mentale Qualifikationen, die
mit der Sprache eng verbunden sind. Denn der
Koran wurde in einem bestimmten Zeitraum (7.
Jahrhundert) einem vorher bestimmten Empfängerkreis (Araber) versandt und der Empfänger
hat das Versendete über Mohammed erhalten.
Im Ergebnis hat das Geschichtliche des Propheten, seiner Anhänger bzw. seiner Gegner irgendeinen Einfluss im Koran gehabt. Dieser Einfluss
hat sich entweder durch eine Frage, durch eine
Antwort oder eine aus einer Frage entstandenen
Lösung heraus bzw. eine dem vorhandenen System entgegengebrachte Haltung manifestiert. In
solchen Passagen wird der geschichtliche Zusammenhang der Verse sehr deutlich und entsteht
aus der engen Verbindung der Tefsir-Tradition der
Esbabi-Nuzul und der damaligen Abhängigkeit
mit der Nuzul.
In der Interpretationsgeschichte zum Kuran
wird seine Historizität durchaus berücksichtigt.
Die Analogie von einem Aspekt zum Allgemeinen
zu schließen, ist dabei durchaus legitim.
Falls aber die deutlich bestimmten Verse
(„ahkam“) herangezogen werden, wird der Koran
als universelles, nicht an die Zeit gebundenes
Buch mit entsprechender Offenbarung verstanden. Deshalb bleibt in der Tefsir-Tradition eine
entsprechende Passage mit Abhängigkeit zur Geschichte, auf ein konkretes Ereignis im Koran,
einer Person oder Frage beschränkt. Die Relevanz der geschichtlichen Abhängigkeit entsteht
als Antworten auf die im 7. Jahrhundert lebenden
Menschen auf der Arabischen Halbinsel den Umständen in denen sie leben, daher sollte man die
Ansichten der Araber und die der restlichen Welt
ebenfalls kennen. Als Beispiel kann aufgeführt
werden, dass obwohl der Koran die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf deutliche Weise
betont, die ungläubigen Araber sich keine Töchter wünschten. Der Koran kritisiert diese Ansicht
aufs Äußerste und verurteilt die Annahme der
Araber, Frauen seien Menschen zweiter Klasse.
Diese Annahme wird als Respektlosigkeit gegenüber Allah gewertet. Wir verstehen, dass manche
Verse des Korans einen starken Bezug zur damaligen Situation und Geographie aufweisen. Um
ein Beispiel zu nennen, können wir den Vers aufgreifen, indem zur Achtung und Respekt gegenüber den Eltern aufgerufen wird. Während dieser
Vers einen universellen Charakter besitzt, weist
er zugleich eine bestimmte Rhetorik auf, welche
zum besseren Verständnis für die damaligen Araber dienen soll. So wird zum Beispiel auf die arabische Tradition des zweijährigen Stillens von
Kleinkindern hingewiesen. So sollte man beim
Lesen des Korans auch den historischen Kontext
und den Grund der Offenbarung nicht vergessen.
Ein besonderes Merkmal des Korans, welche
sich insbesondere in den frühen mekkanischen
Offenbarungen wiederspiegelt, ist die spezifische
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leşip yeni bir yaratığa dönüşmesine kadar geçen
bütün safhalarda yine O vardır.10 Tarih alanında da
durum bundan farklı değildir; toplumları varlık
sahnesine çıkaran, hâlden hâle geçiren ve nihayet
yok eden O’dur.11 Bu Allah merkezli üslûbun bir sonucu olarak, Kur’an’da Allah, ilk muhatap nezdinde iktidarın timsali olan bir ‘Kral’a (melik)
benzetilmektedir. Kitab-ı Mukaddes’te merhametin
ve himaye ediciliğin timsali olan ‘Baba’ imgesi,
yeni ihtiyaç gereği, yerini iktidarın ve tehditkâr
mutlak gücün timsali olan ‘Kral’ imgesine terk etmiştir. Şu hâlde, Kur’an vahyinin karşı karşıya bulunduğu tarihsel durumun gerekli kıldığı Allah
merkezli üslup kullanılırken seçilen imgeler bile,
söz konusu tarihsel durumun izlerini taşımaktadır.
Kur’an’ı bütünüyle gözden geçirdiğimizde onda bu
imgelemin bütün unsurlarını buluruz: O Kral’dır
(melik)12; O’nun tahtı (arş) vardır13; O, saltanatına
(mülk) ortak kabul etmez14; kendisine mutlak itaat
gösteren görevlileri (melâ’ike) vardır15; O evreni,
bu görevlileri ve saldığı buyruklarla (emr) yönetmektedir.
Hemen hemen bütün kutsal kitaplara ve dini
metinlere özgü bir ifade tarzı olara kabul edilen
Allah merkezli üslûp, kesinlikle, kullanılan dile
(Arapça’ya) ait bir özellik olmayıp, tamamen
Kur’an’ın seçmiş olduğu bir tarzdır. Bu ifade tarzı
Kur’an’da o denli hakimdir ki, onda beşer inisiyatifinin göz ardı edildiği cebrî/kaderci ifadelerle karşılaşmak, hiç de az rastlanır bir durum değildir.
Kur’an’daki bu determinist karakterli ifadeler ondaki hakim üslubun bir neticesi olarak değerlendirilmediği takdirde, bu tür ifadelerden mutlak
deterministik bir tarih anlayışı çıkarmak hiç de zor
değildir. Nitekim, kelam tarihi boyunca ‘insan özgürlüğü’ sorunu ekseninde süregelen tartışmalarda Kur’an pasajlarına yapılan atıfların bu hassasiyeti göstermediğini bütün çıplaklığıyla gözlemlemekteyiz. Bir grup kelamcıya göre, Kur’an’da
‘cebr’ fikri yer almaktadır; diğer bir gruba göre ise,
‘hürriyet’ fikri… Oysa, bu tartışmaların esnasında
atıfta bulunulan ayetlerin hiçbiri, ‘kader’ sorununu
dikkate alan metinler değil; tamamen muhatabın
aktüel durumuna yönelik birer söylemdir.16
Kur’an, ‘insanın davranış özgürlüğü’ sorununu açıkça görmezden gelmiş ve ifadelerini
seçerken, yalnızca şu temel amacını gerçekleştirmeye yönelik davranmıştır: Muhatabın
zihniyet dünyasına, her şeyin merkezinde
Allah fikrinin yer aldığı dindar bir dünya görüşü sokmak.
İnsan Biçimsellik
Kur’an, muhataplarına Allah merkezli dünya
görüşünü verirken, insan biçimsel bir dil kullanmaktadır. Kur’an’ın, bu ifade özelliğine, beşeri bir
ürün olan dil aygıtını kullanıyor olmanın getirdiği
bir zorunluluk olarak başvurmak durumunda kaldığını söyleyebiliriz. Örneğin, Kur’an’ın Allah’ı
muhtelif vesilelerle nitelerken veya O’na bazı fiiller
atfederken O’nu insana benzetmesi, dilin gereği
olarak kabul edilebilir. Esas itibarıyla, herhangi bir
dildeki bütün kelimelerin ve kavramların beşerin
algı ve tasavvur dünyasıyla sınırlı olduğu göz
önünde bulundurulacak olursa, Allah hakkındaki
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her sözün, bu anlamda bir insani biçimsellik içerdiği söylenebilir. Allah’ın adil olduğunu ifade ederken, adalet fikrinin, beşeri imkanların izin verdiği
tecrübelerle sınırlı olacağı veya Allah’ın rahmeti
dile getirilirken, rahmet kelimesinin hem Arap dilindeki kökeni itibarıyla hem de genel insani tecrübe itibarıyla annenin çocuğuna gösterdiği merhametle benzeştirilmeden algılanamayacağı kabul
edilmelidir. Bu durum, Allah’ın ‘öç’ alıcı (muntakim,
zû’ntikâm), ‘kahredici’ (kahhâr) vb. şekillerde nitelendiği durumlar için fazlasıyla geçerlidir. Ne var
ki, Kur’an söyleminin insan biçimsel özelliği, bu tür
ifadelerle sınırlı değildir; zaman zaman da, o, dilin
imkânları açısından başka türlüsü de mümkün olduğu halde, Allah’ı beşerî düzlemde resmetmeyi tercih etmiştir.
Kur’an’ı bu açıdan tahlil
ettiğimizde, örneğin,
onun Allah’ı bizzat tarihin içine soktuğunu
görürüz. Bu demektir
ki, Allah bütün olayların dışında, ‘orada’ duran bir seyirci, hatta
hakem bile değildir;
tam aksine, O, bütün
hâdisatın içinde bizzat
yer alan bir taraftır. Bu
ifade özelliğinin bir sonucu olarak, artık tarih, kendi yasaları uyarınca işleyen bağımsız
bir süreçten ibaret
değil; birey ve toplum
ile Allah arasında bitmeyecek bir diyalektiktir. Bireyin ve toplumun
olumsuz davranışlarının doğurduğu olumsuzluklar,
tarihin yasaları gereği vuku bulan birer ‘sonuç’
değil, Allah’ın bu olumsuz davranışlara verdiği
birer ‘cevap’, birer ‘karşı tavır’dır. Aynı durum, insanın tarih içindeki olumlu davranışlarının olumlu
sonuçları içinde aynıyla geçerlidir.
Kur’an’ın özellikle tarih alanına taalluk eden ifadelerinde neyin kastedildiğini anlayabilmek için, bu
ifadelerin müştereken oluşturdukları genel tablo
hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Zira
Kur’an’daki Allah ve tarih fikri, ancak bu ifade örgüsünün oluşturduğu bütünlük içerisinde anlam
kazanmaktadır. Kur’an, Allah’ı tarihî bir aktör gibi
tarihin içine yerleştirirken şöyle bir senaryo canlandırmaktadır: Allah, ezelde, tarih içerisinde nasıl
davranacağını belirlemiş (irâde, hukm) ve davranış
tarzını (sunnetullâh)17 değiştirmeyeceğine dair söz
vermiştir (kavl, kelime)18 ; buna bağlı olarak, O,
tarihin başlangıcından beri, değişmez bir tavır sergilemektedir ve bu davranışında ileride de bir değişme olmayacaktır.
Anlamlandırıcılık
Kur’an’ın Allah merkezli üslûpla hedeflediği dindar dünya görüşünü muhatabın zihniyet dünyasına
sokmaya çalışırken, baştan sona, mantıksal argümanlarla yüklü ve ikna etmeye yönelik bilimsel bir
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Rhetorik, welche Gott in den Mittelpunkt stellt.
Diese Besonderheit lässt sich bis zum Ende der
Offenbarungen beobachten. Die noch ungläubigen Araber glaubten zwar an die Existenz Gottes, doch war dieser Glaube nicht zentraler
Ausrichtungspunkt ihrer Handlungen. Der Koran
kritisiert diese Lebensführung und reagiert,
indem der Gottesbegriff intensiv betont wird.
Gott wird im Koran als allmächtiger Schöpfer beschrieben. Sowohl auf Mikro- als auch auf Makroebene ist er der Steuerer des weltlichen
Geschehens. Er ist sowohl der Lenker jedes einzelnen Sterns im Himmel als auch der Entstehung des Lebens auf der Erde. Gott ist auch für
den Verlauf der Geschichte verantwortlich. Er bestimmte, welche Völker untergehen und welche
entstehen sollten. Der Koran beschreibt weiterhin, dass Gott als Herrscher (melik) mitsamt seinem Thron (ars), seinen Dienern (mealike) und
seiner Herrschaft (mülk), das Universum mit seinen Befehlen (emr) lenkt. Wir erkennen erneut,
dass der Gottesbegriff einen zentralen Punkt einnimmt. Diese Besonderheit ist nicht der arabischen Sprache, sondern der einzigartigen
Beschaffenheit und der besonderen Rhetorik des
Koran zuzuschreiben. Dieser deterministische
Charakter begünstigt eine historische Lesart.
Viele Kalam-Gelehrte haben darüber diskutiert,
ob der Koran die „Cebr-Idee“ oder den „Freiheitsgedanken“ beinhaltet. Wir können mit Sicherheit Folgendes sagen: Der Koran empfiehlt
eine fromme Lebensweise, in welcher der Gottesgedanke allgegenwärtig ist.
Während wir den Gebrauch des Gottesbegriffes im Koran beschrieben haben können wir zu
seiner Beschreibung des Menschen sagen, dass
eine formale Rhetorik angewandt wird. Auch im
Hinblick auf bestimmte Handlungen Gottes wird
diese formale Umschreibung beibehalten. Wir
müssen jedoch verstehen, dass dies dem weltlichen Charakter der menschlichen Sprache geschuldet ist. Der Mensch als weltliches Wesen
kann nur die weltliche Sprache verstehen. Aus
diesem Grund werden auch die Attribute Gottes,
seine Gerechtigkeit oder seine Barmherzigkeit,
mit weltlichen Beispielen, wie die Barmherzigkeit
einer Mutter, zur besseren Veranschaulichung
verglichen. Auch im Bezug mit Bestrafungen
wird auf dieses Mittel zurückgegriffen. Es zeigt
sich, dass in vielen Punkten auch absichtlich auf
diese Weise formuliert wird. Gott ist allgegenwärtig und sollte als ein allumfassender Bestandteil allen Seins verstanden werden. So ist auch
der Verlauf der Geschichte nicht unabhängig,
persönliche und gesellschaftliche Schicksale sind
nicht unabhängige Ergebnisse, sondern Antworten Gottes. Dies ist sowohl für gute als auch
schlechte Schicksale gültig. Wenn wir die geschichtlichen Aussagen des Korans verstehen
möchten, sollten wir die gesamte Bandbreite in
Augenschein nehmen. Nur auf diese Weise können wir das Verhältnis zwischen Gottesbegriff
und Geschichte begreifen. So beschreibt der
Koran Gott als Lenker, welcher die Handlungen
und Geschehnisse von Anfang an bestimmt
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dil kullanması beklenemezdi. Onun üslûbunda belirleyici olan, büyük ölçüde, muhatabın psikolojisi
üzerinde etkileyici olma iradesidir. Bu nedenle, örneğin Kur’an herhangi bir tarihsel olaya atıfta bulunduğunda anlattığı olayın tarihsel seyrini
rahatlıkla ihmal edebilmektedir. Biz, Kur’an’da yer
alan bir kıssa ile muhataba ne verilmek istendiği
anlayabilmek için, ilgili kıssa hakkında ayrıntı tarihsel bilgilerden çok, tarihten seçilen bu örneğin,
vahyedildiği ortamla ilişkisini hissetmeye ihtiyaç
duyarız. Kur’an’ın tabiata atıflarında da durum
farklı değildir. Onun amacı, iletiyi yüklemek için
seçilen malzeme ne olursa olsun, herhangi bir tarihî veya fiziksel olayın gelişim biçimini tasvir
etmek değil; ama her seferinde anlatılan olaya
‘anlam katmak’tır. Bununun sonucu olarak Kur’an
hemen her şeyi dinî alana çekmekte ve ona bir
‘anlam’ yüklemektedir. Örneğin, Kur’an, yağmuru
‘Allah’ın rahmeti’ olarak nitelemektedir. Kur’an
hiçbir yerde yağmurun oluşumu ile ilgili fiziksel
gerçekliğe aykırı bir beyan içermemekle beraber,
onun için yağmur aslâ buharlaşan suyun soğuk
hava tabakasına çarparak yeryüzüne geri dönmesinden ibaret kuru bir fizik olayı değildir. Kur’an
açısında yağmur, yeryüzündeki canlıların ona olan
ihtiyaçları düşünüldüğünde, Allah’ın bütün yeryüzü halkına ihsanı ve rahmetinin bir ürünüdür.
Kur’an’ın -yağmurun fiziksel oluşumu konusunda
bilgi sahibi olsun, olmasın- yağmur olayını müşahede eden muhataptan temel beklentisi, bu dindar bakış açısıdır.
Aynı anlam katıcı üslûp, Kur’an’ın tarih alanına
ilişkin ifadelerinde de hakimdir. Kur’an’ın tarihi ele
alırken en çok ağırlık verdiği konu, -yine hitap
çevresinin sürekli olarak ‘yok oluş’la tehdit ediliyor olmasının bir sonucu olarak- toplumsal yok
oluş (helâk) ve bu süreci hazırlayan etmenlerdir.
Kur’an, toplumsal çöküşü hazırlayan gelişmelere
işaret ederken, olayı salt dinî bir anlam örgüsü
içerisinde ele almaktadır. Örneğin, iktisadi bir yozlaşma olan israf, Kur’an dilinde, aynı zamanda
büyük bir günahtır; müsrifler, şeytanların kardeşleridir ve nihayet, Allah israf edenleri sevmez. Öte
yandan, Allah’ın gönderdiği iletiyi yalanlamak
(tekzîb), aynı zamanda bir ahlaksızlık olarak karşımıza çıkmaktadır; çünkü Kur’an’a göre, risalet
haktır ve hakikati yalan saymak ahlaken olumsuz
bir davranıştır. Aynı şekilde, kufr ve îmân da dinî
niteliklerinin yanında ahlaki değer de taşırlar.19
Kur’an’ın dinî ve ahlaki terimleri kullanırken sergilediği bu bilinçli serbest tutumu, onun hemen
tamamında gözlemleme imkânımız vardır.
Örnek vermek gerekirse, İbrahim’i ateşin yakmaması, güneşin her gün doğup batması, insanların ulaşım/taşıma amacıyla gemi yapmaları ve
kullanmaları, hatta bir savaşın kazanılması ve
kaybedilmesi gibi, oluşum biçimleri çok farklı
olaylar arasında Kur’an açısından hiçbir fark yoktur; hepsi de Allah’ın emriyle gerçekleşmektedir.
Bu itibarla, herhangi bir olayın nasıl oluşum gösterdiği konusunda Kur’an ifadelerinden hareketle
bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Böyle bir sorunun cevaplanması, daha çok, Kur’an dışı araştırmalara, mütevakkıf bir iştir.20

(hukm, irade) und das Auftreten jeglicher Wechselhaftigkeit seinerseits verneint. Diese Beständigkeit ist zentraler Anhaltspunkt, um diesen
Zusammenhang richtig einordnen zu können.
Gemäß dem Ziel der Etablierung eines frommen Lebensstils, konnte man nicht erwarten,
dass die Argumentation vollkommen auf Logik
beruht. Der Koran benutzt vielmehr eine psychologische Argumentation. So wird zum Beispiel bei
der Erwähnung historischer Ereignisse nicht zu
sehr auf Details eingegangen. Die Gründe für die
Offenbarung eines Verses und die geschichtliche
Einordnung sind von großer Wichtigkeit, um die
Intention der koranischen Offenbarungen besser
zu verstehen. Dies ist auch für naturwissenschaftliche und biologische Verse gültig. So wird statt
der detaillierten Ausführung physikalischer Gesetze, der Schwerpunkt auf den Sinn der Sache
und seiner Bedeutung für die Menschheit gesetzt.
Der Regen wird zum Beispiel als „Segen Gottes“
bezeichnet. Wir werden im Koran nicht lesen können, dass verdampftes Wasser auf die kalte Luft-

Afganistan - Dünyanın en büyük Kur’an’ı
schicht trifft und auf die Erdoberfläche zurückkehrt. Denn die Intention des Korans ist ein anderer. Der Koran möchte nämlich veranschaulichen, dass der Regen als Gabe der Barmherzigkeit Gottes zu verstehen ist und als Antwort
auf die menschlichen Bedürfnisse gewertet werden kann.
Die gleiche Vorgehensweise lässt sich im Zusammenhang mit historischen Ereignissen beobachten. Nicht die detaillierte Beschreibung,
sondern der Sinn und Zweck wird betont. Der
Koran spricht von untergegangenen Völkern und
den Gründen für ihren Untergang. Hierbei wird im
Hinblick auf gesellschaftliche Themen eine verständliche und nachvollziehbare Rhetorik gewählt. So ist die aus wirtschaftlicher Sicht negative Verschwendung gleichzeitig als Sünde zu
werten. Die Verschwender werden als Geschwister des Teufels bezeichnet und werden von Gott
nicht gemocht. Auch die Leugnung der Wahrheit
wird als falscher Akt bezeichnet. Die Botschaft
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Sonuç
Özetleyecek olursak, Kur’an’da hakim olan temel
ifade özelliklerini göz önünde bulundurmadan, Kur’an
metnini doğru anlama imkânından söz edilemez,
özellikle Kur’an ifadelerinin dış dünyadaki (tabiattaki
ve tarihteki) karşılıklarını bulabilmek için, bu ifadeleri
öncelikle nesnel alana tercüme etmek gerekmektedir.
Bu bağlamda, fiziksel olaylarla ilgili ifadelerin nesnel
alana aktırılarak algılanması konusunda gösterilen
başarının, tarih alanıyla ilgili ifadelerin aktarımında
her zaman aynı derece de sergilenemediğini görmekteyiz. Örneğin Kur’an’ın, yağmuru ‘Allah’ın rahmeti’
olarak nitelemesi ve yağmurun Allah tarafından indirildiğini söylemesi, -istisnaları olmakla birlikte- yağmurun oluşumuyla ilgili Allah merkezli ve yağmur
olayının fiziksel oluşumunu dışlayan yaygın bir anlayışa yol açmamıştır. Ancak, ekonomik gücün ‘Allah’ın
lütfu’ olarak nitelenmesi, ekonomik gücün elde edilmesinde insanın rolünü âdeta sıfıra müncer kılan
bakış açılarıyla yorumlanabilmiştir. Bunda, söz konusu iki varlık alanının (fiziksel ve tarihsel varlık alanlarının) gözlemlenebilirliklerindeki farklılığın önemli
bir payı vardır, kuşkusuz. Sosyal olayların tahlili çok
yoğun çabayı gerektirdiği için, bu çabanın yetersiz
kaldığı durumlarda düzenekteki açıklanamayan .
...........................................
1
12. Yûsuf, 2; 20. Tâhâ, 113; 41. Fussilet, 3 vb.: Arapça bir
okuma/sesleniş (kur’ân ‘arabî) ; 13. Ra’d, 37: Arabi bir hüküm
(hukm ‘arabî).
2
Kur’an’da bu sorulara atıfta bulunmadan verilen cevapların
yanı sıra, “Sana… hakkında soruyorlar.” Şeklinde başlayıp, soruyu
aktardıktan sonra cevabını veren somut örnekler de vardır: 2. Bakara, 189, 215, 217, 219, 220, 222; 5. Mâ’ide, 4; 7. A’râf, 187; 8.
Enfâl, 1; 17; İsrâ’, 85; 18. Kehf, 83; 20. Tâhâ, 105; 79.Nâzi’ât,42.
3
Ahkâm ayetleri olrak nitelenen ayetlerdeki önerilerin ve özellikle neshe konu olduğu belirtilen ayetlerdeki yargıların büyük bir
kısmı, spesifik bir sorun bazında ifade edlmiş çözüm önerileridir.
4
Ehl-li Kitap’la veya müşriklerle ilişkiler konusunda birbirinden
farklı değerlendirmeler içeren ayetler, bunun tipik örnekleridir.
5
Bedruddîn ez-Zerkeşî (ö. 794), el-Burhân fî ‘ulûmi’l-kur’ân,
tahk. Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm, Lübnan 1972, I. 32.
6
53. Necm, 21.
7
46.Ahkâf, 15; 31. Lokmân, 14.
8
Bkz. Ebû Bekr İbnu’l-‘Arabî, Ahkâmu’l-kur’ân, tahk. Alî Muhammed el-Becâvî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut-lübnan, IV. 1697-8.
9
7.A’râf, 54; 16. Nahl, 12
10
23.Mü’minûn, 12_14 vb.
11
6. En’âm, 6; 7. A’râf, 137; 93. Duhân, 28.
12
20. Tâ-hâ, 114; 23. Mü’minûn, 116; 59. Haşr, 23; 62.
Cum’a, 1; 114. Nâs, 2.
13
A’râf, 54; 10. Yûnus, 3; 13. Ra’d, 2; 20. Tâ-hâ, 5; 40.
Mü’min, 15.
14
17. İsrâ’, 111; 25. Furkân, 2.
15
15. Hicr, 13; 17. . İsrâ’, 77; 18. Kehf, 55; 35. Fâtr, 43.
16
Allah’ın sıfatlarıyla ilgili Kur’an ifadeleri üzerinde söylem analizi yapan bir çalışma olarak bkz. Daud Rahbar, God of Justice, Leiden 1960.
17
15. Hicr, 13; 17. İsrâ’, 77; 18. Kehf, 55; 35. Fâtır, 43 vb.
18
Kavl: 17. İsrâ’, 16; 27. Neml, 85; 41. Fussilet, 25 vb.; kelime
(tu’llâh): 10. Yûnus, 19, 33, 96; 11. Hûd, 110; 20. Tâ-hâ, 129;
Zümer, 71 vb.
19
Bu konuda geniş bilgi için bkz. İlhami Güler, Kur’an’a Göre
Allah ve Ahiret İnancının Ahlakla İlişkisi, doktora tezi, Ankara 1991
[bu çalışma basılmıştır: İman Ahlak İlişkisi, Ankara Okulu, Ankara
2002].
20
Bkz. Ömer Özsoy, Sünnetullah. Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması, Fecr, Ankara 1994, s.139 vd.
* “Dinsel Bir Metin Olarak Kur’an’ın Bazı İfade Özellikleri” , I.
Kur’an Sempozyumu (1-3 Nisan 1994, Ankara), Ankara 1994, s.
181-186.

*Prof. Dr. Ömer Özsoy, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Kitâbiyât
Yayınları, Ankara 2004
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Gottes ist die Wahrheit und ihre Leugnung
wiederspricht der menschlichen Tugend. Der
Glaube (iman) und Unglaube (kufr) enthalten
nicht nur ein religiöse sondern auch eine verhaltensbasierte Dimension. Diese Ebenen lassen sich auch im Zusammenhang mit anderen
Begriffen beobachten. So ähneln sich Ereignisse wie das Überleben Abrahams im Feuer,
das tägliche Aufgehen und Untergehen der
Sonne, das Bauen von Transportmitteln von
Seiten der Menschen und sogar das Gewinnen
oder Verlieren eines Krieges in der Hinsicht,
dass der Wille Gottes entscheidend ist. So
wird keine detaillierte Auskunft über den Verlauf der Ereignisse genannt. Diese Antworten
müssen von Menschen außerhalb der Koranforschung gefunden werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass wir die Ausdrucksweise des Korans nur
verstehen können, wenn wir ihre grundlegende Rhetorik und die damit verbundene Absicht verinnerlichen. Dies trifft besonders auf
naturwissenschaftliche und historische Verse
zu. Von Seiten der Menschen wurden in Bezug
auf die Exegese von Versen verschiedener
Themenbereiche manche Bereiche detaillierter
als andere interpretiert. Der Koran bezeichnet
den Regen als Gabe Gottes und gibt keine detaillierten wissenschaftlichen Details über die
Entstehung preis. Dies hat jedoch nicht dazu
geführt, dass der naturwissenschaftliche Charakter dieses Verses vollkommen ausgeblendet wurde. Doch wenn wir die Exegese von
Versen ökonomischen Charakters betrachten
so bemerken wir, dass zum Beispiel bezüglich
der Bewertung ökonomischer Kraft als Gabe
Gottes, die menschliche Mühe zur Erlangung
dieser in den Hintergrund gedrängt wird. Auch
die Interpretation sozialer Themenbereiche
werden aufgrund des Bedürfnisses nach intensiver Aufarbeitung oftmals unter Anwendung
metaphysischer Argumente kommentiert.
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Türk Eğitim Derneği, son eğitim kampında Prof. Dr.
İlhami Güler’i ağırladı. 3 gün süren eğitim seminerlerinde; terör, şiddet ve barış arasında İslâm/
Sünniliğin yedi büyük yanlışı/ Kültür, antropoloji ve
teoloji arasında İslâm/ Tarih boyunca yorum adı
altında Kur’an’ı yorma stratejileri başlıklı 4 oturum
gerçekleşti.

Auf seiner letzten Bildungsfahrt
lud der Türkische Bildungsverein
Prof. Dr. Ilhami Güler ein, um eine
dreitägige Seminarreihe abzuhalten. Dabei wurden Themen und
Inhalte zu: Der Islam zwischen
Gewalt, Terror und Frieden,/ Die 7
Irrtümer des Sunnitentums / Der
Islam zwischen Kultur, Anthropologie und Theologie / Die Interpretationstechniken und die
Ausdrucksweise des Korans behandelt.

Prof. Dr. İlhami GÜLER

Kuran’ın mesajına karşın
Müşrikler, “Biz atalarımızı bir
gelenek üzere bulduk ve
onların yolunda giden doğru
kişileriz.” demişlerdi. Şu anda
Sünni mantığı da tıpkı 1400
sene önceki bu mantıkla
aynıdır.
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Der Botschaft des Korans
entgegneten die Ungläubigen
vor 1400 Jahren: “Nein wir
folgen dem, worin wir unsere
Vorfahren vorgefunden
haben”.
Dieselbe Gesinnung weisen
auch heutige Sunniten auf.

Focus

Sünniliğin 7 Yanlışı

7 Irrtümer
des Sunnitentums

İ

Der

slâm dini adalet dinidir
Son 30 yıldır İslam dünyasını, günümüzde ise
giderek bütün dünyayı sarsan ve adına “İslami
terör” denilen ciddi bir şiddet olgusu bulunmaktadır. Bu konu üzerinde yürütülen tartışmalarda, Müslümanlar tarafından “İslâm dini
barış dinidir, savaş içermez” gibi biraz ezbere, gerçekçi olmayan ve savunmacı tezler ortaya atılmaktadır. “İslâm’ın Teolojik özünde şiddetin yeri nedir?”
sorusunu Kuran’dan takip ederek cevaplamak ve
İslam tarihinde şiddetin nasıl oluşup nerede yer aldığını incelemek gerekmektedir. Ondan sonra İslâm’ın bu reel şiddetin içerisinde nerede durduğunu anlayabiliriz. İslâm’ın barış dini olduğu iddiası
doğru değildir. Çünkü barış dini denildiğinde kategorik olarak şiddeti reddeden din algılanır. Hinduizm ve Budizm gibi. Bu dinler kurucu metinlerinde
ve dönemlerinde şiddeti asla onaylamazlar. Esasen
Hristiyanlık da kurucu metninde ve kurucu asrında
şiddeti tamamen reddetmiştir. Çağımızdan Mahatma Gandi’nin bir barış dininin müntesibi olarak
Hindistan’da verdiği mücadeleyi örnek verebiliriz.
Aynı şekilde Nelson Mandela’nın Güney Afrika’da
Apartheid rejimine karşı barışçıl tutumu da örnek
gösterilebilir. İslâm dini kategorik olarak barış dini
değilse nasıl bir dindir? Buna verilecek en doğru
cevap şu olacaktır: “İslâm dini adalet dinidir.” Adalet dini kategorik olarak şiddeti reddetmez, koşullu
olarak kabul eder.
Tanrı’nın şiddete karşı tutumu
Şiddetle Tanrı arasındaki ilişkiyi şöyle bir ayrımla ifade etmek mümkündür: Şiddet konusunda
Tanrı’nın bir “Asli görüşü” bir de “Resmi görüşü”
bulunmaktadır. Kuran’daki Hâbil ve Kâbil kıssasını
incelediğimizde, Kâbil’in Hâbil’i öldürmeye kalktığı
sırada Hâbil’in, “Sen beni öldürsen de ben sana

Islâm ist die Religion der Gerechtigkeit. In den letzten Jahren sehen wir uns mit einer
nahezu
unkontrollierbaren
Welle von Gewalt konfrontiert,
welche als „Islamistischer Terror“ bezeichnet wird. Die Bezeichnung „Der
Islam ist die Religion des Friedens“ ist meiner
Meinung nach nicht ganz zutreffend. Denn der
Islam ist die Religion der Gerechtigkeit. Sie lehnt
die Gewalt nicht kategorisch ab, sondern akzeptiert sie nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Wir werden diesbezüglich verschiedene Verse
aus dem Koran aufführen:
Bezüglich des Konflikts zwischen Abel und Kain:
28. Wenn du auch deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu erschlagen, so werde ich
doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um
dich zu erschlagen. Ich fürchte Allah, den Herrn
der Welten. (Sure Maide)
Der Koran lobt, dass keine Gewalt angewendet
wird. Diesen Vers erachte ich in diesem Zusammenhang als äußerst wichtig. Außerdem kann
aufgeführt werden, dass Jesus stets den Frieden
und die Gewaltlosigkeit predigte.
34. Gut und Böse sind nicht gleich. Wehre
(das Böse) mit dem ab, was das Beste ist. Und
siehe, der, zwischen dem und dir Feindschaft
war, wird wie ein warmer Freund werden.
35. Aber dies wird nur denen gewährt, die
standhaft sind; und keinem wird es gewährt als
dem Besitzer großen Seelenadels. (Sure Fussilet)
Anhand dieser Beispiele und des Verhaltens des
Propheten verstehen wir, dass Gott den Frieden
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elimi uzatmayacağım.” (Maide 28) dediğini görürüz. Bu tutum yani Hâbil’in kategorik olarak şiddete başvurmaması, Kuran’da övülerek anlatılır.
Bu, Tanrı’nın şiddetle olan ilişkisini göstermesi açısından son derece önemlidir. İkinci olarak Hz.
İsa’nın pozisyonunu örnek gösterebiliriz. Hz. İsa,
kategorik olarak sürekli barışı vaaz etmiştir. Üçüncüsü ise Kuran’da Hz. İsa’nın pozisyonunu devam
ettiren bir tutum olarak açıkça şöyle denilmektedir.
“İyilikle kötülük bir değildir. Sen en güzel olan bir
tarzda kötülüğü uzaklaştır, o zaman karşı tarafın
son derece sıcak bir dost olduğunu görürsün.”
(Fussilet 34) Bunu söyledikten sonra gelen ifade
de çok manidardır. “Buna ancak sabredenler ve çok
yüce gönüllü olanlar ulaşır.” (Fussilet 35) Yani, ahlaki kapasitesi yüksek olanların bu mertebeye ulaşabileceğini söyler Kuran. Bu ifadeler, Habil’in
Kabil’e olan tavrı ve Hz. İsa’nın pozisyonuna ek
olarak Hz. Muhammed’in Mekke döneminde asla
şiddete başvurmayan tutumu toplandığında ortaya
çok net bir şekilde çıkıyor ki, Tanrı’nın asli görüşü şiddete başvurmamaktır. Tanrı’nın asli
görüşü barıştır.
Diğer yandan gerek Tevrat’ın yani Yahudi
peygamberlerinin tarihi, gerekse Kuran’ın tarihi göz önünde bulundurulduğunda Tanrı’nın
şiddete başvurduğunu da görebiliyoruz. Tanrı’nın asli görüşü şiddete başvurmamak,
mümkün olan oranda sorunları şiddetsiz olarak çözmek iken, insanlığın hazır bulunuşluğu ve kapasitesi buna müsait olmadığı
durumlarda Tanrı, adalet kıstasını göz önünde bulundurarak şiddete başvurmuştur. O
zaman diyebiliriz ki bu da Tanrı’nın resmi görüşüdür. Yani Tanrı’nın bir asli görüşü, niyeti,
temennisi vardır, bir de tarihi süreç içerisinde
yapıp ettiği vardır. İşte bu yapıp ettikleri içerisinde şiddet bulunmaktadır ve bunu asla inkâr
edemeyiz. Bunu Kuran’dan şöyle takip edebiliriz.
Allah, Kuran’da, Peygamberler tarihini anlatırken
sonunda kavimleri nasıl helak ettiğini de anlatır.
Allah önce halklara peygamberler gönderir. Onlar
bu peygamberlere inanmazlar ve mucize isterler.
Allah onlara mucizeler gösterir. Buna rağmen yine
de inanmazlar ve peygamberlerine kötülük yaparlar, alaya alırlar ve öldürmeye kalkarlar. Daha
sonra da Allah bu halkları helak eder. Ancak burada
şunu çok iyi anlamak gerekmektedir. Allah, “Onlar
ne zaman ki bizi kızdırdılar biz de onlardan intikam
aldık.” (Zuhruf 55) der. Bütün bunlar anlatıldıktan
sonra şu ifade sık sık tekrar eder. “Biz onlara asla
zulmetmedik.” Yani biz onlara haksız yere şiddet
uygulamadık, tersine onlar kendilerine zulmettiler,
şiddeti hak ettiler biz de onları yok ettik, denir.
Allah’ın şiddete başvurduğunun ikinci örneği ise
Kuran’da anlatılan cehennem tasvirleridir. Cehennem olayı baştan sona bir şiddettir. Allah, bu dünyada beklentilerine cevap vermeyip, onun sınırsızca bahşettiği nimetlere, ihsana ve ikrama nankörlük ve istiğna ile cevap verenleri ahirette sınırsız
ve sonsuz bir işgenceyle cezalandıracağını anlatır.
Tehdit olarak cehennem
Kuran’da anlatıldığına göre cehennemin azap
şekli yakmadır. Yani işkencedir. Bunu nasıl anlamak
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sehr wertschätzt. Wir verstehen, dass der Islam
die Situation der Gewaltlosigkeit stets vorzieht
und sie als bessere Alternative sieht. Doch
gleichzeitig finden sich Passagen, in denen die
Gerechtigkeit die Gewalt legitimiert.
Besonders in der Geschichte der jüdischen
Propheten und wenn aufgeführt wird, wie die
Existenz eines ungehorsames Volk beendet
wurde treffen wir auf solche Beispiele. Diese Völker hören trotz seiner Wunder nicht auf den gesandten Propheten, beleidigen ihn und töten
unschuldige Menschen. Allah sagt hierzu:
55. Drum nahmen Wir Vergeltung an ihnen,
als sie Uns erzürnten, und ertränkten sie allesamt. (Sure Zuhruf)
Doch gleichzeitig betont er, dass sie sich selbst
Leid zugefügt und sich selbst ein Ende gesetzt
haben.
113. So haben Wir den Koran in in arabischer
Sprache niedergesandt und Wir haben darin gewisse Warnungen ausgesprochen, auf daß sie
Gott fürchten mögen oder daß er ihnen eine Ermahnung sei. (Sure Taha)
10. Sind sie nicht auf der Erde umhergereist,
um zu sehen, wie das Ende derer war, die vor
ihnen waren? Allah richtete sie zugrunde, und
für die Ungläubigen ist das gleiche wie ihnen bestimmt.
18. Sie warten nur auf die «Stunde», daß sie
plötzlich über sie komme. Die Zeichen dafür sind
schon eingetroffen. Doch was wird ihr Erinnern
ihnen nützen, wenn sie über sie gekommen ist?
(Sure Mohammed)
Die Hölle als Warnung
Der Koran warnt die Menschen vor der Hölle
und seinem Feuer. Gleichzeitig warnt er sie
davor, an der Wahrheit festzuhalten. Gott warnt
die Menschen stets und betont, dass sie aufgrund ihres Ungehorsams die Urheber ihres eigenen Untergangs sind. Denn Gott ist gerecht
und betont, dass jeder selbst für seinen Zustand
verantwortlich ist.
Manche Kalam-Gelehrte sind der Meinung,
dass Gott neben seinen versprochenen Gaben
auch mildernd im Bezug auf Bestrafung sein
kann. Sie sehen diese Meinung im Einklang mit
der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes. Gleichzeitig sehen sie die im Koran aufgeführten Passagen über die Hölle als das Ebenbild
der Befürchtungen der damaligen Menschen.
Wir wissen mit Gewissheit, dass der Prophet
Muhammad stets auf Gewalt verzichtete und den
Frieden predigte. Gott wollte, dass sich der
Islam inmitten einer friedvollen Atmosphäre verbreitet. Die Muslime sahen sich aufgrund der
Qualen der Mekkaner gezwungen, erst nach
Äthiopien und dann nach Medina auszuwandern.
Erst als es unvermeidbar war, hat Gott den
Gläubigen gestattet sich den Mekkanern zur
Wehr zu setzen. Gott sandte folgenden Vers:
39. Erlaubnis (sich zu verteidigen) ist denen
gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah – und Allah hat fürwahr die
Macht, ihnen zu helfen. (Sure Hadsch)

Focus
ve yorumlamak gerekir? Bazı kelamcıların Allah’ın
cehennemi bir tehdit olarak insanlara anlattığı yönünde yorumları bulunmaktadır.
“İşte Kuran’ı, Arapça okunmak üzere indirdik,
onda tehditleri türlü türlü açıkladık ki belki sakınırlar yahut onlara ibret verir.” (Taha 113)
Ayrıca başka bir ayette önceki kavimlerin helakı
anlatıldıktan sonra şöyle denir: “Onlar yeyüzünde
dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl
olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri
vardır.” (Muhammet 10) Kuran’da kıyametten de
tehdit olarak bahsedildiği görülmektedir. “Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir
şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet gelip çatınca
ögüt almaları kendilerine ne fayda verecek?” (Muhammet 18)
Gerek Araplara, önceki kavimlerin başlarına gelenlerin kendi başlarına geleceği tehdidinden,
gerek kıyamet alametleri anlatılırken şartlarının
oluştuğu tehdidinden yola çıkarak, bazı kelamcılar,
cehennnemi de 7.yüzyıl insanının işkence ve ceza
algısına dayalı olarak yapılmış tehditler olarak değerlendirmişlerdir. Ve şöyle bir ilke geliştirmişlerdir: “Allah vaadinden dönmez ama vaidinden
dönebilir.” Allah, vaad etmiş olduğu cennet nimetlerinden asla vazgeçmez. Her ne vaad etmişse onu
yerine getirir. Fakat tehdit olarak savurduklarından
vazgeçebilir. O yüzyıldaki Arap mantığına göre, ki
o dönemde işgence normal bir ceza tarzıydı, Tanrı
insanları içinde bulundukları inattan vazgeçirmek
için onları tehdit etmiş olabilir. Ancak “Cehennem
tehdittir” denildiğinde insanların ahirette ceza görmeyeceği anlamı çıkartılmamalıdır. Bu olsa olsa insanların yakma tarzında bir işkence ile değil de,
başka türlü bir cezayla cezalandırılabilecekleri anlamına gelebilir.
Hz. Muhammet döneminde şiddet
Hz. Muhammed’in İslâm’ın mesajını anlatmaya
başladığı dönemde şiddete asla başvurmadığını bilinmektedir. Bu dönemde Tanrı’nın asli görüşünü 10
sene boyunca sürdürdüğü, ısrarla şiddete başvurmaktan kaçındığı görülmektedir. Allah İslâm dininin barış ortamında yayılmasını istiyordu. Müslümanlar, Mekke’de yaşanılan zorluklar neticesinde
önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye göç ettiler.
Fakat ne zaman ki Müşrikler, Müslümanları kesinlikle yok etme kararı aldılar, o zaman Tanrı asli görüşünden vazgeçti. İlk defa olarak Medine döneminde “Kendileriyle savaşılanlara (Müminlere),
zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir.” (Hac 39) diye ayet
indi ve şiddete izin verildi. Burada şunu da çok iyi
bilmek gerekir ki, Müslümanlarla Müşrikler arasındaki düşmanlığı yaratan Müslümanlar değildi. Müşrikler Müslümanları takip edip Medine’de de rahat
bırakmayınca Müslümanların savaşmalarına izin
verildi ve Bedir Savaşı gerçekleşti. Bedir Savaşı’yla
artık Tanrı’nın savaşmaya karar verdiğini çok net
bir şekilde görüyoruz. Enfal Suresi adeta bu savaşın savaş raporudur. Sureyi dikkatli okuduğumuzda
Allah’ın bizzat savaşı murat ettiğini ve stratejisini

Es muss betont werden, dass seit der Geburt
des Islam Gewalt und Hass gegenüber den Muslimen an der Tagesordnung war. Die Mekkaner
haben sie unterdrückt, sie gedemütigt und vertrieben. Letztendlich haben sich die Muslime mit
der Erlaubnis Gottes lediglich zur Wehr gesetzt.
Sie waren also nicht die Aggressoren des
Konflikts, sondern haben sich nur verteidigt. Das
Ziel dieser Erlaubnis war es, den seit 12 Jahren
der Gewalt der Mekkaner ausgesetzten Muslime
neue Hoffnung, Zuversicht und Kraft zu verleihen. Nach den siegreichen Schlachten gegen die
Mekkaner konnten sich die vertriebenen Muslime
schließlich in ihrer neuen Heimat Medina niederlassen.
Gewalt zu Zeiten des Propheten Muhammed
Während Jesus als der Prophet der Barmherzigkeit bezeichnet werden kann ist Muhammad
der Prophet der Gerechtigkeit. Zahlreiche Beispiele aus seinem Leben bestätigen diese Annahme. Besonders der Vertrag von Medina zeigt
uns, dass der Prophet auch die Juden respektiert
hat und sie in seinen Vertrag eingebunden hat.
Sein Ziel war es, ein friedvolles und gerechtes
Zusammenleben zu ermöglichen. Doch die jüdischen Bewohner verletzten den Vertrag und
schlossen sich mit den Mekkanern zusammen.
Daraufhin hat der Prophet zwei der drei Stämme
mitsamt der Kinder vertreiben lassen und den
dritten Stamm zur Rechenschaft gezogen. Während manche Muslime dies nur ungern zugeben
und lieber verheimlichen, sollte man erkennen,
dass dieses Verfahren konform war und nicht mit
der Gerechtigkeit des Propheten im Konflikt
steht.
Gewalt im Arabertum in der Anthropologie
Viele Anthropologen sind der Meinung, dass
das Leben der Beduinen für ihre Härte verantwortlich war. Der Umstand, dass die Beduinen
unter äußerst schwierigen ökonomischen und
soziale Bedingungen leben mussten hatte eine
Vielzahl von Auswirkungen. Als bestes Beispiel
können die „Ficar-Kriege“ genannt werden.
Diese Kämpfe fanden in der vorislamischen
Zeit statt und dauerten fast das ganze Jahr über
an. Daraufhin wurde das Kämpfen in vier bestimmten Monaten als verboten erklärt. Doch
auch an diese Regel wurde sich nicht gehalten.
Auch der Koran berichtet über diesen Umstände. Doch die bloße Erwähnung dieser Ereignisse darf nicht mit der Haltung des Korans zur
Gewalt in Verbindung gebracht werden. Denn
diese Kriege waren von geographischen und sozialen Gegebenheiten geprägt und sind kein Bestandteil der islamischen Glaubenslehre.
Viele Unwissende nehmen diese Erwähnung
von kriegen im Koran zum Anlass, den Propheten als kriegstreibenden Menschen zu diffamieren. Wie schon erwähnt, besitzt der Koran einen
gewaltlosen und friedlichen Charakter. Das
Leben des Propheten war von diesem Charakter
geprägt.
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yapıp uyguladığını görüyoruz. Müslümanlar sadece
kervanı vurmak istiyorlardı. Allah buna müsade etmedi, onlarla karşılaşacaksınız ve savaşacaksınız,
denildi. Bu savaşın amacı 12 yıl boyunca sürekli
savunma pozisyonunda kalmış Müslümanların özgüven ve cesaretlerinin artırılması ve Müşriklerin
gözünün korkutulmasıdır. Bu amaçla Tanrı burada
bizzat devreye girmiştir. Bu savaş başarısı sonrasında da Müslümanlar Medine’de kendilerini koruyabilir hale gelmişlerdir.
Merhamet değil adalet peygamberi
Merhamet erdemi Kuran’da bir defa geçer
(Beled 17). Merhamet ve sevgi İsa Peygamberimizin karakteridir. Hz. Muhammed ise adalet peygamberidir. Kişisel hayatına baktığımızda bunu
görmek- teyiz. Buna örnek olarak Peygamberimizin
Medine Sözleşmesi’nden sonraki tutumunu verebiliriz. Peygamberimiz Medine’ye geldiği zaman oradaki Yahudi kabileleriyle anlaşmalar yapmıştı.
Ancak Yahudiler Müşriklerle işbirliği yaparak anlaşmaları bozdular ve ihanet ettiler. Medine Sözleşmesi ciddi bir sözleşmeydi ve Müslümanlar sonuna
kadar sözleşmeye sadık kalmışlardı. Sözleşmeyi
bozmalarından sonra Peygamberimiz iki kabileyi
Medine’den sürdü üçüncüsünü de infaz etti. Çocuklar hariç olmak üzere bazı kaynaklara göre 300
bazı kaynaklara göre 900 kişiyi ortadan kaldırttı.
Tarihi kaynaklarda mevcut olan bu vaka bazı son
dönem Müslümanları tarafından utanılacak bir şey
olarak görülüp yok kabul edilmektedir. Oysa bu
olay dönemin koşulları gereği olması gerektiği gibi
olmuştur ve Peygamberimizin adalet peygamberi
karak- teriyle çelişmemektedir.
Antropolojik açıdan Arap kültüründe şiddet
Birçok antropoloğun savunduğuna göre Arapların tabiatında çölün yaratmış olduğu bir huşunet,
sertlik bulunmaktadır. Kuran’daki şiddet olayını dürüstçe anlamak istiyorsak Arapların şiddete teşne
olma tabiatlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Son derece zor ekonomik koşullar ve
çölün yaşam şartları insanların tabiatlarına sirayet
etmiştir. Bunun en güzel örneği “Ficar Savaşları”dır.
Cahiliye dönemindeki bu savaşlar neredeyse yılın
tamamını kaplıyordu ve yılın 4 ayı haram ay kabul
edilip savaşsız geçmesi buna çözüm olarak bulunmuştu. Bu 4 ayı Kuran’da kabul etmiştir ancak Kuran’dan anladığımız kadarıyla Araplar bu 4 aya da
riayet etmeyi başaramamışlar ve sürekli değiştirmişlerdir. Arapların bu şiddet halini -Kuran’da da
geçiyor diye- İslam dinine bağlamak doğru değildir.
Olayları; coğrafyasını ve zeminini dikkate alarak
değerlendirmek gerekmektedir. Bu zemini hesaba
katmadan Peygamberimizi “zırhlı peygamber/
savaş peygamberi” diye eleştiriyorlar ve sanki şiddet dinin bir parçasıymış gibi addediyorlar. Oysa
Allah’ın asli görüşünün şiddete başvurmamak olduğunu Kuran’da çok net bir şekilde görüyoruz ve
bu hareketin lideri olarak Hz. Muhammed’in de
buna uygun davrandığını rahatça söyleyebiliriz.
Ama değil mi ki Arap yarımadasından böyle bir
savaş ortamı var bu dolayısıyla bir biçimde Kuran’a
da yansımıştır.
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Dschihad als Begriff
Die Begriffe „Dschihad“, „fisebilillah“ und
„schahadah“ finden sich allesamt im Koran und
wurden stets auf verschiedene Weise interpretiert. Nach dem Tode des Propheten Muhammad
haben viele äußerst traurige und schreckliche
Ereignisse stattgefunden. Dazu zählen zum Beispiel die Schlachten von Cemel und Siffin, die
Ermordung von Hasan und Hussain, die Zerstörung der Kaaba und generell die Feindschaft zwischen den Muslimen.
Diese drei Begriffe wurden für gewalttätige
Zwecke ausgenutzt und aus dem Kontext gerissen. Leider wurden diese Ereignisse noch immer
nicht vollständig aufgegriffen und aufgeklärt.

TED Eğitim Kampında Seminer Salonu

Während manche die Schuld bei einem Juden
namens Abdullah b. Sebe sahen, waren andere
der Meinung, dass die Tragödien als Schicksal
gewertet werden muss. Doch diese Ereignisse
als Schicksal zu bezeichnen ist falsch, kann als
Vorwurf an Gott gewertet werden und sollte tunlichst vermieden werden.
Arabisch-Politische Ideologie
Muhammed Abid El Cabiri ist ein arabischer
Anthropologe, welcher wichtige Forschungsergebnisse erzielt hat. Bezüglich der Beduinen ist
er der Meinung, dass besonders 3 Elemente in
ihrer politischen Vorgehensweise im Vordergrund stehen: Glaube, Stamm und Vermögen.
Der Prophet Muhammad hat zeitlebens versucht, die Ungerechtigkeiten, welche unter Vorwand der Stammesverhältnisse begangen
wurden zu unterbinden. Das Aneignen von Vermögen war eine zentrale Bedingung um in der
Wüste am Leben bleiben zu können. Sie hatte
auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss
auf die rasche Eroberung von Andalusien und
Nordafrika.
Die Begriffe Fetih und Teblig
Der Begriff „feth“ kann mit „eine Tür öffnen“
übersetzt werden und wurde im Friedensvertrag
von Hudaybiya verwendet. Unwissende verste-

Cihad kavramı
Kuran’da cihad ayetleri geçtiğinde ”Fisebilillah”
kavramı kullanılır. Fisebilillah uğrunda ölenler “şehadet” mertebesine ulaşırlar ve “cennet nimetiyle”
ödüllendirilirler. Bu 3 kavram Kuran’da birlikte anılır. Ancak hangi durum fisebilillah kabul edilir ve bu
uğurda ölenler şehit olup cennete girerler? Bu kavramlar yoruma açık kavramlardır ve Hz. Muhammed’in ölümünden itibaren istismar edilmişlerdir.
Beni Saide’de başlayan ihtilaf zaman içerisinde 3
Halifenin öldürülmesi, cennetle müjdelenen sahabenin birbirine düşman olması, Cemel ve Sıffın Savaşları, Hz. Hasan ve Hüseyin’in öldürülmesi,
binlerce Müslüman kadına yine Müslümanların tecavüz etmesi ve en sonunda Kabe’nin yerle bir
edilmesi. İlk 100 yılda yaşanan bütün bu olaylar bu
kavramların istismar edilmesinin sonucudur. Sünnilik 100 yıl süren bu iç savaşı dürüstçe ele alıp faillerini yargılamayı denememiştir. Kimin haklı kimin
haksız olduğu araştırılmayıp iç savaşın failleri tespit
edilmemiş ve hatta durumun “içtihat farkından”
kaynaklandığı söylenerek üstü örtülmüştür. Kimi
alimler suçu Abdullah İbni Sebe adlı bir Yahudi’ye
atma yoluna giderken kimi alimler de bunu “kadere” bağlamıştır. Olayın, Allah’ın takdiri denilerek
kadere bağlanması ise en büyük yanlıştır. Allah’ın,
dinini barışla zafere ulaştıracağı yerde yüzyıllık
savaş çıkararak kendi eliyle batırması gibi bir inanış
Allah’a iftira atmaktır.
Arap siyasal aklı: Kabile, Ganimet, Akide
Muhammet Abid El Cabiri, modern dönemde
Arap antropolojisi üzerine ciddi analizler yapmış bir
bilim adamıdır. “Arap Siyasal Aklı” ismiyle Türkçe’ye tercüme edilen kitabında özetle Arapların 3
saikle hareket ettiklerini tespit etmiştir. Cabiri’nin
İbni Haldun’a dayandırarak yaptığı analizde ortaya
çıkan unsurlar kabile, ganimet ve akidedir. Erken
dönemde ortaya çıkan olayları anlamak için Arapların bu 3 özelliğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kabilecilik Arapların sahip olduğu ve
Hz. Muhammed’ten sonra tekrardan ortaya çıkan
baskın bir özelliktir. Ganimet elde etme tutkusu ise
çöl şartlarında edindikleri bir diğer önemli unsurdur. Akide ise iman ve ahlak saiki demektir. Örneğin Hz. Ali tam bir akide saikiyle hareket eden bir
Arap’tır. Cabiri, Arapların söyledikleri sözleri analiz
ederek hangi savaşta ganimet peşinde koştuklarını, hangi savaşta kabilecilik asabiyetiyle hareket
ettiklerini ortaya koymuştur. Hz. Ebubekir’in halife
seçilmesinden itibaren Kureyş kabile ırkçılığının
devrede olduğu görülmektedir. Dolayısıyla erken
dönemde yaşanan iç savaşta ciddi bir Arap etkisi
olduğu ortadadır. İslâm’ın bulunduğu coğrafyadan
çıkıp kısa sürede Mağrib’e hatta Endülüs’e ulaşmasında, doğuda bir sürü fetihlerin yapılmasında, kabilecilik ve ganimet tutkusu çok ciddi düzeydedir.
İslâm tarihi boyunca Arapların bu özellikleri dikkate
alınmayıp yapılan fetihler sadece akide özelliğiyle
izah edilmiştir. Oysa dürüst bir şekilde değerlendirildiğinde diğer unsurların çok daha baskın olduğu
görülecektir.
Fetih ve tebliğ kavramları
Kapı açmak anlamına gelen fetih kavramı Ku-

TED Eğitim Kampında Voleybol etkinliği
hen darunter die ungerechte Invasion von fremden Ländereien und bringen dies mit dem Islam
in Verbindung. Die friedliche Übernahme Anatoliens oder Indonesiens kann mit der Mission des
Propheten Jesus verglichen werden, welcher
seine Anhänger zur Vermittlung der Botschaft in
verschiedene Gebiete sandte. Nach dem ersten
Weltkrieg wurden im Nahen Osten säkulare Regimes gegründet. Diese Länder können als Diktaturen bezeichnet werden, in denen eine
einzige Partei, das Militär oder ein Stamm regierte. Die Führung dieser Länder wurde von den
Siegermächten des Weltkriegs kontrolliert und
stand mit diesen in ständiger Korrespondenz.
Die Gründung Israels und ihre Unterstützung
von Seiten Englands und der USA, der Druck den
die imperialistischen Industriestaaten in der Islamischen Welt aufgrund der Erdölvorkommnisse aufbauen und die Besetzung dieser Länder
sind Anzeichen einer asymmetrischen Kriegsführung.
Die Besetzung Iraks und Afghanistans und
der Druck der auf Nordafrika aufgebaut wurde
hatten fatale Folgen. Den ohnehin schon repressiven und totalitären Regimes in diesen Gebieten
gesellten sich der Druck der USA und Europas
bei und begünstigten die Entstehungen von Taliban, Al-Kaida, ISIS und Boko Haram. Auch die
Selbstmordattentate geschehen unter Einfluss
dieses zweischichtigen Drucks. Selbstmordattentate, welchen auch eine Vielzahl von Zivilisten zum Opfer fallen, können aus islamischer
Sicht unter keinen Umständen gebilligt werden
und sicht verachtenswert. Doch man muss sich
eingestehen, dass die eigentliche Wut von den
Besatzermächten geschürt wird.
Die Begriffe „fisebilillah“, „schahadah“
und „jannah“
Diese Begriffe können auf vielfältige Weise
interpretiert und ausgenutzt werden. Dies geschah nach dem Tod des Propheten Muhammad
vor 1400 Jahren, als sich die Muslime gegenseitig umbrachten. Sie greifen auf Koranverse und
Hadithe zurück und interpretieren sie zu ihren
Zwecken. Die Besatzungspolitik im Nahen Osten
begünstigt diese Strategie.
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ran’da Hudeybiye Barış Antlaşması için kullanılmıştır. Fetih kavramı kullanılarak insanların ülkelerini
işgal etmek Kuran’dan çıkarılacak bir anlam değildir, bu Arapların kendilerinin gerçekleştirdiği bir tasarruftur. Erken dönemde Araplar ülkeleri
Darülharp ve Darülislam olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Darülharp kendisiyle sürekli savaş halinde olunan, işgal edilmeye aday ülke demektir.
İslâm’ın yayılmasında dinin Müslüman olmayanlara
taşınması motifi kadar diğer saiklerin de rol aldığını
görebiliriz. Peki, Müslümanlar Hz. Muhammed’in
ölümünden sonra bu şekilde davranmayıp, tıpkı İsa
Peygamberimiz ve havarilerin yaptığı gibi şiddete
başvurmadan, Kuran’ın muhtevasını bilen insanlar
yetiştirip dünyanın değişik yerlerine gönderselerdi
ne olurdu? Bunu yapmaya engel neydi? Ahmet
Yesevi’nin müritleri Anadolu’ya böyle girmişlerdi.
Malezya’ya, Endonezya’ya böyle ulaşılmıştır. Tebliğ
barış ortamında yapılacak bir şeydir. Oysa erken
dönemden itibaren İslâm tarihinde yaşananlar tam
tersi bir durum olduğunu göstermektedir.
Ortadoğu’daki iki aşamalı baskı
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’da
seküler yapılar kurulmuştur. Ya tek parti, ya askeri
ya da kabile diktatörlükleri oluşmuştur. Bu devletler Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kontrolünde olan ve yöneticilerinin sürekli olarak galip
devletlerle işbirliği halinde olduğu devletlerdir. İsrail’in İngilizler tarafından getirilip Ortadoğu’ya
yerleştirilmesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da
İsrail’in güvenliğinin Amerika tarafından üstlenilmesi, daha sonra petrolün etkisiyle sanayileşmiş
emperyalist ülkelerin Ortadoğu ve İslâm ülkeleri
üzerinde ciddi bir baskı kurmaya başlaması, bu
baskının giderek fiili işgallere dönüşmesiyle birlikte
bölgede asimetrik bir savaşın başladığını görüyoruz.
İsrail’in işgalinden sonra Filistin Kurtuluş Örgütü, Sovyetler Birliği ve Sosyalist rejimin çökmesinden sonra direnişin Sosyalizm ve Marksizm’den
İslam’a transfer edilmesi ve Hamas’ın ortaya çıkması, Afganistan’ın işgal edilmesi ve Afgan direnişinin başlaması, Irak’ın işgali ve El Kaide’nin ortaya
çıkması, giderek Batı’nın Kuzey Afrika’daki baskısının da artmasıyla birlikte İslâmcıların iktidara gelmelerinin engellenmeleri sonucundan bölgede
şöyle bir durum ortaya çıkmıştır. İlk olarak iç rejimlerin totaliter olması ve halkı ciddi düzeyde
baskı altında tutmaları, ikinci aşamada Amerika,
İngiltere ve Avrupa’nın bölge üzerindeki baskıları
terör örgütü denen örgütlerin oluşmasına neden
olmuştur. Cezayir’deki iç savaştan Hamas’a, Taliban’dan El Kaide’ye, IŞİD’den Boko Haram’a kadar
bütün bu oluşumların sebebi bölgedeki bu iki katlı
baskıdır. Bu baskı, bu coğrafyadaki çocukları zıvanadan çıkararak, delirterek adeta birer bombaya
dönüştürmüştür.
İntihar eylemlerinin altında bölgedeki savaşın,
güç dengelerinin asimetrik oluşu yatmaktadır. Baskıyı yapanlar son derece konvansiyonel silahlar
kullanıyorlar. Temiz, hijyenik silahlarla, son derece
üstün teknolojiyle savaşı sürdürüyorlar. Şiddete
maruz kalanların konvansiyonel bir savaş yürütecek güçleri olmadığından ellerinde sadece vücutları
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DIE 7 IRRTÜMER DES SUNNITENTUMS
1. Der erste Irrtum ist die Abweichung
des Sunnitentums von den gesellschaftlichen Strukturen im Koran
Wenn wir den Koran näher betrachten erkennen wir, dass der Wert der Gerechtigkeit einen
hohen Stellenwert einnimmt. Der Koran möchte
eine Gesellschaft, welche sich auf die Gerechtigkeit beruft.
58. Allah gebietet euch, daß ihr die Treuhandschaft jenen übergebt, die ihrer würdig sind; und
wenn ihr zwischen Menschen richtet, daß ihr
richtet nach Gerechtigkeit. Fürwahr, herrlich ist,
wozu Allah euch ermahnt. Allah ist allhörend, allsehend.(Sure Nisa)
Es wird geraten, wichtige und weitreichende
öffentliche Verantwortungen den Fähigen zu
überlassen. Damit gemeint sind Menschen, welche sowohl aufrichtig als auch erfahren sind. In

TED Eğitim Kampında Toplu Yürüyüş
diesem Zusammenhang wird das Wort „Schura“
benutzt. Der aus vorislamischer Zeit stammende
„Ältesten-Rat“ wurde erweitert, sodass auch die
breite Bevölkerung an wichtigen Entscheidungen
teilhaben konnte.
Wir erkennen, dass dieses System der Demokratie ähnelt und das Ziel verfolgt, sämtlichen
Bevölkerungsschichten eine Stimme zu geben.
Doch leider ist man nach dem Tod des Propheten
Muhammad in die Stammesverhältnisse zurückgefallen, welche er zeitlebens bekämpft hatte.
Während der Prophet die Brüderschaft im Glauben als erste Priorität sah haben seine Nachfolger bevorzugt ihre eigenen Stammesangehörigen (Kuraisch-Stamm) in führenden Positionen
eingesetzt. Auch wenn behauptet wird, dass
man eine starke Führung benötigte sollte man
nicht vergessen, dass der Islam seit 23 Jahren
versucht hatte diese Tradition zu brechen. Weiterhin muss man kritisieren, dass manche aufgrund eines Hadithes, welches besagt, dass die
Führungsperson als der Schatten Gottes auf
Erden erachtet werden kann, vergaßen, dass die
Gerechtigkeit und die Justiz eine weitaus wichtigere Rolle spielen sollten. Auch die Konflikte zwischen den Umayyaden und Abbasiden können
als Folge von Stammesstreitigkeiten bezeichnet
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kalıyor. Vücutlarını bomba yapıp patlatıyorlar. Sivil
insanların içinde vücudunu patlatarak sivil kayıpların ortaya çıkmasına sebebiyet verilmesi barbarlıktır. İslâmî açıdan asla kabul edilebilir bir durum
değildir. Ama burada dürüst olarak şunu görmemiz gerekir ki, bu barbarlığı doğuran küresel barbarlardır.
Fisebilillah, şehadet ve cennet motiflerinin günümüzdeki kullanımı
Günümüzde Ortadoğu’da 50’ye yakın örgüt
bulunmaktadır. Bu örgütler kolayca fisebilillah, şehadet ve cennet motiflerini kullanarak kendileriyle
özdeşleştirme yapabiliyor ve 1400 yıl önceki şiddeti buraya taşıyabiliyorlar. Bunu yaparken durumu kolayca istismar ederek kendilerini Bedir’
deki, Uhud’daki, Hendek’teki durumla aynı durumda görüp Kur’an ve hadislerden kendilerine
mesnet bulabilmekte ve cihadı yerine getirmeliyiz
diyerek şiddete başvurabilmekteler. Şu andaki rejimlerin veya süper güçlerin bu kitleler üzerinde
yarattığı baskı ile, Hz. Muhammed’in Medine’de
Müşrikler tarafından tazyik altında bulunduğu
durum arasındaki benzerlik ve farklılıkların ciddi
düzeyde analiz edilmesi ve aynı şekilde şiddete
başvurmanın meşruiyeti nedir? diye sorgulanması
gerekmektedir. Ama bütünüyle bu olayı kopararak
bizimle hiç alakası yoktur demek kolaycılıktır.
SÜNNİLİĞİN 7 YANLIŞI
1. Sünniliğin ilk yanlışı siyasal anlamda
Kuran’ın ortaya koymuş olduğu hedeflerden
uzaklaşma ve siyasal ilkelerden sapmadır.
Sünnilik siyasi bir pratik olarak sorunlu doğmuştur.
Ana hatlarıyla bakıldığında Kuran’da ortaya konulmuş bir siyasî ufkun olduğu görülmektedir.
Bunun en temel ilkesini adalet oluşturmaktadır.
Kur’an adalete dayalı bir toplumsal yapının kurulmasını hedeflemiştir. “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (Nisa 58) ayetiyle emanetlerin, yani toplumsal sorumluluk gerektiren kamu işlerinin ehil
kişileri verilmesi istenmiştir. Ehil kelimesi burada
hem dürüstlük hem de uzmanlık anlamında kullanılmıştır. En önemlisi işlerin çözüm sürecinin
“şura” yöntemiyle yürütülmesi tavsiye edilmiştir.
Cahiliye döneminde Arapların başvurdukları siyasi
bir kurum olan yaşlılar meclisi sistemi Kuran’da
biraz daha genişletilerek alınacak kararlarda
mümkün olan oranda toplumun tüm kesimlerinin
katılımının sağlanması hedeflenmiştir. Bir anlamda demokrasiye benzeyen bir sorun çözme
tekniği Kuran’da Müslümanlara tavsiye edilmiştir.
Bu temel ilkelerin Hz. Muhammet’in ölümünden
sonra ne kadar pratiğe döküldüğüne bakıldığında
ciddi bir kırılmanın olduğu görülmektedir.
İslâm’ın altın çağı denilen 4 halife döneminde
dahi bu siyasi ufuktan ciddi bir kayma gerçekleşmiştir. Önceden Mü’min kardeşliği üst kimlik haline getirilmişken, kabilecilik ortadan kaldırılmışken Hz. Muhammet’in ölümüyle birlikte Kureyşli
kimliği yeniden ön plana getirilmiştir. 4 halifenin
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TED Eğitim Kampında Kitap İmza günü
werden. Wir erkennen, dass man sich von den politischen Forderungen des Korans entfernt hatte.
2. Die Annahme, dass der Koran Kadim sei
Weiterhin muss kritisiert werden, in welch
einer Art und Weise darüber diskutiert wurde, ob
der Koran ein Geschöpf sei oder nicht. Die Oberhäupter der Abbasiden, welche den Mutaziliten
nahestanden, waren der Meinung, dass der Koran
ein Geschöpf sei. Sie machten diese Glaubensfrage zum Teil ihrer Staatspolitik und sahen sogar
die Tötung von Andersdenkenden als rechtens an.
Doch nachdem die gegensätzliche Meinung wieder an Gewicht gewann erklärten wiederum die
früher Unterdrückten, dass die Tötung von den
Koran als Geschöpf ansehenden Menschen rechtens sei. Aufgrund dieses Streits und dieser Haltung entstanden eine Vielzahl von theologischen
Problemen.
3. Die Unantastbarkeit der Quellen
In der Lehre der Sunna haben sich die im Werk
„Er-Risale“ vom Theologen Safi entwickelten
„Edille-i Erbaa“ genannten Quellen: Buch, Sunna,
Icma und Kiyas etabliert. Die Araber hatten mit
den Abbasiden die Oberhand innerhalb der Islamischen Welt. Als Vertreter der Ehli-Hadis Schule
hatte innerhalb seiner Lehre der menschliche Verstand neben dem Koran und der Sunna einen untergeordneten Rang. Im Gegensatz dazu unterstreichten der Kalif Omar, Abu Hanifa und Mutazila die Wichtigkeit des menschlichen Verstands.
Zum Beispiel konnte Abu Hanifa sagen, dass ein
bestimmter Hadith für die damalige Zeit in Medina
gegolten habe. Auch der Kalif Omar hatte eine
äußerst dynamische Sichtweise bezüglich der Koranverse. Zum Beispiel warnte er seinen Gesandten Ibn-i Abbas die Leute durch Hadith- Überlieferungen nicht zu sehr vom Koran abzulenken.
Die Ehl-i Rey Schule, welche dem menschlichen Verstand und der Logik einen großen
Wert zuschrieben verlor nach 850 zunehmend an Einfluss. Wir können den heutigen
Zustand der beiden Schulen anhand des Beispiels eines Automobils beschreiben: Während die Ehl-i Hadis Schule die Sicherheit
und die Bremse darstellen kann man die Ehli Rey Schule als das Gaspedal und die Reisefreiheit sehen. Die Islamische Gesellschaft
könnte heute mit der Kombination beider
Schulen in einem besseren Zustand sein.

Focus
kendileri dahil, siyasal iş üstlenecek kişilerin
birinci derecede Kureyşliler arasından seçilmesi bunun en önemli göstergesidir. Burada
tarihi bir determinizme kayılarak, o dönemde
Kureyş’in karizmasının yüksek olduğu, aksi
durumda Arapların başka bir güce boyun
eğme- yeceği savunulmaktadır. Böylesine kabileciliği mazur gösteren bir savunmaya gidilmesi İslâm’ın yeni bir değer getirmiş olmasıyla örtüşmemektedir.
O halde neden Allah kabileciliği ortadan
kaldırmak için 23 yıl boyunca kavga verdi?
Kuran’ın çabasını görmezden gelip hemen tekrar cahiliye dönemine dönülmesini haklı çıkaran bir savunma kabul edilebilir değildir. Beni
Saide’de yapılan tartışmalara bakıldığında Ensar’ın da yönetime talip olduğu ve en sonunda
hiç olmazsa “Emirler sizden olsun, vezirler
bizden olsun.” diyerek bir uzlaşmaya varmak istedikleri görülmektedir. Ancak siyasi
erkin kabile karizmasına geri dönmesi İslâm’ın
ortaya koyduğu siyasi anlayıştan ilk sapmadır.
Bir diğer sapma “Sultan Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir.” hadisinden yola çıkılarak siyaset, saltanat ve daha sonra saltanatın gelişmesiyle siyasi sülalelerin yeryüzünde Allah’ın
gölgesi haline getirilmesidir. Oysa Allah’ın yeryüzünde gölgesi olmayı hak eden şey adalet
ve hukuktur. Kuran buna ciddiyetle vurgu yapmaktadır. Ancak Hz. Muhammet’in ölümünden
sonra Müslümanlar ciddi düzeyde bir hukuk
kurumu ortaya çıkarmayı başaramamıştır. Hz.
Osman döneminde cesaret alan Ümeyyeoğulları, bir anlamda gasp ederek, karşı devrim
yaparak yönetimi kendi tekellerine almışlardır.
Muaviye’nin başkaldırması ve Hz. Ali’yi
yenmesiyle birlikte siyasi erk önceden kabilenin tümüne aitken artık alt bir klanına tapulanmıştır. Daha sonra Emeviler ve Abbasiler
arasındaki mücadele kabilecilik anlayışının bir
sonucudur. Ümeyyeoğuları ve Haşimiler kavgası bu kez imparatorluklar düzeyinde devam
etmiştir. Sünniliğin ilk yanlışı siyasal anlamda Kuran’ın ortaya koymuş olduğu
hedeflerden uzaklaşma ve siyasal ilkelerden sapmadır.
2. Kuran’ın kadim kabul edilmesi
İkinci hata erken dönemde ortaya atılan
Kuran’ın mahluk olup olmadığı tartışmasıydı.
Bu tartışma daha geç dönemde entelektüel bir
düzeyde politik irade işin içine katılmadan yapılsaydı çok daha farklı olabilirdi. Abbasiler döneminde Mutezile’ye sempati duyan halifeler
Kuran’ın mahluk olduğu tezini kabul ettiler ve
mahluk değildir diyenlere karşı baskı uyguladılar. Daha sonra Mütevekkil ihtilal yapıp
Sünnilik iktidara gelince tam tersi bir
mihne olayı yaratıldı. Abbasilerin orta
döneminde bütün selatin camilerde bir
hutbe okutulmuş ve kim bundan sonra
Kuran’ın mahluk olduğunu söylerse kanı
helaldir, denilmiştir. Dolayısıyla devletin
resmi ideolojisi 850’den itibaren Kuran’ın
mahluk olmadığı, kadim olduğu yönün-
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3. Kaynakların mumyalaştırılması
Sünniliğin üçüncü en büyük hatası fıkıh usulünde kabul edilen kaynaklar ile ilgilidir. Sünni teoloji Şafi’nin Er Risale adlı kitabında ortaya koyduğu
Edille-i Erbaa denilen, kitap, sünnet, icma ve kıyastan oluşan 4 kaynak üzerine kuruludur. Kuran,
sünnet ve aklın pozisyonunu teolojik olarak temellendirdiği kitabında Şafi’nin ortaya attığı bu fikir
Sünniliğin zamanla temel usulü olmuştur. Şafi’nin
Arap olması ve Abbasilerden itibaren İslâm dünyasındaki hegemonyanın Araplarda oluşuyla birlikte
Sünnilik Arap mantığına göre teşekkül eden bu
usulle tarihi yolculuğuna devam etmiştir. Şafi bu
usulü koyarken kaynakları mutlaklaştırmış,
mumyalaştırmış ve kutsallaştırmıştır. Kuran
ve sünneti neredeyse Allah kadar sabit, mutlak ve
değişmez olarak vaz etmiştir. “Hakikat Allah’ın ve
Resulü’nün söylediğidir, geriye kalan her şey şeytanın vesvesesidir.” diyerek insan aklıyla ortaya konulan her türlü görüşü şeytani olarak yorumlamıştır. Oysa İslâm tarihinde kaynaklar konusunda
Hz. Ömer, Ebu Hanife, Mutezile gibi alimlerin ortaya koyduğu farklı yorumlar bulunmaktaydı. Örneğin Ebu Hanife bir içtihat yaptığı sırada kendisine
getirilen sahih bir hadis için, “Bu Medine’nin o
günkü koşullarında Hz. Muhammet’in söylediği bir
sözdür, bugünkü koşullarda geçerli değildir.” diyebilmiştir. Hz. Ömer İbn-i Abbas’ı Basra’ya vali
gönderirken ona “Gittiğin zaman orada halkı
arı vızıltısı gibi Kuran okurken bulacaksın,
gidip orada hadis rivayet ederek insanları Kuran’dan uzaklaştırma.” demiştir. Kaldı ki Hz.
Ömer, Kur’an ayetlerine de son derece dinamik ve
illete bağlı olarak bakabilen biridir. Ehl-i Rey (akıl
yürütmeye dayalı metodu savunanlar) denilen başlangıçta en az Ehl-i Hadis (hadise dayalı metodu
kabul edenler) kadar dine yorum getiren, insan aklını, vicdanını ve cesaretini dini hayatın tanzim edilmesinde işe katan kişiler ve görüşler maalesef
850’den itibaren yavaş yavaş elimine olmuştur.
Ehl-i Rey ve Ehl-i Hadis’i bugünkü çağdaş politika
deyiminde özgürlük ve güvenlik paradoksu olarak
düşünecek olursak ya da bir arabanın sağlıklı gidebilmesi için gerekli olan fren ve gaz sistemi olarak
düşünecek olursak, Ehl-i Hadis güvenlik ve fren
sistemiyse Ehl-i Rey de özgürlük ve gaz sistemidir. Bunların birlikte gitmesi İslâm toplumunu
daha iyi bir yere getirebilirdi.
4. Allah, tabiat ve insan tasavvuru
Dördüncü büyük hata Eşari’nin ortaya koyduğu
ve Sünniliğe yerleşen Allah, tabiat ve insan tasav-
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4. Die Auffassung von Allah, Natur und
Mensch
Die Mutaziliten glaubten im Bezug auf das
Verhältnis zwischen Gott, der Natur und dem
Menschen, dass die Geschöpfe Gottes über
einen gewissen Handlungsspielraum verfügen.
Laut dem Gelehrten Esari verfügen die Geschöpfe über einen weitaus geringeren Handlungsspielraum. Diese Vorstellung hat sich in der
sunnitischen Lehre durchgesetzt. Das Schicksalsverständnis der heutigen sunnitischen Lehre
stammt von Esari. Laut den Mutaziliten lässt sich
die Größe Gottes daran festmachen, dass seine
Geschöpfe mit der von Gott ausgestatten Größe
ebenfalls Großes schaffen können. In den frühen
Zeiten haben die Muslime bedeutende Botaniker,
Physiker und Astronomen hervorgebracht. Doch
das später aufkeimende Schicksalsverständnis
hat ihr Interesse an die Umwelt und an die Wissenschaft gehemmt.

TED Eğitim Kampında Seminer Salonu
Das die Eingebung als religiöse Quelle akzeptiert wird ist auf den Sufismus zurückzuführen.
Weiterhin ist zu kritisieren, dass der Sufismus
die Kritikfähigkeit und die Logik des Menschen
gehemmt hat.
5. Die Entstehung des Sufismus
Die Motivation eine Entfernung zum Weltlichen aufzubauen und die Gelüste sterben zu lassen stammen ebenfalls vom Sufismus. Es
istunbestreitbar, dass der Sufismus innerhalb
der türkischen Geschichte positive Effekte vorzuweisen hatte. Doch hat sie in den letzten Jahren der Osmanen auch zum Niedergang des
wirtschaftlichen Lebens beigetragen. Die Entstehung des Sufismus steht in Verbindung zum Islamischen Recht und der Kalamwissenschaft.
Wenn man die frühen Zeiten betrachtet so erkennt man, dass sich die Kalamwissenschaften
mit dem menschlichen Verstand und das Islamische Recht sich mit den Handlungen des Menschen befassten. Die Vernachlässigung der
Gefühlsebene dieser beiden Wissenschaften
spielt eine Rolle bei Geburt des Sufismus und der
heutigen zersplitterten sunnitischen Lehre.
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dedir. Şu anda Sünniliğin Kuran hakkındaki teorisi
de bu görüşe dayanmaktadır. Sünniliğin yapmış olduğu ikinci en büyük hata Kuran’ın kadim olduğu
tezinin tarihte Sünni siyasal iktidarlar tarafından
kitlelere devletin resmi ideolojisi olarak dayatılmasıdır. Çünkü eğer kitap kadim olursa kelamın içindeki bütün manalar da kadim olmuş oluyor,
manalar kadim olunca o manaların delalet ettiği insanlar ve nesneler de kadim olmuş oluyor. Böylece
kadimlerin sayısı alabildiğine artıyor ve bunun doğurabileceği bir sürü teolojik problem ortaya çıkıyor.

Focus
6. Der Zusammenhang von Glauben und
Handeln
Charidschiden haben die Handlungen und
den Glauben in direkter Verbindung gesehen und
die Tötung von ihrer Sicht aus sündigen Menschen als legitim erachtet. Als Reaktion darauf
entstand die Denkrichtung der Murdschia, wonach der Glaube und die Handlungen zu trennen
seien. So haben sie argumentiert, dass man
auch beim Begehen von Sünden nicht aus dem
Glauben austritt. Auch wenn diese Vorgehensweise richtig ist, so fehlt ihr die Gefühlsebene.
Denn der Glaube ist nicht nur eine Überzeugung,
sondern auch Quelle von zahlreichen emotionalen Werten. Der Glaube kann steigen und sinken
und beinhaltet Gefühle wie Liebe, Respekt,
Furcht und Hoffnung.
Man muss erkennen, dass manche vermeintlichen Glaubensinhalte Theorien darstellen.

5. Tasavvufun doğuşu
Sünniliğin beşinci yanlışı tasavvufun meşrulaştırılması olmuştur. Tasavvufa getirilecek en önemli
eleştiri dil ve mantığın devre dışı bırakılarak sezginin, yani ilhamın bilgi kaynağı haline getirilmesi
olacaktır. İkinci olarak zühd ve riyazetin salih amel
yerine etik değer haline getirilmesidir. Bu da
Kur’anî değildir. Dünya ile mesafeyi artırma, içgüdülerin sökülmesi, “Ölmeden önce ölünüz.” diyerek
nefsin öldürülmesi talebi Kuran’ın talebi değildir.
Bu, tasavvufla erdem haline getirilmiştir. Selçuklu’nun yükseliş döneminde bu tip öğütler Ahilikte olduğu gibi pozitif sonuçlar göstermiştir.
Osmanlı’nın ilerleyen dönemlerinde ise tarikatların
Osmanlı’nın iktisadi hayatının çöküşünde önemli
bir rolü olduğu görülmektedir. Tasavvufun ortaya
çıkmasının sorumluluğu kelam ve fıkıhtadır. Düşünce, duygu ve davranış dinin 3 boyutunu oluştururlar. Bunlardan birisi olmazsa olmaz. Erken
döneme bakıldığında kelam düşünceye, fıkıh insanın dış davranışlarına ağırlık vermiştir. Kelam ve
fıkhın duygu boyutunu ihmal etmelerinin sonucunda tasavvuf, sorunlu bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Yani, iki sakat doğum bir tane
düşük doğuma sebep olmuştur. Dolayısıyla
Sünni düşünce parçalıdır ve eksiktir, bunlardan bir
tanesini merkeze almanın bir anlamı yoktur.

7. Die Annahme, der Sunnitentum selbst
sei die Religion
So ist auch die sunnitische Lehre eine Interpretation des Islam und sollte nicht als die Religion selbst gesehen werden. Doch diese Kritik
betrifft nicht nur die Sunniten, die Muslime oder
die Türken sondern jede Religion oder Ideologie.
Die Haltung der Mekkaner, welche sich stets auf
ihre Vorfahren beriefen gleicht der heutigen
Lage. Gott offenbart im Koran:
100. Niemandem steht es zu, zu glauben, es
sei denn mit Allahs Erlaubnis Er sendet (Seinen)
Zorn über jene, die ihre Vernunft nicht gebrauchen mögen.(Sure Jonas)
36. Und verfolge nicht das, wovon du keine
Kenntnis hast. Wahrlich, das Ohr und das Auge
und das Herz – sie alle sollen zur Rechenschaft
gezogen werden.(Sure Isra)
Die Religion hat sowohl einen anthropologischen als auch einen theologischen Charakter.
Das Wort Theo in der Theologie steht für Gott.
Gott ist der Urheber der Religion und aller religiösen Gesetze. Jede Religion besitzt eine eigene
Theologie. Doch leider wird viel zu oft der anthropologische Charakter der Religion vergessen.
Innerhalb der Religion ist das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen von großer Wichtigkeit. Gott beauftragt Propheten, welche seine
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vurudur. Daha önce Mutezile’nin geliştirdiği -bazı
küçük hatalar içermekle birlikte- hem Allah’ın, hem
tabiatın, hem de insanın hakkını bir anlamda kendilerine teslim eden bir görüş vardı. Mutezile’ye
göre Tanrı’nın bir yaratımı olarak tabiat kendi
içinde bir otonomisi ve nedenselliği olan bir yapıydı. İnsan da Tanrı’nın bir mahlukuydu ama en
azıdan cüzî iradesiyle birlikte Tanrı karşısında özgürce eylemler ortaya koyabiliyordu. Eşari’ye
göre ise Tanrı karşısında ne insanın ne de tabiatın zerre kadar kıymeti, gücü ve iradesi
yoktu. Eşari Tanrı’nın büyüklüğünü tenzih
etme psikolojisiyle ortaya koyarken, Mutezile
Tanrı’nın yüceliğini kendi karşısında hem insanın ve tabiatın kendi başına hareket edebildikleri mantığına dayandırıyordu. Mutezili
bakışa göre Tanrı büyüktür, çünkü Tanrı dışında
Tanrı’nın yarattıkları da büyüktür. Nietzsche’nin
Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eserinde şöyle bir aforizması vardır. “Eğer Tanrılar olsaydı bize yaratacak
ne kalırdı.” Eşari mantığa göre Nietzsche haklı olarak Tanrıları inkar ediyor. Ben Mutezili bir mantıkla
şöyle diyorum. “Kendisi gibi yaratıcılar yaratan
Tanrı’yı tesbih ederim.” Tanrı’nın mükemmelliği
kendisi gibi yaratıcılar yaratmasındadır, hiçbir şey
yaratamayan ebleh bir varlık yaratmasında değildir. Eşariliğin doğa anlayışına göre doğada hiçbir
nedensellik yoktur. İnsan da kendi cüzî iradesiyle
eylem ortaya koymaz. Sünni toplumun kaderciliği
büyük ölçüde buradan gelmektedir. Erken dönemde nedenselliğe inandıkları için botanikçi, fizikçi ve astronomlar çıkmıştı. Daha sonra gelişen
kadercilik inancı insanlarda merak duygusunun zayıflamasına ve böylece bilimden uzaklaşmalarına
neden olmuştur.
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Bamteli
Botschaft an die Menschen übermitteln. Ab diesem Zeitpunkt entsteht der anthropologische
Charakter der Religion. Die christliche und jüdische Welt hat sich intensiv mit dem anthropologischen Charakter ihrer Religionen befasst.
Leider fehlt die gleiche Motivation in der Islamischen Welt. Wir sollten analysieren, inwieweit
sich die damaligen kulturellen, psychologischen,
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gegebenheiten auf die sunnitische Lehre ausgewirkt
haben. Abu Hanifa, Maliki und die Mutaziliten
haben versucht ein universelles und auf den Verstand beruhendes Verständnis zu errichten. Die
hanefitische Rechtsschule und die Mutaziliten
sind nichtarabischen Ursprungs und haben versucht eine universelle Interpretation zu entwickeln und den Islam in die Welt hinauszutragen.
Doch leider haben diese Ambitionen ein jähes

7. Sünniliğin dinin kendisi olarak kabul
edilmesi
Sünniliğin yedinci yanlışı bütün bu hataları göremeyip, bunları bizatihi dinin kendisi saymasıdır.
Bunların teori olduğunu ve bunlara farklı tarzda
iman edenlerin olabileceğini görememesidir. Oysa
bu, bir teori geliştirmektir ya da başka bir teori benimsemektir. Sünniliğin en büyük cehaleti kendinin
teori olduğunun bilincine varmayıp kendini dinin
aslı sanmasıdır. Bu sadece Sünnilere, Müslümanlara ya da Türklere has bir durum değildir. Hangi
dinde ya da düşüncede olursa olsun bütün dogmatiklerin kaderi budur. Kuran’ın mesajına karşın
Müşrikler, “Biz atalarımızı bir gelenek üzere
bulduk ve onların yolunda giden doğru kişileriz.” demişlerdi. Şu anda Sünni mantığı da
tıpkı 1400 sene önceki bu mantıkla aynıdır.
Bu görüş Kuran’a göre doğru değildir. Bir insan kitlesinin bir görüş üzere icma etmiş olması onun
mutlak doğru olduğu anlamına gelmez. Bunun için
Kuran diyor ki, “Akıllarını kullanmayanların üzerine
Allah pislik yağdırır.” (Yunus 100) Nasıl itikad edilmesi gerektiğini de açık bir şekilde ifade ediyor.
Hakkında bilgin olmayan bir şeyin peşinden gitme,
gidersen aklın, kulağın, gözlerin ahirette bundan
sorumlu tutulacaktır. (İsra 36) Çünkü bile bile bilgi
aktarımını iptal ettin, kendini aptallaştırdın. Dogmatikler içinde olan insanlar tarih tarafından aptallaştırılmış olan insanlardır.
Dinin antropolojik boyutu
Dinin teolojik olduğu kadar antropolojik de bir
boyutu vardır. Teo Tanrı demektir. Din sorunlarını
konuşurken, ayet ve hadisleri yorumlarken Tanrı
açısından, Tanrı bakışıyla veya Tanrının rızasını gözönünde bulundurarak izah ederiz. Zaten teolojik
denmesinin sebebi de budur. Bütün dinlerde teoloji
vardır. Gözden kaçırılan işin teolojik yanı kadar an-
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6. İman- amel ilişkisine bakış
Altıncı hata iman-amel ilişkisi bağlamında ortaya çıkmıştır. Hariciler amelle imanı bütün olarak
kabul edip ameli olmayanı kafir sayarak öldürmüşlerdi. Daha sonra Mürcie’nin savunduğu imanla
amelin ayrı şeyler olduğu ve imanı olduğu müddetçe kişinin mümin sayılacağı anlayışı doğdu.
Mürcie’nin imanla ameli birbirinden ayırması doğruydu ancak onların da hatası imanı sadece tasdik
olarak görmeleri, duygu boyutunu dışarıda bırakmaları oldu. Oysa iman sadece tasdikten ibaret değildir, içinde duygusal değerleri de
taşır ve bunlar zamanla artar ve eksilirler.
Yani iman artan, eksilen bir şeydir. İman ve
amel birbirinden ayrı şeyler olmakla birlikte
aralarında zorunlu bir bağ vardır, birinin varlığı diğerinin oluşumunu yaratır. İman, itikadımızın içindeki inandığımız şeye karşı
beslediğimiz sevgi, saygı, korku, umut gibi
duygulardır. İtikadı bir küp olarak düşünürsek
iman o küpün içindeki sudur. Küpün içinde ne
varsa dışarıya o sızar. İçimizdeki duygusal boyutu
görürsek o zaman kendimizi teşhis edebiliriz. Küpümüzün ne kadar dolu olduğunu ölçebiliriz. Sahabe bunu bildiği için zaman zaman birbirlerini
iman etmeye davet ederdi.

Ende gefunden. So ist auch die Scharia geprägt
von den soziologischen und psychologischen Gegebenheiten der Arabischen Halbinsel. Ihren Ursprung hat sie in der Ehli-Hadis Schule und den
Gelehrten wie zum Beispiel Hanbeli, Schafi und
Buhari. Doch leider haben manche insbesondere
während der Zeit der Umayyaden und Abbasiden
die Scharia mit der Religion gleichgesetzt. Doch
die Religion besteht nicht nur aus der Scharia
sondern auch aus der Gesellschaft. Abu Hanifa
sagt, dass alle Propheten die gleiche Religion
predigen, ihre Gesetze jedoch verschieden sind.
Die Gesetze jeder Religion sind verschieden, da
sie auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten der
jeweiligen Völker ausgerichtet sind. Aus diesem
Grund können sich die Gesetze ändern, nicht jedoch die Religion. Auch der Prophet Muhammad
musste auf die Empfindlichkeiten und Gewohnheiten der Araber achten.
Im Koran gibt es nur wenige Dogmen. Der
Glaube an die Dschinn, die Engel und den Teufel
sind einige davon. Doch es existiert kein Dreifaltigkeitsglaube wie im Christentum oder die
Imame der Schiiten. Der Tavhid-Glaube ist äußerst verständlich und rational. Auch der Glaube

tropolojik yanının da olduğudur. Din ilişkisinin içerisinde iki taraf vardır. Birisi insan diğeri Tanrı.
Tanrı bir peygamber görevlendirilip mesajını halka
söylediği zaman dinin içine halk girmiş olur. İşte o
zaman antropoji biliminin de devreye girmesi gerekir. Yahudilik ve Hristiyanlık’ta çok ciddi antropolojik ve sosyolojik çalışmalar yapılmıştır. Örneğin
kilisenin oluşmasında Roma dünyasının etkisi ya
da teslis inancının oluşmasında Latin kavimleri
arasındaki pagan kültürünün etkisi antropolojik çalışmalarla analiz edilmiştir. Tevrat’ın hangi dönemlerde nasıl oluşturulduğu, içinde ne kadar Ortadoğu mitolojilerinin olduğu, Asur ve Sümer mitolojilerinin Kitab-ı Mukaddes‘e nasıl girdiği, İran düşüncesinden şeytan inancının Tevrat’a nasıl girdiği
gibi konular üzerine ciddi antropolojik çalışmalar
yapılmıştır.
İslâm dünyasında malasef böyle bir çalışma yapılmamıştır. Sünniliğin teorisindeki Araplığı, Kuran‘
da ve Sünnet’te göremiyoruz, Kuran ve Sünnet’i
olduğu gibi ilahi olarak görüp hepsini din sanıyoruz, evrensel sanıyoruz. Arapların seciyesinin,
içinde buludukları kültürel, psikolojik, iktisadi, politik ve sosyolojik özelliklerin Kuran‘a nasıl yansıdığını araştırmıyoruz. Kütüb-ü Sitte’deki hadislerin
-Hz. Muhammet de bir Arap olduğu için- hangilerinin Arap olmaktan dolayı öyle söylendiğini hangilerinin ise hakikaten bütün insanlık için geçerli
olabilecek ahlaki kurallar, ilkeler olabileceğini incelemiyoruz.
Erken dönemde Mutezile, Maliki ve Ebu Hanife
İslâm‘daki Araplığı sezmişler ve mümkün olduğunca İslâm‘ı akılla temellendirerek evrenselleştirmeye çalışmışlardır. Mutezile ve Hanefilik mevalidir, yani Arap olmayan Müslümanlardan oluşur.
Arap olmayanlar Müslüman olduktan sonra İslâm’ı
Arap boyasından çıkararak, bir biçimde evrenselleştirme ve diğer toplumlara aktarma gibi bir çabanın içine girmişlerdir. Ama malesef bu anlayış
çok erken dönemde boğulmuştur.
Şeriat dediğimiz ve büyük ölçüde Arap Yarımadası‘nda Arapların içinde bulunduğu sosyolojiye,
psikolojiye, seciyeye, hazır bulunuşluğa göre ortaya çıkmış olan teori donduruldu ve İslâm olarak
kodlandı. Bunu kodlayanlar da Hanbelî, Şafî, Buharî ve hadis toplayıcılar, yani adına hadis ehli
denen alimler oldu. Hz. Muhammet döneminde
başlayan, Emeviler ve Abbasiler döneminde oluşan
o edebiyatın, o literatürün tümünü kutsallaştırdılar
ve din olarak görmeye başladılar. Din dediğimiz
şey şeriatla topluma ve dolayısıyla tarihle iç içedir.
Alimlere düşen dinin doğuş anına ait olan unsurları
zaman içerisinde ayıklamaktır. Ebu Hanife, “Bütün
peygamberler aynı dini vazederler ama şeriatleri
farklıdır.“ der. Her dinin şeriatı farklıdır, çünkü şeriat zorunlu olarak geldiği toplumun hazır bulunuşluğuna göre şekillenir. Onun için şeriatlar neshedilir ama din neshedilmez. Dolayısıyla tarih boyunca neshedilerek yenilenen din son aşamasında
Hz. Muhammet‘e vazedildiği anda Arap kültürüne,
Mekke ve Medine‘nin durumuna göre şekillenmiştir.
İslâm dini dogma içermez
Evrensel bir dinin dogma içermemesi gerekir.
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an das Jenseits kann sehr einfach nachvollzogen
werden. Die Tatsache, dass der Islam nur wenige
Dogmen kennt, macht ihre Universalität möglich.
Denn der Islam enthält nichts, was der menschlichen Natur wiederspricht.
Wenn eine Religion sich vom Ursprungsort
weiterverbreitet kann man verschiedene Phänomene beobachten. Zum Beispiel kann man das
Übertreten der Nordafrikaner in den Islam als
Assimilation betrachten. Doch im damaligen Persien hat man die ursprüngliche Kultur nicht vollständig aufgegeben, sie führte neben der neuen
Religion ihre Existenz fort. Daraus entstand die
schiitische Lehre. Auch in Europa oder der Türkei
trifft der Islam auf schon etablierte und westlich
ausgerichtete Kulturen und kann ihr Dasein eher
auf unscheinbare Art und Weise fortführen. Dies
macht sich in der Präsenz von religiösen Orden
und Gruppierungen bemerkbar.
Die Menschheit stand schon von Anfang an
unter dem Einfluss von mythologischen und magischen Glaubensinhalten. Laut der Datierung
von Anthropologen beginnt das Zeitalter der Propheten 3500 vor Christus. Der Prophet kam nicht
nur mit einer göttlichen Botschaft und tugendlichen Ratschlägen sondern auch mit von Gott
ausgestatteten Wundern. In keinem der göttlichen Offenbarungen finden sich mehr Aufrufe an
den Verstand und die Logik als im Koran. Die
Propheten Jesus und Moses haben gepredigt und
nicht diskutiert. Im Koran jedoch findet man eine
Vielzahl von Argumenten und Antworten, welche
an eine Diskussion erinnern. Dieser Umstand
zeigt, wie wichtig die Logik und die Rationalität
im Islam sind. Im achten und neunten Jahrhundert entstanden innerhalb der islamischen Theologie die Rechtswissenschaften, Kalamwissenschaften und die Wissenschaft der Exegese.
Abu Hanifa und die Mutaziliten sind für ihre
rationale Interpretation weitaus bekannt. Doch
nach 850 kehrte man mit Esari, Hanbali und
Schafi wieder zur dogmatischen Interpretation
zurück. In der Lehre Esaris spielt die Unterwerfung eine große Rolle. Leider existiert die Annahme, dass man es tunlichst vermeide sollte
die Lehre zu hinterfragt und Nachforschungen zu
betreibt. So glauben manche, dass diese Nachforschungen und Fragen auf einen zweifelhaften
Glauben hindeuten. Die Chrsiten haben im vierten Jahrhundert n.Chr. ihre Theologie etabliert,
welche bis zum dreizehnten Jahrhundert andauerte. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun-
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Kur’an‘ın içerisinde çok fazla dogma yoktur. Cin,
melek, şeytan gibi kavramlara peygamber haber
verdiği için inanırız. İslâm‘ı evrenselleştirirken anlatmak zorunda kalacağımız bunların dışında başka
dogmalar yoktur. Şia’daki imamet ya da Hristiyanlık‘taki teslis inancı gibi şeyler yoktur. Tevhid inancı
da son derece rasyoneldir, temellendirilebilir, anlatılabilir bir ilkedir. Ahiret de anlatılabilir bir ilkedir.
İslâm‘ın dogma içermemesi evrenselleştirilmesini
kolay kılar. İslâm insan tabiatına ters bir şey içermez.
Bir din çıktığı coğrafyadan başka milletlere yayılırken kültür psikolojisi ve kültür antropolojisi açısından 3 farklı durumla karşılaşır.
Eğer karşılaştığı toplumların kültürü kendinden
zayıfsa orayı tamamen kendine dönüştürebilir, yani
asimile edebilir, mesela İslâm’ın Kuzey Afrika‘daki
yayılımı tamamen asimilasyondur.
Eğer karşılaştığı toplumların kültürü kendinden
güçlüyse, bu durumda kendisi asimile olur. Eğer bir
dinin çıktığı coğrafyada sahip olduğu kültür yayıldığı coğrafyanın kültürüne denkse o zaman karşılıklı etkileşim başlar. Bunun en güzel örneği
İran’dır. İran kadim bir kültür olduğu için belli bir
direniş göstermiştir ve orada din asimile olmuş ve
kendine has bir form kazanmıştır. Şiilik’in oluşumu
bu şekilde olmuştur. Şiilik aslında teolojik olduğu
kadar antropolojik bir dönüşümdür. İran İslâmiyet‘i
kendine benzetmiştir.
20. yüzyılda İslâmiyet’in Avrupa’da karşılaştığı
durum örnek olarak gösterilebilir. Avrupa kültürü
çok güçlü olduğu için İslâmiyet buralarda boyun
eğerek yaşamını sürdürebiliyor. Türkiye’de İslâmiyet‘in pozisyonu farklı değildir. Batı kültürünün etkisi alabildiğine yoğun olduğu için, devlet eliyle
kültür devrimi yapıldığı için, İslâmiyet bu kültürel
baskının altında kendi içine kapanarak, kendi gettolarına, takiratlarına, cemaatlerine sığınarak varlığını koruyabiliyor.
İnsanlık çok eski dönemlerde sihir ve büyünün
etkisi altındaydı. Daha sonra mitolojiler ortaya
çıktı. Antropologların tarihlendirmesine göre vahiypeygamberler tarihinin başlangıcı M.Ö. 3500’e
kadar gider. Vahiy-peygamber ilişkisinde ahlaki
öğütler içeren kutsal bir kitap ve vaaz eden bir
peygamber vardır ama en önemlisi içinde mucize
barındırmasıdır. Hz. Muhammet‘e gelindiğinde ise
tabiatın kendisi mucize olarak ortaya koyulur. Burada artık olağanüstülükten nedenselliğe ve rasyoneliteye göre bir gidiş söz konusudur, akli
düşünceye doğru bir evrim söz konusudur. Onun
için kutsal kitapların hiçbirinde Kuran’daki kadar
düşünceye çağrı ve tartışma yoktur. Hz. İsa ve
Musa tartışmaz, sadece öğüt verir, vaaz eder. Oysa
Kur’an‘da baştan sona tartışma vardır. Tartışma
demek argüman getirmek demektir. Dolayısıyla
rasyonalite ve mantık devrede demektir. İslâmi
teoloji 8. ve 9. yüzyılda fıkıh, kelam ve tefsir ilimlerinin oluşmasıyla başlamıştır.
Kuran ve hadis metinlerini insan aklıyla
yorumlama
Mutezile ve Ebu Hanife gibi alimler, Tanrının
mucizeyi kaldırıp rasyonaliteye geçmesini anlamış
ve rasyonaliteye devam diyerek buna, karşı cevap
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dert hat man sich zusätzlich der Philosophie zugewandt, aus der zahlreiche Teildisziplinen und
ihre unabhängigen Methodologien entstehen
konnten. In der Islamischen Welt stellen wir leider fest, dass man die bis zum dreizehnten Jahrhundert intensiv betriebenen theologischen
Forschungen eingestellt hatte. Während sich die
Araber und Perser eher mit dem theologischen
Charakter auseinandersetzten, wandten sich die
Türken dem Sufismus zu. Die Madrasa spielte
eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der politischen Zukunft. Infolge dessen wurden zum Beispiel Gelehrte aus Transoxanien und Kairo
eingeladen. Wir erkennen eine dreischichtige
Kristallisierung innerhalb der Gesellschaft. Innerhalb der osmanischen Bürokratie war der
Mawlawi-Orden allgegenwärtig. Während die
Mittelschicht dem Naksi und Kadri-Orden angehörte, waren die Bauern und Janitscharen eher
beim Bektasi-Orden anzutreffen.
Als die Türkische Republik gegründet und das
Kalifat, die Scharia und die sufistischen Orden
verboten wurden sahen sich diese gezwungen
inden Untergrund zu gehen. Leider gibt es
immer noch Menschen, welche andere Glaubensbrüder aufgrund einer anderen Meinung als
Abtrünnige bezeichnen. Wenn wir jedoch einen
anthropologischen Blick auf die Islamische Geschichte werfen, sollten wir gleichzeitig die damaligen Verhältnisse auf der Arabischen
Halbinsel thematisieren. Diese Diskussion ist eigentlich schon längst überfällig. Während die
Europäer dieses Kapitel längst abgeschlossen
haben hinken wir immer noch hinterher. Wenn
wir mithilfe der europäisch geprägten Sozialwissenschaften ein Fazit ziehen möchten beschuldigt man uns die Lehre mit Dynamit zu
bestücken. In unserer Geographie finden sich
nur wenige Befürworter dieser Vorgehensweise.
In Folge dessen können jedoch Pathologien wie
beim saudischen oder iranischen Verständnis,
der ISIS oder der Taliban entstehen.
Wir können die koranischen Versen unter
zwei Blickwinkeln betrachten: Die Verse die herabgesandt werden und was passiert wenn sie
vom Adressaten empfangen werden. Die Straßen Mekkas und Medinas hatten großen Einfluss
beim Entstehen der Islamischen Kultur. Dies
sollte man nicht als Nachteil sondern als Vorteil
sehen. Gott beachtet die humanen und gesellschaftlichen Bedingungen der Menschen. Dies ist
ein Beleg seiner unendlichen Weisheit. Doch die
Aufgabe neuer Generationen ist es den Kern der
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vermişlerdir. Bunların hepsi ileriye doğru atılan
adımlar iken 850’den itibaren Eşarilik, Hambelilik
ve Şafilik’le tekrar geriye doğru adım atılmaya
başlanmıştır. Mitosa, dogmaya doğru geri dönüş
başlamıştır. Eşarilik büyük ölçüde dogmadır.
Çünkü Eşarilik’te ne kaderi ne de özgür iradeyi
izah edebilirsiniz. Dolayısıyla İslâm’ın erken döneminde teoloji doğrultusunda atılan adım bir anlamda sekteye uğratılarak yeniden mitolojiye
doğru bir geri dönüş söz konusudur. İman ve teslimiyet öne çıkarılmıştır. Eğer soru sormuyorsan,
boyun eğiyorsan, iyi Müminsin: Çünkü kalbinde
şüphe yok demektir. Soru soruyorsan, itiraz ediyorsan, gerekçe ileri sürüyorsan, gerekçe istiyorsan iyi mümin değilsin: Çünkü kalbinde şüphe var
demektir.
Hristiyanlık‘ta teolojiye geçilmesi milattan
sonra dördüncü yüzyılda olmuştur. 4. yüzyıldan
13. yüzyıla kadar Avrupa düşüncesi teolojik aşamadadır. 14. ve 15. yüzyıldan sonra teolojik düşünce Avrupa‘da felsefeye evrilmiştir. Felsefe bir
müddet devam ettikten sonra içinden bilimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Her bir bilim felsefeden
çıkarak kendi alanını metodolojisini belirleyerek
alabildiğine hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır.
20. yüzyıla gelinceye kadar batının hikayesi bu
şekildedir.
İslâmi teoloji ise 13. yüzyıla kadar gelip durmuştur. O yüzyıla kadar ciddi bir teolojik çabanın
olduğunu ama malesef bu yüzyıldan sonra tekrar
bir kısır döngü başladığını görüyoruz. Araplar ve
İranlılar teolojik düşünceyi sürdürdüler ama Türkler teolojik aşamaya bile geçemediler. Türklerin
kaldığı aşama, tasavvufu göz önünde bulundurursanız biraz mitolojik aşamadır. İstanbul, Kahire‘
den Mavereünnehir‘den alimler getirmiştir. Devletin siyasi yapısını sürdürmesi için medreseye ihtiyacı vardır. İstanbul‘da medreseler vardı ama
halkın İslâm‘ı, medreseden kopuktu. Bu İslâm
büyük ölçüde tasavvuftur. Tasavvuf, Türklerde 3
katlı olarak kristalleşmişti. En yüksek düzeyde
Mevlevilik bulunmaktadır. Osmanlı bürokrasisinde
Mevlevilik hakimdi. Orta düzeyde esnaf ve halk
Nakşi ve Kadiri‘dir. Köylüler ve yeniçeriler daha
ziyade Bektaşi‘dir.
Cumhuriyete gelindiğinde
Cumhuriyete geldiğimizde Cumhuriyet hilafet, şeriat ve tarikatı ilga etmiştir. Cumhuriyet bunları
ilga edince özellikle halk İslâm’ı kendi içinde yer
altına çekildi. Şu anda bildiğimiz İslâm içinde
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Religion zu erkennen. So sind Begriffe wie Arabisch geprägter Islam, Iranisch geprägte Islam,
Türkisch geprägter Islam oder Malysisch geprägter Islam nicht verwerflich sondern deuten auf
einen reellen Zustand hin. Denn der Islam als universelle Religion leugnet die lokalen Kulturen
nicht. Meiner Meinung nach muss man nicht unbedingt einen Bart oder einen Gewand tragen um
Muslim zu sein. Dies sind eher lokale kulturelle
Codes. Ich finde, dass vielmehr der Verstand als
die Äußerlichkeit von Bedeutung sind. Wenn wir
zum Beispiel die Deutschen zum Islam einladen,
sollte der rationale Charakter des Islams angesprochen werden. Wir sollten davon sprechen,
dass der Dreifaltigkeitsglaube oder uneheliche sexuelle Beziehungen nicht ratsam sind. Der Versuch Gesellschaften nach gewissen kulturellen
Codes umzuformen ist als ein Missverständnis zu
erachten.
Necip Fazil Kisakürek, eine wichtige Perönlichkeit sagte einst: Wir haben versucht den Eisberg
mit unserem Atem schmelzen zu lassen. Nun
müssen wir mit all dem Schlamm fertig werden.
Man sieht sich also nach Beseitigung eines Problem mit einem viel Größerem konfrontiert. Früher wurden einem in der Türkei Probleme
bereitet, wenn man den Koran lernen oder lehren
oder im Allgemeinen seinen religiösen Pflichten
nachkommen wollte. Doch später hatten die
Menschen wieder freien Zugang zum Koran und
konnten über ihre Religion forschen. Doch heute
sehen wir uns mit einer chaotischen Situation
konfrontiert. Aufgrund dessen wollen viele Menschen den Koran besser verstehen. Dieser Prozess
muss jedoch unbedingt wissenschaftlich verlaufen. Viele Leute sind der Meinung, dass man
neben den klassischen islamischen Disziplinen
eine neue Ordnung schaffen sollte. Doch die Vor-
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ciddi düzeyde mitoloji barındırmaktadır. Dolayısıyla
olaya biraz antropolojik açıdan bakmaya çalışanlar,
din dediğimiz olay sadece ilahi buyruktan ibaret değildir, bu buyruğun bir de altyapısı vardır, Arap yarımadası vardır, çöl vardır, gelin bu şeriatın içerisindeki
Araplığı netleştirelim diyenler tekfir ediliyorlar. Bu,
çok geç kalmış bir tartışmadır, Avrupa bunu çok
uzun zaman önce yapmıştır. Şimdi Batı’dan sosyal
bilimler alıp disiplinlerin verileriyle kendi kültürümüzü analiz edelim dediğimiz zaman, bizi İslamiyet’in altına dinamit koymakla suçluyorlar.
Dolayısıyla bizim coğrafyamızda bu görüş
çok fazla taraftar bulmuyor. O zaman bir patoloji ortaya çıkıyor. Suud bir patalojidir. İran
devrimi bir patalojidir. IŞİD bir patalojidir. Taliban bir patolojidir.
Dinin iki ayağı vardır. Ayetler gökten iner ama aynı
zamanda yerden biter. Yer dinde etkindir. Dolayısıyla
Mekke ve Medine‘nin sokağı İslâm‘ın şekillenmesinde etkin olmuştur. Tanrı, insanı ve toplumsal gerçekliği göz önünde bulundurarak konuşur. Bu
hikmetin gereğidir. Bunu bir eksiklik olarak görmek
yanlıştır. Yanlış olan o ilk asırdaki yerelliği devam ettirmektir. Yeni kuşaklara düşen görev dinin içerisindeki yerellikleri ayıklayıp tekrar onu yenilemektir. Bir
dinin evrenselleşmesi böyle olur. Arap İslâm’ı, İran
İslâm’ı, Türk İslâm’ı, Malezya İslâm’ı kavramları
doğrudur. Evrensel bir din kendini başka kültürlere
geçirdiği zaman o kültürlerin örfünü o kültürlerin kazanımlarını inkar etmez. Evrensel bir din milli seciyeleri bütünüyle yok etmek boğmak onları kendine
benzetmek istemez. Onun için Cübbeli Ahmet bana
göre korkunç bir asimilasyondur. Bir zamanlar Yusuf
İslâm’ın girdiği şekil gibi. Eline asa alıp, başına sarık
sarıp, sanki İslamî olmanın modu 7. yüzyılın Arap‘ına
gitmekmiş gibi yaşamak asimile olmak demektir.
Bunlar tamamen lokal kültürel kodlardır. Bunlarla din
olmaz. Kılla din olmaz din akılla olur. Evrensel bir din
görünmez. Bir din bir şeylerle bağırıyorsa ilkeldir.
Evrensel olan bağırmaz. Alman halkına çarşafı, sakalı, sarığı dayatıp, Müslüman olacaksanız böyle olacaksınız yoksa Müslüman olamazsınız, demek
ilkelliktir. İslâmiyet Almanlara burada en fazla adalet, tehvit, merhamet gibi bir kaç şey söyler. Teslis
doğru değildir, cinsellikte aşırı ilişkiler, gayrımeşru
ilişkiler doğru değildir, tekelcilik doğru değildir gibi
bir iki yanlışı düzeltir, bir takım evrensel ahlak ilkelerini vazeder. Yoksa Almanlara Arapların kültürünü
dayatmaz, onları Arap‘ın boyasıyla boyamaz. Bütün
kavimlerin Araplaştırılması, İslâmiyet‘in yanlış anlaşılmasıdır.
Tarih boyunca Kur’an’ı yorumlama adı altında Kur’an’ı yorma
Rahmetli Necip Fazıl’ın bir sözü vardı, “Ortada bir
buz dağı vardı. Nefesimizle üfüre üfüre erittik şimdi
ortalık çamurdan geçilmiyor.” Yani bir zorluğu kaldırıyorsunuz ama ondan sonra doğan sorun öncekinden daha büyük oluyor. Önceden Türkiye’de Kuran’ın
öğrenilmesi, öğretilmesi ve dinin yaşanması ile ilgili
problemler vardı. Daha sonra bu sorunlar aşıldı ve
Kuran okunup araştırılmaya başlandı. Şimdi ise ortalık çamurdan geçilmiyor. Tam bir kaos ortamı mevcut. Günümüzde insanların Kur’an’a ve kaynaklara
dönme arzusu İslâm düşüncesinin ciddi bir kriz içe-
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gehensweise bereitet vielen noch immer Kopfzerbrechen. Um eine vor 1400 Jahren herabgesandte Botschaft erneut zu verstehen
benötigen wir eine professionelle Methodik. Es
scheint, als ob ein Bauer eine 1400 Jahre alte
Pflanze in seinem Garten entdeckt. Man sollte
die Beschreibung dieser Pflanzen den erfahrenen Menschen überlassen.
Doch nach der Gründung der Republik
haben die Theologischen Fakultäten und Madrasas es nicht geschafft die Lücke der fehlenden Ulamas, der Gelehrten auszufüllen. Man
sollte den Menschen höchsten Respekt dafür
zollen, dass sie trotz dieser offensichtlichen
Probleme am Koran festgehalten haben. Denn
es könnte auch wie im Westen verlaufen sein,
wo sich die Menschen zunehmend von der Religion abgewandt hatten. Diese Entwicklung
zeigt uns, dass die Menschen die Hoffnung,
dass der Koran als Lösung ihrer Probleme fungieren kann, nicht aufgegeben haben. Doch wir
sollten auf keinen Fall das Risiko eines falschen
Verständnisses eingehen. Obwohl viele Passagen äußerst verständlich sind, sollte man den
Koran nicht als Buch betrachten. Denn sie entstand innerhalb von 23 Jahren und als Reaktion auf verschiedene Ereignisse und unter
einem bestimmten Kontext. Wenn wir den
Koran lesen müssen wir uns dessen bewusst
sein und ihn nicht als normales Buch betrachten. In diesem Zusammenhang ist die Exegese
von Taberi vorbildlich. Denn er versucht die herabgesandten Verse und die damaligen Verhältnisse und Ereignisse in Verbindung zu
bringen. So dient sein Werk als wichtige historische Quelle und als Anlaufpunkt, wenn wir
verstehen möchten was der Koran meint.
Wir Muslime glauben, dass der Prophet
Jesus als Sohn von Maria ohne einen äußeren
Einfluss einer männlichen Person geboren
wurde. Außerdem lehnen wir die Meinung,
Jesus sei eine Gottheit, ab. Wir erkennen die
Geburt Jesu ohne äußeren männlichen Einfluss
als Wunder Gottes, nicht jedoch als Wunder
Jesu an, und erheben Jesus nicht als Gottheit.
Leider verlieren manche Muslime jedoch bezüglich des Propheten Muhammad den Bezug
zum Weltlichen. Wenn wir den Koran lesen sollten wir uns bewusst machen, unter welchen
Gegebenheiten er herabgesandt wurde. Wir
müssen verstehen, dass die beschriebenen Ereignisse im damaligen arabischen Mekka und
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risinde olduğu ve bu krizin kitleler tarafından sezgisel olarak hissedildiğini göstermektedir. Kuran’a
ve kaynaklara yönelme ciddi bir gerçeği ifade etmektedir. Bu sezgi doğru bir sezgidir ancak bu
işin bilimsel bir prosedürle yürütülmesi gerekmektedir. Erken dönemde klasik İslâmi ilimler
aşağı yukarı iki yüz yıl içerisinde oluşmuştur. Bu
oluşum ilmi bir prosedür içerisinde gerçekleşmiştir. Bir literatür oluşmuştur ve giderek adına
İslâmi disiplin dediğimiz tefsir, fıkıh, kelam
gibi otoriteler oluşmuştur. Şu anda ise hem
İslâm dünyasının pek çok yerinde hem de Türkiye’de mevcut yapının çöktüğü ve yerine yeni bir
yapı kurulması gerektiği anlaşılmıştır. Ancak nasıl
icra edileceği konusunda ciddi problemler olduğu
gözükmektedir. 1400 sene önce inmiş bir kitabın
tekrar yeniden anlışlması ciddi bir usul ilim ve birikim gerektirmektedir. Bu durum, bahçesinde
1400 sene öncesine ait bir tarihi eser bulan çiftçinin bu eser hakkında yorum yapmasına benzer.
Kendi bahçesinde çıkması çitfçiye yorum yapma
hakkı vermez. Bu yorumu ancak işin uzmanı yapabilir. Kuran’ın yorumlanması da aynı şekilde işin
uzmanlarının yapacağı bir şeydir. Ancak Cumhuriyet’ten sonra ülkemizdeki ilahiyat fakülteleri,
medreselerdeki klasik ulemadan doğan boşluğu
dolduracak bir otorite yaratamamıştır. Bu boşluğa
rağmen İnsanların Kuran’a yönelmeleri Kuran’a
önem atfetmeleri bakımından son derece asil ve
saygıya değerdir. Batı’da olduğu gibi tam tersi de
olabilirdi. Oysa ülkemizde hatırı sayılır bir insan
kitlesi Kuran’ın hala insanlığın sorunlarını çözmeye haiz bir kitap olduğuna inanmaktadır, ancak
bu kitabın 1400 sene sonraki insanlar tarafından
ciddi bir anlaşılma sorunu vardır. Birçok bölümü
gayet kolay anlaşılabilir açıklıktadır ancak
bilinmesi gereken önemli bir konu Kuran’ın
bir kitap olarak yazılmamış olmasıdır. Bu
kitap 23 sene boyunca değişik durumlarda, farklı
olaylar üzerine, belli bir kontekse bağlı olarak
peyderpey oluşmuştur. Fazlurrahman’ın dediği
gibi Kuran, onda sekizi su altında olan buzdağına
benzer. Metnin cümleleri açık bir şekilde kitapta
ama o cümlelerin delalet ettiği konteks bugün elimizde yok. Dolayısıyla Kuran’ı anlamaya kalktığımızda düz bir metin okuyormuş gibi yorumlayamayız. Bu anlamda Taberi’nin tefsir yöntemi
çok muhteremdir. Taberi’nin bütün gayreti ayetlerin indiği dönemlerdeki ortamı ve olayları tespit
etmek üzerinedir. Bu amaçla çok ciddi düzeyde rivayet toplamıştır. Kuran’ın indiği topluma ne dediğini doğru anlamamız için önemli bir tarihsel
kaynaktır.
Kuran’ın yorumlanması ile ilgili tarihi incelediğimizde Sünniliğin Kuran anlayışında
3 temel hata olduğu görülmektedir:
Birinci hata: Kur’an’ın kadim olduğu inanışı
Kur’an’ı teorileştirirken yapılan bu hatalardan
dolayı yanlış yorum stratejileri doğmuştur. Bunların birincisi Kuran’ın kadim olduğu inanışıdır. Bu
kabul, Kuran’a bakış açısını çok derin ve köklü
olarak etkilediğinden ciddi bir kırılma noktası ol-
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Medina stattgefunden haben, um den koranischen
Bezug besser verstehen zu können. Die koranischen Verse sind die Worte Gottes in arabischer
Sprache, vermittelt mithilfe des Propheten Muhammad. Gleichzeitig sollten wird die unvergleichlichen Attribute Gottes nicht mit dem Koran
gleichsetzen. Denn der Koran sind die Worte und
das Produkt Gottes und nicht sein Ebenbild. Die
Unendlichkeit Gottes sollte nicht mit dem Koran
gleichgesetzt werden. Gleichzeitig sollte der verständliche Charakter des Korans nicht als Einfachheit missverstanden werden. Im Gegenteil, der
Wert des Korans macht sich eben daran bemerkbar, dass er in direkter und verständlicher Sprache zum Menschen spricht. Selbst Aristoteles
betonte, dass die Mehrdeutigkeit eines Satzes zur
Unverständlichkeit beiträgt. Der Koran ist eine
überaus logische und unmissverständliche Botschaft.
Wir sollten nicht vergessen, dass die ersten
Adressaten des Korans die Araber waren. Zum
Beispiel zeigt die typisch arabische Ansprechformel „Ya“, dass der Koran die Lebensweise und die
lokale Kultur der Araber genauestens beschreibt.
Das Augenmerk liegt auf der arabischen Kultur
und der Lebensweise. Es finden sich keine detaillierten Bezüge zu Persien, Indien oder Ägypten.
Dies zeugt davon, dass der Koran genauestens
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muştur. Çünkü kadim kabul edildiğinde Allah nasıl
mutlaksa Kuran da bir anlamda Allah gibi bir şey
oluyor. Buna ilişkin olarak Müslümanların düştüğü
bir çelişkiyi Hamid ebu Zeyd ortaya koymuştur.
Biz Müslümanlar Kuran’da geçtiği şekilde Hz.
İsa’nın Allah tarafından Hz. Meryem’in rahmine
ilka edildiğini kabul ederiz. Hristiyanlardan
farklı olarak ama Hz. İsa’nın ilah olduğunu
kabul etmeyiz. Kuran’da “Kelimetünminhü” diye
geçer. Yani Hz. İsa’nın Hz. Meryem’in rahmine ilka
edilmesini Allah’ın bir kelimesi olarak kabul ediyoruz ancak Kuran’da anlatıldığı gibi Meryem’den
doğanın ilahi olmadığına, bir mahluk olduğuna ve
buraya ait bir şey olduğuna inanıyoruz. Kuran da
Allah’ın Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammet’in kalbine koyduğu kelimesidir. Aynı şekilde Kuran’ın da
ilahi olmadığını, mahluk olduğunu kabul etmemiz
gerekirken burada bir çifte standart yaparak Kuran’ı Allah kadar kadim kabul ediyoruz. Oysa Hz.
Muhammet’ten çıkanın da yaratılmış, insani ve
buraya ait bir şey olduğunu kabul etmemiz gerekir. Kuran, Allah’ın Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammet’in kalbinde yarattığı bir manadır. Kuran,
Allah’ın kelimesidir ama burada bir dönüşüme, bir
yaratıma uğratılmıştır. Vahiy, yani Kuran, Allah’ın
insan aklı ve vicdanıyla, insan diliyle, yani Arapça
olarak ve insan aracılığıyla, yani Hz. Muhammet
aracılığıyla, insana, yani Araplara hitabıdır.
Kuran’daki olaylar, nesneler, kişiler buraya aittir,
hatta Arap yarımadasına aittir. “Kuran nerelidir?“
diye soracak olursak, dürüstçe “Arabistanlıdır.” diyebilmemiz gerekir. Tıpkı bir filmin nerede çekildiği ya da bir romandaki olayın nerede
geçtiği gibi düşünecek olursak, olaylar Arabistan’da Mekke ve Medine’de geçmektedir.
Kuran’ın kadim oluşu inancıyla manalar
Allah gibi mutlak kabul edildi. Örneğin, “Denizler mürekkep olsa biter ama Allah’ın sözü bitmez” ayeti Allah’ın ezeli ilmini ifade eden bir
metefor iken Kuran’daki manalar o kadar derindir
ve mutlaktır ki denizler biter ama Kuran’daki manalar bitmez olarak anlaşıldı. Kelam kadim
olunca, ayet konteksinden koparılarak mana sonsuzlaştırılmıştır. Bütün dillerin ortak özelliği, bir
dil ürünü olarak sözün tek anlamlı olmasıdır. Aristo’nun ifade ettiği gibi, “Bir cümle birden çok anlama geliyorsa hiçbir anlama gelmez.” Esas olan
bir cümlenin bir anlama gelmesidir. Yani bir konuşmacının başarılı olması için herkes için geçerli
olan bir cümle kullandığında dinleyicilerin tereddüt etmeden onu anlaması gerekir. Evrensel bir
kaide olarak bunun Kuran için de geçerli olması
gerekirken Kuran, Tanrı gibi kadim kabul edilince
geçerliliğini yitiriyor. İlk okunduğunda anlaşılıp
tek anlama gelmesi kitabın yavanlığının bir ifadesi
olarak düşünülüp, bunun böyle olmaması için
Allah gibi mutlak ve sınırsız olması gerektiğine
inanılmış. Yapılan bu kabul hatasından dolayı çok
ciddi anlama problemleri ortaya çıkmıştır.
İkinci hata: Kur’an’daki hitabın Araplara
olduğunun anlaşılmaması
İkinci hata Kuran’ın hitabının kime olduğu
noktasında yapılmıştır. Erken dönem müfessirleri
Kuran’ın hitabının Araplara yönelik olduğunu çok

vom Zustand der Adressaten Bescheid weiß und
treffende Beschreibungen, Ratschläge und Anweisungen beinhaltet.
28. Er setzt euch ein Gleichnis von euch selber.
Habt ihr unter denen, die eure Rechte besitzt,
Teilhaber an dem, was Wir euch gaben? Seid ihr
darin also gleich (und) fürchtet ihr sie, wie ihr einander fürchtet? Also machen Wir die Zeichen
klar für ein Volk, das versteht.(Sure Rum)
Der Koran hat außerdem den gesellschaftlichen Status von Sklaven thematisiert. In der damaligen Gesellschaft hat man klare Grenzen
bezüglich der Rechte zwischen freien Menschen
und Sklaven gezogen. Gleichzeitig kritisiert er den
Glauben an die Götzen und betont, dass die Götzen niemals den Gottesglauben ersetzen können.
198. Und hätten Wir ihn zu einem Nichtaraberhinabgesandt,
199. Und er hätte ihn ihnen vorgelesen, sie
würden nie an ihn geglaubt haben.(Sure Schuara)
Wie schon betont besitzt der Koran einen verständlichen Charakter und kann auf diese Weise
vom Menschen verinnerlicht werden.
32. Wir haben den Koran leicht gemacht, danach zu handeln. Ist also einer, der ermahnt sein
mag? (Sure Qamar)
Es ist mir unverständlich, warum man trotz
dieser Verse einen überaus tiefen Sinn suchen
musste. Innerhalb der Geschichte wurde ein Ansatz entwickelt, wonach die Verse eine äußerliche
und eine innere Bedeutung besitzen. Während die
äußerliche Bedeutung an das gemeine Volk gerichtet ist, kann der innere Wert nur von bestimmten Gelehrten verstanden werden.
7. Dann werden Wir ihnen wahrlich (ihre
Taten) aufzählen mit Wissen, denn Wir waren niemals abwesend.(Sure Baqara)
Dieser Vers wurde so ausgelegt, dass die
wahre Bedeutung nur auserwählten Personen
offen steht. Doch ist das Ziel des Korans nicht,
dass möglichst viele Menschen die Botschaft verstehen und annehmen? Wie kann die Auslegung
dieses Verses mit diesem Ziel übereinstimmen?
Weiterhin wurden die Verse in „Muhkam“ und
„Mutaschabih“ eingeteilt. Während die „Muhkam“
von einfachen Leuten verstanden werden kann,
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iyi kavramışlardı. Örneğin, Arapça dil grameri açısından bakıldığında “Ya…” diye başlayan hitabın,
lokal olarak orada yaşayan canlı insan kitlelerine
yönelik olduğu açıktır. Örneğin Mekke’de inen
ayetlerde “Ya eyyühennas” şeklindedir. Çünkü
oradaki insanlara hitap eder, henüz bir grup oluşmamıştır tek bir insan kitlesi vardır. O nedenle
hitap o şekildedir. Arapça bilen biri bunu bilir. Bir
konuşmacının topluluk karşısında kullandığı “Sevgili arkadaşlarım, muhterem dinleyiciler” şeklindeki ifadeleri gibidir. Oradaki insanlara yönelik
olduğu bellidir. Kuran ilmiyle ilgilenen insanlar
bunun böyle olduğunu çok iyi bildikleri halde Kuran’ın son kitap olmasından yola çıkarak, o halde
bu kitabın bütün insanlığa ait olması gerekir gibi
bir yanlışa kapılarak, bunu Allah bütün insanlığa
sesleniyor diye yorumladılar. Tükçe’de kullanılan
“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” sözünde olduğu gibi bir anlayışa kapıldılar. Oysa
kullanılan kelimeler, seçilen zamirler, yapılan hitaplar hep Araplara yöneliktir. Kuran’daki bütün
mevzulara bakıldığında Arap yarımadasını ilgilendiren tartışma konuları olduğu görülmektedir.
Kuran’da, Arap yarımadasında geçmeyen,
Arap gündeminde olmayan, Arap’ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Örneğin o dönemdeki Mısır’ın,
İran’ın ya da Hindistan’ın gündemi yoktur. Oralardaki teolojik problemler, oralarda yaşanan politik
ve ahlaki sorunlar yoktur. Kuran’ın hitabıyla ilgili
şu ayeti örnek verebiliriz. “Allah size kendinizden
bir örnek vermek ister.” Bu ifadeden sonra “Köleyle efendinin bir olmadığını hepiniz biliyorsunuz.
Peki bu farkı bile bile nasıl oluyor da putlarla Allah’ı bir tutuyorsunuz.” denir. Arap toplumunda
kölenin pozisyonu ayrıdır, hürün pozisyonu ayrıdır. Allah putlarla Allah’ın eşit olmadığını anlatmak
için köleliği sağduyu örneği olarak veriyor. Ve öncesinde kendinizden bir örnek vermek ister diyerek de belirtmişti. Bu çok önemli bir ifadedir. Şu
anda bizim burada kölelikle ilgili bir mezvumuz
yoktur. Bunun Arap’la ilgili bir şey olduğu çok
açıktır. Çünkü orada kölelik var ve efendiyle kölenin eşit olmadığı gerçeği var. Örneğin, “Allah rahimde olanı bilir” ayeti, insanların rahimde olanı

TED Eğitim Kampında Serbest Zaman Keyfi
bezeichnen die „Mutaschabih“ die Verse, welche
eine geheime Botschaft tragen, welche nur bestimmte Menschen verstehen können. Diese
Denkweise setzt voraus, dass der Koran die Menschen in verschiedene Klassen einteile. Eigentlich
bezeichnen die „Muhkam“ Verse jene Passagen im
Koran, welche vom Weltlichen handeln. Die „Mutaschabih“ verse hingegen befassen sich mit dem
Übernatürlichen, also dem Paradies, der Hölle,
den Engeln, den Dschinn und dem Teufel.
Die Kiyas Methode bezeichnet den Vorgang,
bei einer neuartigen Problemstellung mithilfe
eines Vergleichs auf vorherige Lösungen zurückzugreifen. Doch der Koran enthält laut Gelehrten
lediglich zwischen 50 und 250 Beschluss-Verse. In
Anbetracht der sich ständig weiterentwickelnden
Welt fällt es immer schwerer zutreffende Urteile
zu fällen. Dieser Umstand führt dazu, dass die
Kiyas-Methode leider von den Menschen ausgenutzt wird.
Wenn wir uns mit diesen Problemen ernsthaft
befassen und die Umstände und Gegebenheiten
des siebten Jahrhunderts, also dem Zeitraum der
Entstehung des Koran, beachten, können wir den
universellen Charakter des Islams erkennen. Stellen wir uns einen Vater vor, der einem seiner fünf
Söhne sowohl allgemeine als auch auf seinen individuellen Charakter bezogene Ratschläge erteilt.
Er verlangt von ihm seinen Brüdern lediglich die
allgemeinen Ratschläge weiterzuleiten. Auch Gott
wollte, dass die Araber seine Botschaft an andere
Völker übermitteln. Gott gab diese Verantwortung
den Arabern. Die Verantwortung eines Menschen
beginnt dort, wo er die Botschaft übermittelt be-
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Focus
bilmediği bir ortamda Allah’ın ilminin büyüklüğünü
ifade eden bir örnektir. Bu ifadenin bugün için bir
anlamı yoktur.
Şuara Suresi 198 ve 199. ayetleri hitabın Arap’a
yönelik olduğunu şöyle ifade eder. “Biz onu Arapça
bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu
kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı.”
Nahl Suresi 103. ayetteki ifade ise “Andolsun ki biz
onların, ‘Kur’an’ı ona bir insan öğretiyor’ dediklerini
biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu
Kur’an ise gayet açık bir Arapça’dır.” şeklindedir.
“Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur’an
kıldık? (Zuhruf 2-3) Bu iki örnekte de hitabın ancak
o dili bilen insanları muhatap aldığını ifade etmektedir. “Bu Kitap (Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve
çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (En’am 92) Çok açık ve
net bir şekilde Kur’an’ın muhatabının Araplar olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Kur’an‘ın hitabının
Araplara olduğu halde, bütün insanlığa olduğu tarzında bir yanlış anlama olmuştur. İkinci hata budur.
Üçüncü hata: Kur’an’ın yalınlığının kabullenilmemesi
Üçüncü hata 2. yüzyıldaki ulemanın Kur’an’ın
anlamının yalın ve anlaşılır olmasını Kur’an’a yakıştıramayıp derin anlamlar arama eğilimine düşmeleridir. Kur’an “Anlayasınız diye kolaylaştırdık.“ diye
defaatle belirtmesine rağmen ulema bunu kabullenmemiştir. Kur’an’ın anlamının bu kadar sade ve
anlaşılabilir olamayacağı kanaati Kur’an’ın istismar
edilmesi diyebileceğimiz yorumlama stratejilerinin
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Anlamın bu
kadar yalın olacağını kabul etmeyince kendi kendinize onun altında derin ve farklı anlamlar olduğunu
vehmetmeye başlıyorsunuz.
Yanlış yorum stratejileri
Bu 3 hata, 3 yanlış yorum stratejisi ortaya çıkarmıştır:

kommt. Auch im modernen Recht ist diese Regel
gültig. Dass man nicht vom verbot einer Handlung wusste kann nicht als Entschuldigung gewertet werden. Die Universalität des Islams
beginnt ab diesem Punkt. Mit der Volljährigkeit
beginnt die Verantwortung. Auch der Prophet
Muhammad hat diese Verantwortung erkannt
und verschiedene Briefe an die Herrscher bedeutender reiche geschrieben. Wenn wir verstehen,
unter welchen Umständen die koranischen Verse
gesandt worden sind, können wir ein besseres
Verständnis entwickeln. Die Gelehrten sollten
sich um eine verständliche Lesart des Korans bemühen und statt ständig neuer Gesetze abzuleiten, ein auf ihr Spezialgebiet ausgerichtetes
Verständnis etablieren.

Übersetzung/Tercüme:
Mansur DOĞAN
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Bamteli
Birincisi
Ayetlerin bir zahir bir de batın anlamı vardır
anlayışının ortaya çıkmasıdır. Ayetlerin zahir anlamı
sokağa, avama hitap eder, batın anlamı havasa,
velilere hitap eder düşüncesine inanılmıştır. Örneğin, Bakara Suresi’nde kafirler için söylenen “Siz
onları uyarsanız da uyarmasanız da onların kulaklarına ağırlık konmuştur, gözlerine perde indirilmiştir, kalpleri de mühürlenmiştir, onlar hakikati
anlamazlar.“ ifadesi, mecazi, metaforik bir anlamla,
burada kastedilenin Allah’ın veli kulları olduğu şeklinde yorumlanabilmiştir. Allah bu veli kullarının
gözlerini kapatmıştır, masivadan başka birşey görmezler, kulaklarını kapatmıştır masivadan başka hiç
birşey işitmezler. Bir ayetten 180 derece başka bir
anlam çıkarabiliyorsa bu kitap ne hale gelir! Dolayısıyla ne gramerin, ne sözlüğün ne de mantığın bir
anlamı kalmıyor. Oysa Kur‘an dil, sözlük, gramer ve
mantık çerçevesinden oluşmuştur.
İkincisi
Muhkem ve müteşabih ayetler ayırımı ortaya atılmıştır. Muhkem ayetler herkesin kolayca anlayacağı
bir anlam taşırken, müteşabih ayetlerin anlamının
gizli olduğu düşünülmüştür. Bunları da ancak ulema
anlayabilir, yorumlayabilir denilmiştir. Böylece ulemaya bir otorite ve prestij kazandırılmış olmaktadır.
Oysa Allah’ın haşa böyle bir sınıf oluşturması mümkün değildir.
Muhkem ve müteşabih kavramları aslında bambaşka bir şeyi ifade etmektedir. Muhkem, bizim bildiğimiz normal dünyaya ait ifadelerdir, yani algı ve
düşünme aktımızın içindeki dünyadan bahse- den
ayetlerdir. Müteşabih ise algı ve düşünme aktımızın
dışındaki gayb aleminden bize teşbih yoluyla anlatılan alan demektir. Yani cennet, cehennem, Allah,
melek, cin, şeytan gibi kavramların anlatıldığı ayetlerdir.
Üçüncüsü
Kıyas mekanizmasının oluşturulmasıdır. Kıyasta,
yeni bir sorunla karşılaşıldığında önce asıldaki benzer
durumun illeti tespit edilir, sonra yeni çıkan sorundaki
illet tespit edilir, bu illet benzerliğinden aslın hükmü
yeni duruma taşınır. Örneğin şarap sarhoş edici olma
özelliğinden dolayı haramdır, yani haram olmasının
illeti sarhoş etmesidir. Daha sonra ortaya çıkan başka
bir içki türü de aynı illete sahip yani sorhoş etme
özelliğine sahip olduğu için haram kabul edilir. Ancak
burada şöyle bir istismar söz konusudur. Kur’an’da
hüküm ifade eden ayetlerin sayıları çok azdır. Bazı fakihler tarafından 50 bazıları tarafından 250 hüküm
ayeti olduğu kabul edilmektedir. Dünyanın ve tarihin
gidişatının değişmesinden yepyeni sorunlar ortaya
çıktıkça bu sorunların çözümünü bire bir götürüp
Kur’an‘da kıyas yapacak kapasiteniz olmayabilir. Bu
sefer bu sorun çözme işi işe yaramıyor, buradan istismar ve kitabına uydurma ortaya çıkıyor. Hile-i Şeriye ortaya çıkıyor. Hile-i Şeriye bir şeyi şeriata uygun
olarak çözmek demektir. Dikkat edilirse burada
büyük bir trajedi vardır. Şeriata uydurma, Allah’ın kitabına uydurma, yani sahtekarlık. Kıyas mekanizması
zaman içerisinde istismara dönüşmüştür.
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Ateş önünde gece eğlencesi
Mesajı iletme sorumluluğu Arapların
Bu üç hata hala günümüzde devam etmektedir.
Bunları düzeltirsek dürüstçe Allah’ın 7. yüzyılda Araplara ne dediğini anlarsak o zaman oradan İslâm’ın
evrenselliğine gelebiliriz. 5 çocuğu olan bir baba düşünün. Çocuklarından birini çağırıyor ve ona ögütler
veriyor. Öğüt verdiği çocuğuna hem genel olarak
öğütler veriyor hem de kendine özel öğütler veriyor.
Sonra da bu öğütleri kardeşlerine anlatmasını istiyor.
Ama sana özel olarak söylediğim öğütleri onlara anlatman gerekmiyor, diyor. Allah da Kur’an’da Araplara
hitap etti ve onlara bir sorumluluk yükledi. Hz.
Nuh’tan Hz. Muhammet’e kadar anlattığım bu dini bir
mesaj olarak siz de gidin Arap olmayanlara anlatın,
dedi.
Mesajın başka toplumlara aktarılması sorumluluğunu Allah Araplara yüklüyor. Çoçuklar,
köleler ve erler sorumluluğu direk sözden alırlar. Yetişkinler idraktan ve ihbardan alırlar. Bir
şeyi idrak ettiğin anda ya da birisi gelip sana
bir şey haber verdiği anda sorumluluk başlar.
Bir yetişkin, bana bunu kimse sözlü olarak emretmedi, diyemez. Modern hukukta da bu kural
geçerlidir. Bir suçun hukuken suç olduğunu bilmemek mazeret değildir. Dolayısıyla İslâm‘ın
evrenselliği burdan doğuyor. Reşitsen gidip öğreneceksin. Hz Muhammet açıkça mesajın başkalarına taşınacağını anlamış ve mektuplar
yazarak mesajını diğer yönetimlere göndermişti. Tanrının hitabının Araplara olduğunu
kabul ettiğimiz zaman mesajı doğru anlıyoruz
demektir. Tarihsel olarak araştırma yaparak
ayetin indirildiği yeri, kimlerle ilgili olduğunu,
ne maksatla indirildiğini bilince, bu gibi bilgilere ulaşınca ayet daha anlaşılır oluyor. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğini engellemez.
Aksi takdirde, aradan 1400 yıl geçmişken, mesajın direk kendimize olduğunu kabul edince
bir sürü yanlış hükümler çıkartıyoruz. Öyle
ayetlerde öyle hükümler vardır ki, onları Arap
yarımadasından dışarı çıkaramazsınız, sadece
oraya aittirler. Dürüst bir Müslüman alime
düşen görev; ayetlerin anlamlarını çoğaltmak,
altından yeni anlamlar çıkartmak yerine,
Kur’an‘ın ne dediğini, temel dava ilkelerinin
neler olduğunu anlamaya çalışmak ve sonra
hangi alanda çalışıyorsa o alanın sorunlarını
Kur’an‘ın temel ilkelerine göre çözüme ulaştırmaktır.
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Güncel
MOCCA Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat ile CHP üzerine konuştu...

CHP’nin yeni şeyler söylemesi gerekmektedir

Foto: Niğmet Balcı

15 Temmuz olayında Almanya’nın daha çok Türkiye’nin yanında olmasını isterdik. Ben, o
zamanki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in hemen Türkiye’ye gitmesini isterdim.
Bunu kendilerine de ifade ettim. O eleştiriyi de kabul ettiklerini açıkladılar. Bu hatayı açık
ve net olarak gördüler.

Kenan KOLAT
CHP Berlin Birliği Başkan
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OCCA: Sayın Kolat, biz sizi tanıyoruz. Hem Berlin tanıyor,
hem de Almanya. Malum, Almanya’daki Türk toplumu dinamik bir toplum sürekli gelişiyor,
büyüyor. Kenan Kolat’ın kim olduğunu Kenan Kolat’tan dinleyebilir miyiz?
Kenan KOLAT: Türkiye’de Avusturya Lisesi’nde okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Fakültesine kaydoldum. 1980 yılında Almanya’ya gelerek burada eğitimime devam ettim. Türkiye’de sivil
toplum kuruluşlarında hizmet veriyordum,
aynı alışkanlığımı burada da devam ettirdim,
spor, kültür ve öğrenci derneklerinde görev
aldım. Daha sonra siyasi ve sosyal alanda
faaliyet yapan derneklerde yer almaya başladım. Almanya’daki Türk öğrencilerini bir
çatı altında toparlayan Almanya Türk Öğrenci Dernekleri Birliğinin kurucu başkanlığını yaptım. Almanya Türk Toplumu ve Berlin
Brandenburg Türkiye Toplumunun kuruluşlarında bulundum ve 9 yıl Almanya Türk Toplumu Başkanlığını yürüttüm. 2014 yılından
bu yana, aralarında Almanya Türk Toplumunun da bulunduğu 10 farklı ulusu içinde barındıran Sosyal Hayır Kurumunun başkanlığını yapmaktayım. Ayrıca 2015’in başından
beri Kolat Consulting adlı şirketimde siyaset
ve strateji danışmanlığı hizmeti vermekteyim.

MOCCA: Geçtiğimiz günlerde yapılan
seçim sonucunda geçerli oyların 206’sını alarak CHP Berlin Birliği Başkanlığı’na seçildiniz.
Bizler bu güne kadar Almanya’daki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yöneticilerinden ‘Türk toplumu artık buralıdır, buradaki
meselelerle ilgilenmelidir’ gibi açıklamalar
duymaya alışmıştık. CHP olarak Almanya’da
örgütlenmeniz bu politikadan vaz geçtiğiniz
anlamına mı geliyor?
Kenan KOLAT: Göçmen politikalarının
ilk çıktığı dönemlerde Türk toplumunun
önemli bir kesimi, Biz Türk’üz diyerek göç-

Güncel
men sözcüğünü reddederlerdi. Biz
de göçmenlik olgusunu hep vurgulamaya çalışırdık. Çünkü göçmenlik kalıcılığı ifade ediyor. Yalnız
bizim de o zaman tam göremediğimiz bir şey vardı. Geldiğimiz ülkeyle bağlar klasik göç ülkelerinde
olduğu gibi kopmuyor. Gerek teknolojinin gelişmesi, gerek Türkiye
Almanya arasındaki ilişkilerin iyice
yoğunlaşması iki ülkenin iki gündemini de izlemek zorunda bırakıyor buradaki insanımızı. Buradaki
kriterler ve yaklaşımlar Türkiye’deki olayları algılamaya yeterli olmuyor. Burada bir
köprüye gereksinim var ve işte
bu köprüyü bu siyasi hareketin
içerisinde gördüm ben. Tabi ki
buradaki sorunlar öncelikli sorunlarımızdır ama buradaki
sorunlarımızın bir bölümü Türkiye’den kaynaklanmaktadır.
İki ülke ilişkilerinin bozulması
burada bizim çocuklarımızın
geleceğine ipotek koyacaktır.
Almanya ile ilişkilerin bozulması, buradaki çocuklarımızın
okullarda ve meslek eğitiminde sorunlarla karşılaşmalarına, iş bulmada sıkıntı çekmelerine, ırkçılığın daha da artmasına sebep olacaktır. Bizim
yapmamız gereken gerginliğin
ortadan kaldırılması için çalışmaktır. Bu da karşılıklı görüşmelerle gerçekleşebilir. İşte
CHP olarak biz burada öncelikle bunu yapacağız. CHP’li milletvekillerini, CHP’li insanları,
sosyal demokratları, bilim insanlarını, gazetecileri buradaki muhataplarıyla görüştürerek ilişkileri
güçlendireceğiz. Örneğin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ben
SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel
ile bir görüşme yaptım ve Türkiye’nin yanında yer almaları gerektiğini vurguladım.
MOCCA: Türkiye’deki bir muhalefet partisinin Almanya’da örgütlenmekteki gayesini kısaca
anlatır mısınız? Diğer partilerin
burada bir temsilcilikleri bulunmadığını biliyoruz.
Kenan KOLAT: Aslında diğer
partiler de çeşitli dernek, federasyon ya da birlik adı altında Almanya’da siyasi faaliyet yürütmektedirler. Yani Türkiye’deki her partinin burada belli bir uzantısı bulunmaktadır. CHP, bir şeyin arkasına sığınarak değil CHP olarak yer
almak istedi. Burada yaşayan va-

tandaşlarımızın oy hakkı var ve
buradaki vatandaşlarımızın beklentilerinin de Türkiye’ye doğrudan yansıtılması gerekiyor. CHP bu
amaçla böyle bir çalışma içine
girdi. Teşkilatımızın SPD ile CHP
arasında bir köprü oluşturma bakımından da çok yararlı olduğunu
şimdiden görüyoruz. Alman tarafı
bize doğrudan ulaşabiliyor ve biz
doğrudan Türk tarafına ulaşabiliyoruz. Çok kısa yoldan iki tarafın
biraraya gelmesine büyük katkı
sağlayacağımızı düşünüyorum. İki
ülkenin sosyal demokratlarının birbirleriyle daha yoğun çalışmasına
teşvik olarak da görülebilir. Biz
önce bu iki partinin bir arada olmasını, birbirini tanımasını, kardeş
kentler, belediyeler üzerinden işbirlikleri yapılmasını istiyoruz. Örgütlenme,
topluma
yaklaşım
konularında Türkiye’deki CHP’nin
SPD’den öğreneceği, buradaki
SPD’nin de CHP’den öğreneceği
şeyler var. CHP içerisinde, Türkiye’deki gelişmeleri Türkiye
bütünselliği içerisinde anlatabilecek insanlarımız var. Böylece buradaki bazı SPD’li
milletvekillerinin yaptığı ön
yargılı açıklamaların da önünü
alabiliriz. SPD’nin içerisinde de
Türkiye’deki bazı konuları buradaki iç siyasete alet edenler
var. CDU bunu yapıyor, ama
SPD’nin de bir sağ kanadının
var olduğunu da unutmamak
lazım.
MOCCA: CHP’yi Almanya gibi
sosyal demokrasinin beşiği diyebileceğimiz bir ülke ile ve evrensel
kıstaslarla değerlendirecek olursanız CHP’yi ne kadar sosyal demokrat görürsünüz?
Kenan KOLAT: Almanya’daki
sosyal demokrasi reformist, Marksist, ve işçi kökenlidir. CHP ise
devleti kuran bir partidir, bu nedenle yenilenmeci olamamış daha
çok korumacı bir parti olmuştur.
CHP’nin toplumla bütünleşmesinde ciddi sıkıntılar olmuştur.
CHP’nin tam anlamıyla bir sosyal demokrat parti olabilmesi için,
Türkiye’deki işçi hareketi, kadın
hareketi, yeşil hareketi, eşcinsel
hareketi gibi hareketleri özümseyerek bir insan hakları hareketine
dönüştürmesi gerekmektedir.
CHP’nin artık yeni şeyler de
söylemesi gerekmektedir. Türkiye’nin bölgede ve dünyada çok
önemli bir ülke olduğunu, demok-

rasi ve çağdaşlık ilkeleri içinde anlatmalıdır. Teknoloji üretimi ve
araştırma-geliştirmeye harcanan
payın arttırılması gerektiğini daha
çok dile getirmelidir. CHP’de en
azından söylem düzeyinde bir
takım yeni kıpırdamaları vardır ve
bunları ben çok olumlu bulmaktayım. Özgürlüklerin daha çok dile
getirilmesi, insanların farklı görüş
ve taleplerinin Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde daha çok ele alması
gerekmektedir. Toplumda Türkler
Kürtlerin, Kürtler Türklerin sorunlarına sahip çıktığı zaman, Aleviler
Sünnilerin, Sünniler Alevilerin sorunlarına sahip çıktığı zaman, eşcinsel olmayanlar eşcinsellerin
sorunlarına sahip çıktığı zaman
sorunlar çözülebilir. CHP‘nin klasik
söylemlerinden kurtulması için
biraz daha sürece ihtiyacı bulunmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu ile
birlikte CHP’nin içeresinde bu potansiyelin olduğuna inanmaktayım.
MOCCA: Biraz önce CHP’nin
devlet kuran bir parti olduğunu
vurguladınız. Sizce Türk halkı
neden devlet kuran bir partiye oy
vermiyor, neden CHP cumhur tarafından benimsenmiyor?
Kenan KOLAT: Halkın önemli
bir bölümü oy veriyor. Başlarda jakoben ve yukarıdan aşağıya bir
yapılanma olduğu için bazı şeyler
yanlış yapılmıştır. Bundan sonra
yapılması gereken kapsayıcı bir
yaklaşım olmalıdır. Kimlik siyaseti
yapılmamalıdır. Atatürk “Ne mutlu
Türk‘üm diyene!“ demiştir, “Ne
mutlu Türk olana!” dememiştir. Bu
aslında çok güzel bir yaklaşımdır.
Bu konuda Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin başlatmış olduğu Kürt
açılımı, Alevi açılımı gibi siyasetler
prensipte doğru olmakla beraber
malesef sonuç vermemiştir, zira
yöntemsel ve içeriksel yanlışlar
yapılmıştır. Günümüzde artık insanları inancına ya da kökenine
göre ayırma yaklaşımında olmanın
yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. İnsanların farklılıklarına sahip çıkacağız, saygı duyacağız. Ben Türk
Toplumu Başkanı olarak Almanya’
da mahkemeye gidip bir gencimizin sadece başörtü taktığı için işe
alınmamasına en büyük tepkiyi
verdiysem bugün de bir CHP‘li olarak aynı şeyi yaparım. Onların sorununa ben sahip çıkacağım. Bir
Alevi dışlanıyorsa onun dışlanmasına da, o başörtülü kadın sahip
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Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı
çıkacak ki toplumda bütünleşme
sağlanabilsin.
MOCCA: Peki, Türkiye’deki
CHP bu konularda Kenan Kolat’a
ne kadar katılıyor?
Kenan KOLAT: Biz bu yaklaşımlarımızın Türkiye’de taban bulduğunu biliyoruz. CHP’li milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde görüşlerimizi beğenen
ve destekleyen çok kimse olduğunu görüyoruz. Kuruluş felsefesinden gelen katı anlayışı savunanlar olmakla birlikte ben CHP’
nin bunu yapabileceğine inanıyorum.
MOCCA: CHP‘nin Güneydoğu
ve Doğu’dan, yani ağırlıklı olarak
Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerden oy alamamasını nasıl açıklıyorsunuz?
Kenan KOLAT: Geçmişte CHP’
nin o bölgelerdeki vatandaşlarımıza karşı yürüttüğü yanlış siyasetler olmuştur. SHP döneminde
meclise aldığımız milletvekilleri
daha sonra partiden atılmışlardır.
Bunların özeleştirisi yapılmaktadır.
Bugün CHP’li yöneticilerin bölgeye
yaklaşımı daha farklıdır. Bence örneğin, CHP hiç korkmadan Güneydoğu‘ya gidip Kürt konferansı adı
altında bir toplantı yapabilir. Buradaki insanları toplayıp, ne yapmamız gerekiyor diye, onlara sorabilir. Malesef CHP bu konuda pek
cesaretli değil. Batıdan oy kaybedeceğinden korkuyor. Korkulmamalı, Türkiye’nin bütünlüğü için bu
yapılmalıdır. Bütünlük de oradaki
Kürtleri yanına almakla sağlanabilir. Aslında biz, bölgeyi iki partiye
bırakmak istemiyoruz. Oradaki insanları da CHP’ye oy vermeye
davet ediyoruz.
MOCCA: Almanya’da adı Hristiyan Demokrat Parti bir parti var.
Türkiye’de buna benzer bir parti
kurulması yani Müslüman Demokrat Parti gibi bir parti kurulması
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sizce mümkün olabilir mi? Böyle
bir durumda CHP’nin tutumu ne
olur?
Kenan KOLAT: Ben burada
tabi ki kendi kişisel görüşümü söyleyeceğim. Almanya’nın din-devlet
ilişkisine baktığımızda, zamanında
kiliselerle bir takım çatışmaların
yaşandığını daha sonra kiliselerindevleti yönetme amacından vazgeçtiklerini, buna karşın devletin
onlara başka görevler verdiğini ve
anayasa da haklarını güvence altına aldığını görüyoruz. Yani Almanya’da din eksenli partiler
hiçbir zaman temel sistemi değiştirmek ya da din temeline dayalı
bir sistem kurmak gibi bir düşünce
içerisinde olmadılar. Türkiye’dekiler de bunu bu şekilde açıklarlarsa
ve üstünde uzlaşma sağlarlarsa
benim için hiçbir sorun teşkil
etmez. İsteyen istediği partiyi kurabilmeli Türkiye’de. Aslında anayasasındaki laiklik tanımı bunu
içeriyor. Ama Türkiye’de hala üstünde uzlaştığımız bir zemin olamadığı için bunlar tartışılıyor.
Türkiye’de inanan veya inanmayan ya da farklı şeylere inanan her
kesimden insanın üstünde uzlaşacağı bir ortam olması gerekmektedir. Camiye ya da cemevine gitmesinin, açık ya da başörtülü olmasının benim için bir önemi yok.
Önemli olan herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiği, farklılıkların
zenginlik olarak görüldüğü bir toplumun oluşmasıdır. Örneğin başörtüsü konusunda CHP’nin zamanında yapmış olduğu yanlışlar olabilir ama daha sonra başörtüsü
sorunun çözümünde CHP’nin de
katkısının olduğu bir gerçektir.
CHP’nin içerisinde başörtüsüne
karşı çıkan bir kesim vardır. Buna
rağmen CHP gerçekten sağduyulu
bir tavır ortaya koymuştur, bu konuda Kılıçdaroğlu’nu da kutlamak
gerekir.
MOCCA: Başörtüsü meselesine
değindiniz, şu anda da benzer bir

konu eğitim politikaları üzerinden
tartışılmaktadır. Türkiye imam hatipleştiriliyor, şeklinde eleştiriler
var. Aslında müfredata baktığımızda böyle bir şeyin olmadığını
görüyoruz. Sizce neden böyle yapılıyor?
Kenan KOLAT: İnsanların dini
ihtiyaçlarının giderilmesini elbette
CHP savunmalıdır. Yalnız insanları
sadece belli bir mezhebe göre, örneğin Sünniliğe, şartlandırmak
yanlıştır. “Türkiye Müslüman bir
ülke“ deniliyor. Bu doğru değildir.
Türkiye laik bir ülkedir. Halkı Müslüman bir ülke olabilir ama halkının tamamı da Müslüman değildir.
Bazı kavramlara çok dikkat edilmelidir. Yüzde birlik bir oran bile
olsa toplumda tüm insanların hakları savunulmalıdır.
MOCCA: Türkiye’den Almanya’
ya gelen siyasetçilerin Türkiye’deki olayları buradaki kamuoyuyla paylaşırken birbirlerini şikayet ettiklerini gözlemliyoruz. Ama
bir Alman partisi Türkiye’ye gittiğinde böyle bir tutum sergilemiyor. Türk siyasetçilerinin bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kenan KOLAT: Ben Alman
muadilleriyle görüşürken eşlik ettiğim CHP’liler için şikayet amacıyla bunları dile getirdiklerini söyleyemem. Ama Türkiye konusundaki kaygılarını dile getiriyorlar. Bu
kaygılar bizim de paylaş- tığımız
kaygılardır. SPD‘nin Alman kamuoyu önünde yaptığı tartışmalarda sadece diğer partileri değil
kendi içlerinde de birbirlerini ne
kadar eleştirdiklerini görüyoruz.
Alman partilerin Türkiye’de hitap
edeceği bir tabanı olmadığı için bu
tartışmaları Türkiye’de yapmıyorlar. Burada Türkler daha çok ve
Türk siyasetçiler de buradaki insanları Türkiye siyasetine çekmek
istiyorlar. Ben her zaman sert söylemler yerine olaylara somut olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Almanya’daki bir siyasetçi Türkiye’deki hükümeti
eleştirebilir ama bunu yaparken Türkiye karşıtlığı, Türk ya
da İslâm düşmanlığı yapıyorsa
buna elbette karşı tavır koyarız. Türkiye kökenli milletvekillerinin, parlamento ve belediye meclis üyelerinin bir araya geldiği bir
toplantıda
Sigmar
Gabriel’in
önünde yaptığım konuşmada bu
konuya da değinmiştim. Nasıl ki
İsrail devletine karşı yapılan

Güncel
bir konuşma yapıldığında Antisemitizm olarak algılanıyorsa
Türkiye devletine karşı yapacağınız eleştiriler de Türk düşmanlığı olarak algılanır, demiştim. İsrail hükümetinin politikasını
eleştirebilirsiniz, devletini değil.
Türkiye’de de varsa eleştiriniz iktidara karşı yapın ama Türkiye
böyledir, demeyin. Zira Türkiye
sadece iktidar partisinden oluşmuyor. Biz bu algıyı kaldırmak için
çaba harcıyoruz. Biz görüştüğümüzde Türkiye hükümeti yetkililerine de bunu söylüyoruz. Kendi
partimizin yetkililerine de bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini iletiyoruz. Türkiye düşmanlığına cevaz verecek yaklaşımlara
girilmemesi gerekir. Hükümetin
yaptığı yanlışları dile getireceğiz
ama Türkiye’mizi de savunacağız.
Eleştirilerimizi çağdaş ölçüler içerisinde somut olarak yapacağız.
Örneğin, AK Parti seçimlerden
önce bir bildiri dağıttı ve yurtdışında yaşayan Türklerle ilgili bir
sürü vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin sadece yüzde 50’si hükümet
programına girdi ve şimdiye kadar
bunların da yüzde 10’u yapılmış
durumda. Biz bunu tabi ki dile getireceğiz. Bu normal bir eleştiridir
ve muhalefetin görevidir. Yapıcı
eleştiriler getirmeyi öğrenmemiz
gerekiyor. Türkiye’deki siyasi
ortam malasef uzlaşı üzerine değil
uzlaşmama üzerine olduğu için bu
tür sorunlar çıkıyıor.
MOCCA: Son dönemde Türkiye-Almanya siyasi ilişkilerinde
yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? 1915 olaylarını parlamentonun soykırım olarak tanımlaması, 15 Temmuz kalkışmasından
sonra FETÖ üyelerinin Almanya’ya
ilticalarının söz konusu olması, yapılan protestolara Almanya devletinin gösterdiği tepki, Türkiye’de
yakalama kararı bulunan Can
Dündar’a pasaport verilmesi, HDP
tutuklamaları sonrası Almanya hükümeti tarafından yapılan açıklamalar vs.
Kenan KOLAT: Soykırım iddiasıyla ilgili parlamento kararı tamamen yanlıştır. Parlementonun
bu şekilde bir karar alması gerek
Türkiye gerek buradaki Türk toplumuna yapılmış bir harekettir.
Bunun yanlış olduğunu defalarca
ifade ettik. Türk toplumunun buna
şiddetle karşı olduğunu da söyledik.

15 Temmuz olayında Almanya’nın daha çok Türkiye’
nin yanında olmasını isterdik.
Ben, o zamanki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in hemen Türkiye’ye gitmesini istedim. Bunu kendilerine de
ifade ettim. O eleştiriyi de kabul
ettiklerini açıkladılar. Bu hatayı
açık ve net olarak gördüler.
Can Dündar ile ilgili dava sürmektedir. Konuyu casusluk olarak
nitelemek ne ölçüde doğru olur,
bilmiyorum. Bu hukukun karar
vereceği bir konudur. Ama Can
Dündar’ın söylediği şeylerin doğru
olduğu artık hükümet tarafından
da kabul edilmiştir. Çok tartışmalı
ve nazik bir konudur. Ancak gerçek olan bir şey varsa o da Türkiye’de hükümetin Suriye politikasının yanlışlığıdır. Almanya’da
parlamentoda Parlamentarisches
Kontrollgremium (PKG) adı altında
bir komisyon vardır. Bu tür gizli
bilgiler orada gizli kalmak kaydıyla
konuşulmaktadır. Almanya’da muhalefet mutlaka bu tür konularda
üst düzeyde bilgilendiriliyor. Türkiye hükümetinin de Suriye konusunda kamuoyuna gizli ancak
muhalefeti de içine alan ulusal politika oluşturması gerekiyordu.
Devlet içerisinde gizli kalması gereken konular mutlaka olabilir
ama bunlar devletin yasa dışı işler
yapmasını mazur göstermez. Almanya’da bu olay devlet sırrının
açıklanması olarak değerlendirilmiyor. Muhalif bir gazeteciye gazetecilik yaptırılmadığı şeklinde
değerlendiriyor.
HDP’nin politikalarını eleştiren
birisi olarak, HDP’li milletvekillerinin içeri alınmasını yanlış buluyorum. Bir milletvekilinin gidip bir
teröristin cenazesine katılmasını
da çok yanlış buluyorum. Kabul
edilmez bir şey. Ancak şunu da
unutmamak gerekir. Bu hükümet
PKK ile görüşmeler yaptı, bu
adamların üzerine gitmeyin diye
yazılan resmi yazılar var. O zaman
bunların hepsini hapse atmamız
gerekiyor. Belli bir dönem söylenen lafların daha sonradan suç
olarak isnat edilmesi çok garip
kaçıyor. Eğer bir milletvekili silahlı
bir eylemi açıkça desteklemişse,
fiili olarak arabasında silah taşımışsa, onun propagandasını doğrudan yapmışsa cezalandırılmalıdır. Teröre destek olamaz, bunun
tartışması bile olamaz. Ancak bu
da belli bir süreçle işler. Dava açı-

lır, mahkeme görülür, dava sonuçlanır, milletvekilliği düşürülür,
hapse atılır. Aynı şekilde iktidar
partisi içerisinde de bu gibi eylemlere katılmış insanlar varsa onlara
da aynı uygulamalar yapılır. Mutlaka PKK terörüne karşı tavır alacağız, şiddetle karşı duracağız,
terörü hiçbir zaman güncel yaşamımıza sokmayacağız, ama Kürt
sorunu bu şekilde çözülmez. Çözüme ulaşmak için daha önce yakalanmış olan, benim de o
zamanlar çok olumlu bulduğum
uzlaşı ortamının yeniden oluşturulması gerekiyor. Bu ortamı tekrardan yaratmak zorundayız.
MOCCA: Türkiye’deki bu sıkıntıların sebeplerinden bir tanesi de
Türkiye’nin belini doğrultmasını istemeyen ülkeler olabilir mi?
Kenan KOLAT: Bulanık suda
avlanmak isteyenler her zaman
olacaktır. Ancak ben içinde yaşadığımız Almanya devletinin Türkiye’yi zayıf düşürmek için bir
politika izlediği kanaatinde değilim. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye kendine güvenirse, kendi
toplumunda uzlaşmayı sağlayabilirse daha da büyüyecektir. Bu uzlaşma ortak akılla sağlanabilir,
benim dediğim doğru senin dediğin yanlış anlayışıyla sağlanamaz.
Eğer bu ortam yakalanırsa Türkiye’de ne dış gücün ne de başka bir
şeyin önemi olmaz. Bunu yapmak
için, bölmemek, dışlamamak, hor
görmemek, aşağılamamak, farklılaştırmamak gerekiyor. Türkiye’nin
en büyük eksikliği toplumsal bütünlüktür. Üst aklı yenmenin yolu
ortak aklı bulmaktan geçiyor. Türkiye’nin ortak akla ihtiyacı var.
Türkiye’de parlamento içinde ve
dışında tüm siyasi yapıları bir
araya getirecek ortak bir yapı
oluşturulmalıdır. Bunu başarabilirsek Türkiye’de iyi bi noktaya gelebiliriz. Ben herşeye rağmen
Türkiye’den umutsuz değillim.

Röportaj: Rüştü KAM
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Güncel

B

Avrupalı İşadamlarının
Yeni Adresi: NETU

Almanya ve Avrupa’nın güçlü kurumları ile yürüttüğümüz mevcut iş birliklerini daha da geliştirerek Türk işletmelerinin en güçlü platformu
olacağız.

Veli KARAKAYA
NETU Genel Başkanı

erlin Türk işverenleri tarafından yeni
bir işadamları derneği kuruldu. Türkiye MÜSİAD’tan ayrılan işadamları
Netzwerk Europäisch-Türkischer Unternehmen (NETU) adı altında yeni
bir oluşuma imza attılar. 17 Aralık
2016’da gerçekleşen toplantıda Veli Karakaya
NETU başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Genel
kurulda “Avrupalı Türk İşletmeler Ağı” olarak
topluma ve üyelere hizmetlerin artarak devam
edeceğinin altı çizildi. Üyelerin tamamına yakınının hazır bulunduğu genel kurulda faaliyetler ve bütçe görüşmelerinin ardından yeni
yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu ve başkanlık seçimleri yapıldı. Veli Karakaya NETU’nun hedeflerini şu şekilde açıkladı:
“Öncelikli amacımız Avrupa’da bulunan Türk
işletmelerinin sosyoekonomik güçlerini ve ticaretlerini artırabilecekleri bir ağ oluşturmak
ve içinde yaşadığımız ülkelerdeki firmalar ve
ekonomik kurumlarla iş birliğini arttırmaktır.
Çatı kuruluşu olarak hazırlanan tüzüğümüz
gereği Berlin genel merkez olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Şimdiye kadar Almanya ve özellikle Berlin’de
hayırda yarış anlayışı içinde yaptığımız çalışmaları yeni bir heyecanla tüm Avrupa’da
devam ettireceğiz. Almanya ve Avrupa’nın
güçlü kurumları ile yürüttüğümüz mevcut iş
birliklerini daha da geliştirerek Türk işletmelerinin en güçlü platformu olacağız. Böylece
Avrupa ve Türkiye arası ticaret ve ekonomi
alanındaki ilişkilerin gelişmesine ciddi katkılarımız olacağına inanıyoruz. Profesyonelliği ve
kurumsal yapısı en üst seviyede olan derneğimizin üyeleri bu alanda 23 senelik eşsiz bir
tecrübeye sahiptirler. Bizler bulunduğumuz ülkelerin hassasiyetlerini iyi biliyoruz. Avrupalı
Türk işletmeleri olarak siyasi ve sosyal alandaki gerginliklerin toplumlarımıza hiçbir fayda
getirmediği kanaatindeyiz. Bizim gözlemlerimize göre hem Avrupa iş dünyası hem de buradaki Türk işletmeleri böyle durumlardan
zarar görmektedir. Özellikle Almanya ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ve hızla gelişerek iyileşmesi tüm taraflar için gerekli ve
yararlıdır. NETU, bu konuda da üzerine düşen
görevleri etkin çalışmalarıyla yerine getirecektir.”Üyüleri: Veli Karakaya, Hasan Babur, Mehmet Ali Han,
Ednan Yılar, Zekeriya Bayrak, Mustat Kazancıoğlu, Burhanettin Gözüakca, Fethi Akyol, Erol Karakaya, Tahir Dedek,
Dr. Ahmet Karabacak, Mustafa Yılmaz, Cemal Kurtbecer,
Sinan İlhan, Mahmut Nedim Erul, Ufuk Karakaya, Kemal Zeyveli, Dilhan Görgün, Sezai yAkan,
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Basın Açıklaması

N

NETU Yönetim Kurulu Üyeleri

Yolunuz açık olsun gençler!

B

iz sizleri bugün doğum günümüze çağırdık,
doğum günümüzde sizleri doğum günü pastalarıyla karşılamak isterdik, düğünümüze
çağırdık, davul, zurna eşliğinde halaylarla
karşılamak isterdik. Ama olmadı, Kayseri’deki
o menfur saldırıdan sonra neşemiz kaçtı, ülkemiz için kaygılanıyoruz, kaygılıyız, hüzünlüyüz. Almanya’da yaşıyoruz ama kalbimiz, gönlümüz ülkemiz
insanının yanındadır. Onlar orada ağlarken bizler burada nasıl mutlu olabiliriz ki. Ümidimiz odur ki, en kısa
zamanda bu menfur saldırıların sonu gelir de ülkem insanı rahat nefes alır, gözyaşları diner, anaların yüzleri
yeniden gülmeye başlar.”
Bu sözlerle başladı Veli Karakaya Berlin MÜSİAD’ın
genel kurulunda konuşmasına. Hüzünlü bir açış konuşması oldu. Karakaya’nın konuşmasını müteakiben,
gündem gereği önce divan heyeti seçildi, sonra mali
rapor okundu, sonra da yeni yönetim kurulu seçildi.
Veli Karakaya oy birliği ile yeniden başkan ilan edildi.
Dilek temenniler bölümünde, Berlin MÜSİAD isminin
NETU olarak değiştirilmesi ve tüzük değişikliği teklif
edildi, değişiklikler oy birliği ile kabul edildi. Yekvücut
olmuşlardı.
Belli ki vesayet usulüyle yönetilmek istemiyorlardı. Madem Almanya’da yaşıyoruz, Almanya’da kendi gücümüzle, kendi ayaklarımızın
üzerinde kalmamız gerekiyor der gibiydiler lisani
halleriyle.
Doğru olan yapılmıştı. Yılın 11 ayını Almanya’da yaşayan, iş yapan, okula giden, para
kazanan, mesleğini icra eden Türk insanı artık
Almanya’da yaşadığının farkına varmalıydı, varmışlar. Hür iradeleriyle, Alman kurum ve kuruluşlarını muhatap almalıydılar almışlar. Kendileri
olmalıydılar olmuşlar.
Almanya’ da neden Türkler kurumlaşmıyorlar diyorduk başlamışlar kurumlaşmaya, vesayet usulüne son
vermeye başlamışlar. Allah kendisi gibi yaratıcı
olan insana değer verir. Sokakta dilencilik yapan
insanlar gibi, sabah akşam kendisinden bir şeyler isteyen insanlara değer vermez. Onları asalak
olarak görür. Allah’ın asalaklarla işi olmaz...
Bu anlamda NETU, Berlin’in göğüne güneş gibi doğmuştur. Logosundaki kırmızı ve beyaz rengi ona yol
gösterecektir. Bizlere hayırlı olsun demek düşer. İstenirse yardımcı olmak ve de tavsiyeler de bulunmak
düşer. Onu da seve seve yaparız. Hayırlı olsun ve Allah
utandırmasın. Yolunuz açık olsun gençler.

ETU Genel Genel Başkanı
Veli Karakaya’nın Alman
basınında çıkan Türkiye karşıtı
hatta doğrudan
Cumhurbaşkanını hedef alan
haberlerle ilgili basın
açıklaması:

“Türkiye ve sayın Cumhurbaşkanımız
hakkında Alman medya kuruluşlarının taraf
olduklarını ve hemen hemen tamamının
aynı noktada buluşarak sürekli gerilimi arttırdıklarını görüyoruz. Ben bunu sistematik
bir algı yönetimi olarak değerlendiriyorum.
Bunun da basın özgürlüğü ve tarafsızlığı
açısından son derece tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Bu tür propagandaları biz Almanyanın en karanlık dönemlerinden
tanıyoruz. Alman halkı Türkiyenin yakın tarihinden habersiz. Mesela her on yılda bir
yapılan darbeleri, parti kapatmalarını, vesayet rejimlerini, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarını bilmiyor. Medya da halkın bu
bilgisizliğini kullanıyor.
Darbe dönemlerinde sessiz kalan Alman
medyası, Cumhurbaşkanımız ile ilgili yayınlarında özgürlükleri savunduklarını iddia
ediyorlar. Ben bunu inandırıcı bulmuyorum
ve çifte standart olarak değerlendiriyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri “fikir ve sanat özgürlüğü” olarak savunan basın kuruluşlarına soruyorum;
Cumhurbaşkanımız şiir okuduğu için mahkum edildiğinde sessiz kalışınızı nasıl izah
edeceksiniz?
PKK Terör örgütüne ‘yasaklanmış işçi
partisi’ demeyi nasıl izah edeceksiniz?
Türkiye’de, 15 Temmuzda yapılan darbe
girişimine, Parlamentonun bombalanmasına
ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne kayıtsız kalışınızı nasıl izah edeceksiniz?
Yarım asırdır barış ve huzur içinde yaşadığımız Almanya’da böyle gerginliklerin
oluşturulmasını istemiyoruz. Bizler bulunduğumuz ülkeyi iyi tanıyoruz, alman dostlarımızla her konuyu rahatlıkla tartışabiliyoruz
ve bu tür yayınların toplumumuza hiç bir
fayda sağlamadığını görüyoruz.
Bu yanlış, eksik ve taraflı bilgiler
Alman topluma yapılmış bir haksızlıktır.
Tarihi ve kültürel bağları derinlere dayanan iki dost ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin hızla iyileşmesi için bizler üzerimize
düşeni fazlasıyla yapıyoruz.
İş dünyası gerilimi sevmez, para
kavganın olduğu yerden uzak durur.
‘Avrupalı Türk İşletmeler Ağı’ NETU olarak bütün mücadelemiz huzur, güven ve istikrara sahip çıkmaktır.”

Rüştü KAM
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TARİH BİLİNCİ OLUŞMADAN KİMLİK OLUŞMAZ
Berlin Türk Eğitim Derneği (TED) 7. Kültür Gezisi’ni Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya yaptı. 29 kişinin katıldığı gezi 12 gün sürdü. Tarihi eserlerin
ziyaretinin esas alındığı geziden katılanlar oldukça memnun kaldı. Çorum sınırları içindeki Hattuşa’dan başlayan tur Anıtkabir’de sona erdi.

Foto:Yunus İnci

“Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için CESARET, Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için SABIR, İkisi arasındaki
farkı bilmek için AKIL, Ve Beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak DOSTLAR
ver... Amin!”

Çorum - Hattuşa - Kral Kapısı

Anadolu’nun kalbinde bir medeniyet mirası var.
Son derece etkileyici, kayalık ve engebeli bir
arazi üzerine kurulmuş bir medeniyet, Hititler’in
başkenti Hattuşa. Hattiler tarafından “Hattuş”
olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine
geçtikten sonra “Hattuşa” adını almış ve 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirilmiş. Günümüzde
görülebilen ve çoğunluğu Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmakta...
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Çorum - Hattuşa

Kültür

İlk gün

Saat 09:00’da Berlin Tegel
Havaalanı’ndayız.Heyecan
var. Biraz da korku. Karadeniz’in yağmurlu, Doğu
Anadolu’nun ise karlı geçme ihtimali bu korkunun sebebi. İstanbul’dan transit geçtik. Saat 17:20 de Ankara’ya iniş yaptık. Tur otobüsü çok önceden gelmiş.
Emin, Sezgin ve Kadir, 3 personel var. Rehber bize
otelde eşlik edecekmiş. Kucaklaştık, hal hatır sorduk.
Akşam yemeğinden sonra grup üyeleri otelde birbirleriyle tanıştı. Rehberimiz Yasin; sabah 07:30‘da yola
çıkılması gerektiğini söyledi. Kahvaltı 6:30 daymış.
Zamanında otobüste olmayanlardan da 5 TL ceza alınacakmış... İlk ceza Ahmet’e kesildi.
Ahmet gelince hareket ettik. Rehberimiz Ankara’yı
anlatıyor otobüsten: ‘Yan sokakta Kocatepe Camii…,
burası Kızılay…, işte şurada bakanlıklar var…, tam
karşımızda Hitit Güneşi…, Hitit uygarlığı ve sanatının
sembolü. Güneşi sembolize eden dairesel biçimin etrafına yerleştirilmiş öğelerden oluşur. Üstünde barışı
sembolize eden geyik figürü vardır. Bu figürün ahşap
asaların ucuna takılarak dini törenlerde veya at
koşum takımlarının arasında kullanıldığı sanılmaktadır. Genellikle tunçtan yapılır. En seçkin örnekleri
Çorum yakınlarında Alacahöyük’te bulunmuştur. Hititlerin sembolü haline gelmesine rağmen, aslında
Anadolu’nun en eski uygarlığı olan Hattilere ait bir
eserdir bu. Hatti Kralları öldükleri zaman güneş kursu
ve benzeri sembollerle birlikte gömülmekteydi…, şurası TRT radyosu…, şuradaki bina, işte şurada, bakınız solunuzda birinci meclis…, yanındaki ikinci
meclis… İşte şurası da Dikmen vadisi…’ Derken, çoktan Çorum’a girmişiz bile, Hattuşa’dayız.
İnsanlık tarihinde ilk medeniyetin kurulduğu yermiş Hattuşa. Heyacanlıyız. Hemen giriştr bizi Fırtına
Tanrısı karşıladı. Gök gürledi şimşekler çaktı. Rehberin açıklama yapmasını beklemeden bastık deklanşörlere. Gökyüzü rahmetini esirgemedi bizden,
bizlere kavuşmanın heyacanıyla akıtıverdi gözyaşlarını. Hak da verdik. Bunca yıllık hasret var, kolay
değil. Bulutlara bizler de eşlik ediyorduk sanki. Fırtına
Tanrısı madem böyle bir karşılamayı uygun gördü.
Başka ne yapılabilirdi ki; göz yaşlarına mani olamadık
bulutların, varsın ağlasınlar dedik, dedik ama biraz
sonra sırılsıklam oluverdik.
Çekeceğimiz kadar fotoğraf çektik Aşağı Kent’te.
Sonra, otobüse atlayarak tırmanmaya başladık Hattuşa’nın zirvesine, Yukarı Kent’e. Aslanlı Kapı’ya
kadar tırmandık. O ne heyecandı öyle. Sevinç çığlıkları atanlar, ciğerlerini oksijenle doldurmaya çalışanlar, kalenin tepesinden haykırarak Hattuşa halkıyla
diyalog kurmaya çalışanlar, gizli geçitten geçerek
zaman tünelinde kaybolanlar, aslanlı kapının önünde
fotoğraf çektirmek için sıraya girenler, yağmur yağıyormuş, rüzgar ıslık çalıyormuş, ayakkabılar çamur
olmuş, soğuk yüzleri yakıyormuş kime ne, aldıran
bile yok. Gerçekten görmeye değer bir tabloydu…Teşekkür ettik Fırtına Tanrısı’na bu ıslak ve gürültülü
karşılama töreninden dolayı.

Bilinmeyen değerler
Anadolu’nun kalbinde bir medeniyet mirası var.
Son derece etkileyici, kayalık ve engebeli bir arazi
üzerine kurulmuş bir medeniyet, Hititler’in başkenti
Hattuşa. Hattiler tarafından “Hattuş” olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine geçtikten sonra “Hattuşa” adını almış ve 400 yıldan uzun bir süre hüküm
sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirilmiş.
Günümüzde görülebilen ve çoğunluğu Büyük Kral IV.
Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmakta. Hattuşa sanat ve mimarlık alanında olağanüstü gelişmeler göstermiş. Çok geniş bir alana yayılmış. Yapılan kazılarda burada 5 ayrı medeniyetin kurulduğu
ortaya çıkmış. Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve
Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulunmuş. Bu
kalıntılar Aşağı Kent, Yukarı Kent, Büyük Kale (Kral
Kalesi) ve Yazılıkaya’da bulunmakta.
Hattuşa’daki kalıntıları ilk olarak Fransız arkeolog
Charles Texier keşfetmiş. 1893-1894 yıllarında Kazılar başlatılmış, şehrin büyük bir kısmı açığa çıkarılmış
ve restore edilmiş. Dönem Osmanlı İmparatorluğu
dönemidir. Ortaya çıkan yazıtlardan Hattuşa’nın MÖ
1600’lerde Hitit Devleti’nin başkenti olduğu anlaşılmış. Rehberimiz Yasin Eyüpoğlu’nun anlattığına göre;
“iki kilometrekarelik bir alana kurulmuş olan Hattuşa,
yaklaşık 6 km uzunluğundaymış ve yüksek kulelerin
bulunduğu bir surla çevriliymiş. Şehre değişik kapılardan giriliyormuş. Kapılar; Aslan, Sfenks ya da
Tanrı betimi gibi gayet ince taş işçiliği gösteren çeşitli
kabartmalarla süslüymüş.
Aşağı Şehir olarak adlandırılan alanda konutların
yanısıra, ülkenin en yüksek tanrıları olan Fırtına Tanrısı ile Arinna’nın Güneş Tanrıçası’na adanmış “Büyük
Tapınak” ları var. Tapınağı çevreleyen depo odalarında erzak küpleri var. Şehrin en büyük arşivlerinden biri yine burada bulunmuş: Hititler Mezopotamya’dan öğrendikleri çivi yazısı ile kil tabletler üzerine anlaşmalar, resmi yazışmalar, kanunlar, kült kuralları ve hatta edebi metinleri kaydetmişler.
Hattuşa’da onbinlerce çivi yazılı tabletin bulunduğu
arşivler, 1915 yılında Hitit dilinin çözülmesiyle Hititoloji denilen yeni bir bilim dalının doğmasına sebep
olmuş. Hattuşa, Hitit İmparatorluğu’nun siyasi başkenti olmanın yanısıra, ülkenin dinî merkezi işlevini
de görmüş. Bugüne kadar 31 tapınak kazılmış ancak
toprak altında daha çok sayıda tapınağın varolduğu
sanılmaktaymış. Hattuşa’dan Bin Tanrılı Şehir olarak
söz edilirmiş. Bu tanrı bolluğu, Hititlerin çok ilginç bir
geleneğinden kaynaklanırmış. Onlar, diğer ülkelerin,
özellikle de işgal ettikleri ülkelerin tanrılarını kızdırıp
gazaplarına uğramaktansa, armağan ve dualarla
saygılarını dile getirip kendi tanrıları arasına katıyorlar ve hatta adlarına tapınaklar inşa ediyorlarmış.
Bazı bilim insanları yabancı şehir ve ülkelerin tanrılarına adanmış tapınakların, aynı zamanda bu ülkelerin elçilik görevini üstlendiklerini ve bu şekilde hem
siyasal, hem ekonomik ilişkilere kolaylık sağladıklarını düşünmektelermiş.
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Adalet
Yasin anlatmaya devam ediyor. “Hititler’de hak ve
adalet anlayışı sağlam esaslara dayalıydı. Hititler, bu
anlayışı erken zamanlarda kavramışlar ve adaleti
güneş ile sembolleştirmişler; güneş tanrısı Arinna,
hak ve adaletin koruyucusu görülmüştür. Hitit hukuk
sistemi Sümer kanunlarından etkilenerek hazırlanmıştır. Sümerlerde olduğu gibi Hititlerde de mülkiyet
hakkı güvence altına alınmıştır. Köle dahil olmak
üzere, herkesin mülkiyet hakkı vardır. Hititler aile hukukuna ve ceza hukukuna büyük önem vermişlerdir.
Yaptıkları medeni kanunla evlilik resmi bir sözleşme
olarak kabul edilmiştir. Kanunlar, mahkeme zabıtları
ve ticari senetlerden elde edilen bilgilere göre, hayvancılık, ziraat koruma altındadır. Bu kanunları yazılı
hale getiren kralın, Alluwanda olduğu ileri sürülmüştür.

metre uzaklıktaki Höyük Köyü’nde bulunmaktadır.
Alacahöyük’de, M.Ö 3500-3000 yıllarına denk gelen,
Bakır-Taş Çağı’na ve Erken Tunç Çağı’na ait kalıntılar
ortaya çıkarılmış. Alacahöyük’de ilk kazılar 1907’de
yapılmış. O zamanlar Anadolu halkının büyük çoğunluğunu Hattiler oluşturmaktaymış. Henüz bir netlik
kazanmamakla birlikte, dillerinin Kafkas grubuna girdiği düşünülmekteymiş. Alacahöyük Kral Mezarlarının
Hititli kral ve kraliçelerine ait olduğu sanılmaktaymış.
Antik Yunan mitolojisindeki Prometheus efsanesi de
Hattilere veya Hititlere dayanan bir hikaye olabilirmiş.

Foto:Yunus İnci

Yazılıkaya
Hattuşa’nın en büyük ve etkileyici kutsal mekânı,
şehrin biraz dışında yer alan, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki kayalar arasına saklanmış Yazılıkaya,
Kaya Tapınağı. Özellikle ilkbahardaki yeni yıl kutla-

Foto:Yunus İnci

Çorum - Hattuşa

Çorum - Hattuşa - Yazılıkaya
malarında kullanıldığı düşünülen bu açık hava tapınağında, ülkenin bütün önemli tanrıları, kayalara
kabartma olarak işlenmiş. Burada MÖ 13. yüzyılda
günlerce süren kült kutlamaları, geçitler ve kurban
törenleri yapılıyormuş. Bu parlak dönemden sonra
gücünü yitirmeye başlayan İmparatorluk MÖ
1200’den kısa bir süre sonra haritadan silinmiş. 17.
yüzyılda Maraş’tan gelen Dulkadiroğluları’nın bir kolu
buraya yerleşmiş. Eski adı Boğazköy, şimdiki adı Boğazkale olan bu küçük ilçe bugün Çorum iline bağlıdır. Hitit İmparatorluğu çoktan yıkılmış olsa da,
tamamen unutulmadığı, başkentinin UNESCO Dünya
Mirası listesine alınmasından anlaşılıyor. New York’
taki Birleşmiş Milletler binasında Hattuşa’da bulunmuş bir çivi yazılı tabletinin büyütülmüş kopyası asılıymış. Bu tablet, Hitit Büyük Kralı III. Hattuşili ile
Mısır Firavunu II. Ramses arasındaki barış anlaşmasını içermekteymiş. “
Alacahöyük
Alacahöyük, Çorum’un Alaca ilçesinden 15 kilo-
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Hitit duvar yazılarından alınmış bir dua
“Tanrım; Beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir... Zamanın sonsuzluğunu göstererek
bu telaşlı hızımı dengele... Günün karmaşası içinde
bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini
ver. Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği, belleğimde
yaşayan akarsuların melodisiyle yıka, götür. Uykunun
o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı
ol... Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret; bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da
kediyi okşamak için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi öğret... Her gün bana kaplumbağa ve
tavşanın masalını hatırlat. Hatırlat ki yarışı her
zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim...
Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru
bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü
ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır...
Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam toprağının
kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve
daha sağlıklı olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi... Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için CESARET, Değiştiremeyeceğim şeyleri
kabul etmek için SABIR, ikisi arasındaki farkı bilmek
için AKIL, ve bana aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak DOSTLAR ver... Amin!” (Hititlerin M.Ö
2.000 yıllarındaki duvar yazılarından alınmıştırCemal Borandağ-Yazar-15 Şubat 2019)

Foto:Yunus İnci

Amasya
Elveda Hattuşa. Hattuşa’nın
üzerimizdeki pozitif etkisini
otobüse taşıdık. Yorumlar ilginç. 8.000 yıl öncesine gittik.
Zaman tünelinde yolculuk yaptık, o zamanı yaşamaya çalıştık. Fırtına Tanrısının karşılama
törenindeki duygu seli, herşey
çok güzel... Tek kelimeyle Karadeniz ve Doğu Anadolu gezisine mükemmel bir başlangıç
yaptık. Hedef Amasya. Çorum
topraklarında ilerliyoruz. Yol üzerinde leblebiciler var.
Yeni kavrulmuş taze ve sıcak Çorum leblebisi. Ham
maddesi Denizli ve Kütahya’dan geliyormuş. Leblebi
kokusu doldurdu otobüsün içini... Herkes leblebi
yiyor. Türkiye’deyiz, sevinçliyiz, yüzler gülüyor.
Amasya’ya, rehber Yasinin anlattığı Ferhat ile Şirin’in hikâyesini dinleyerek girdik. “İşte bakın şuralarda su arıkları görüyorsunuz, işte şurada yamacın
dibinde. O arıkları Ferhat kazmış ve Amasya’ya suyu
o arıklardan akıtmış“. Yol çalışmaları sırasında o Ferhat’ın kazdığı arıklar maalesef bugün yok edilmiş.
Tarih katliamı böyle bir şey demekki. Biraz önce
8.500 yıl öncesindeki mükemmel eserlerle övünürken, 8500 yıl sonrasında bugün insanlığımızdan
utanmaya başladık. İçimiz burkuldu.
Ferhat ile Şirin’in hikayesi
Ferhat, nakkaşlık yapan bir delikanlıdır. Sarayları
konakları süsler. Saraydaki çalışması sırasında Şirin’e
sevdalanmıştır. Şirin Amasya Sultanı Mehmene
Banu’nun kız kardeşidir. Dünürcü gönderir Şirin’e.
Sultan; Şirin’i vermek istemez Ferhat’a. ‘Hayır
olmaz.’ da demez. Ancak Ferhat’tan başarılması imkansız bir iş ister. Amasya’da su sıkıntısı vardır. Farhat’a, “Şehre suyu getir, Şirin’i sana vereyim” der.
Der demesine de. Su dağların arkasındadır, Şahinkayası denen yerden gelecektir. Dağın delinmesi gerekir
ki; bu da imkansızdır.
Ferhat’ın gönlündeki Şirin aşkı, imkansızı mümkün kılmak için salar Ferhat’ı dağlara. Alır kazmasını
küreğini eline, vurur dağların kayaların böğrüne böğrüne. Vurdukça ferahlar, taşlar birer birer erimeye
başlar. Kocaman kocaman kayalar küçülür, yarılır ve
yol verir Ferhat’a. Su akmaya başlamıştır Ferhat’ın
alın teri gibi Amasya’ya. Amasya su sıkıntısından kurtulmuştur. Mehmene Banu hayretler içindedir. Nasıl
olmuştur bu iş, birtürlü aklı ermez. Bakar ki kız kardeşi elden gidecek, yeni bir plan yapar ve Ferhat’a
haber salar. Niyeti Ferhat’a Şirin’i vermemektir. Haberci gönderir Ferhat’a:
“Şirin ölmüştür, başın sağolsun. Bak sana helvasını da getirdim” der haberci Ferhat‘a. Ferhat beyninden vurulmuşa döner. Bir anda dünyası kararır: “Şirin
yoksa dünyada yaşamak bana haramdır” der. Avazı
çıktığı kadar Şirin, Şirin, Şirin diye bağırır. Kayalar
Ferhat‘ın “Şirin, Şirin, Şirin” diye haykıran sesine

Amasya - Amasya evleri ve kral mezarları
eşlik ederler, onlar da Şirin’le aynı acıyı paylaşırlar.
Elindeki kazmayı fırlatır havaya Ferhat ve kazma gelir
başının üzerine bütün ağırlığıyla çakılıverir. O gün bugündür Ferhat’ın bu çığlığı dağlarda devamlı yankılanır ve sadece âşıklar tarafından duyulurmuş.
Acı haber saraya ulaşmakta gecikmez. Ferhat’ın
öldüğünü duyan Şirin durur mu, yayından fırlamış ok
gibi çıkar saraydan ve kayalıklara doğru başlar bütün
gücüyle koşmaya. Hem koşar hem de Ferhat, Ferhat
diye bağırırmış avazının çıktığı kadar.
Bir anda Ferhat’ın yerde yatan cansız bedeniyle
karşılaşır, düşünce dünyası alt-üst olur, “Ferhatsız bir
hayat bana haramdır” der ve atar kendini kayalıklardan aşağıya ve kavuşur Ferhat’ına.
Yan yana gömmüşler aşıkları mezara. Anlatılanlara göre, sevenlerin anısına her mevsim mezarlarında gül bitermiş aşıkların. Güle nispet olsun diye bir
de karaçalı çıkarmış mezarlarının arasından: Çünkü,
Mehmene Banu mezarda bile kavuşmalarını istemezmiş aşıkların.
Amasyalılar o dağa Ferhat Dağı demişler ve böylece Ferhat’ın aşk acısına ortak olmuşlar. Biz de ortak
olduk bu acıya. Biz de duyduk Ferhat’ın o dertli sesini; ‘Şirin’imi kaybettim, bari su arıklarıma dokunmasaydınız…’ diye şikayet ediyordu tarih düşmanlarını bize. Ferhat’ın o acı sesi tepelerden tepelere
yankılanıyordu, duymamak için sağır olmak lazım.
Su, Amasya‘ya gelmiştir gelmesine de Mehmene Banular hâlâ Amasya’da yaşamaktadırlar.
Su da bilirmiş Ferhat ile Şirin’in bu acıklı hikayesini ve bütün bu olup bitenleri. İçi içine sığmazmış
suyun. Yeşilırmak demişler o suyun adına. O günden
beri başını bir o taşa bir bu taşa vura vura akar gidermiş hışımla Karadeniz’e doğru. Amasya’ya gelen
herkes Yeşilırmak’ın bu inleyişini duyarmış, bizim
duyduğumuz gibi.
Amasya
Amasya’yı, Milattan önce Birinci Yüzyılda Amazonlar kurmuş. Amazon kraliçesi Amasis, Karadeniz kıyılarından aşağı inmiş, Amasya’nın bulunduğu yeri
beğenerek buraya bir şehir inşa etmiş adına da
“Amaseia” demiş. Yapılan arkeolojik araştırma ve
bulgulara göre Amasya’da ilk yerleşme 8.500 yıl öncesine dayanmaktaymış. Hititlerle başlayan yerleşik
hayat kesintisiz olarak Osmanlı’ya kadar gelmiş.
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Amasya merkezinde geçya’nın kadirşinas insanınmiş uygarlıklara aid derin
dan güzel bir örnek size.
izler var. Pontusların (MÖ.
Elvada kemal bey...
333- MÖ. 26) kayalara oydukları Kral Kaya Mezarları,
Amasya Milli Mücabu gün bile Amasya’nın
dele Müzesi
anıtsal eserleri arasında
Sabah 6.30‘da kahvaltı
yer almaktadır. 700 yıl Bive 7.30’da otelden çıkış.
zans egemenliğinde kalan
İlk ziyaret yerimiz Amasya
Amasya’yı 1071 yılında
Tamimi’nin yazıldığı Milli
Anadolu’ya giren AlparsMücedele Binası. “Milletin
lan’ın
komutanlarından
istiklalini yine milletin azim
Melik Ahmet Danişment
ve kararı kurtaracaktır” kaGazi 1075 yılında fethederarının alındığı mekân. (22
rek burada ilk Türk EgeHaziran 1919) Yasin başmenliğini kurmuş. Bu döladı anlatmaya, “Amasya
nemde yaşamış olan vali
Tamimi ulusal egemenliğe
ve emirler yaptırdıkları
dayalı yeni Türk devletinin
medrese, cami, türbe gibi
kurulması yolunda atılan
eserlerle Amasya’yı Anadoilk adımdır. Bu tamimle
lu’nun en büyük kültür
Türk Ulusunun teşki- latmerkezi durumuna getirlandırma ve mücadele yönmişler. 19 Mayıs 1919 taritemleri belirginleşmiştir.
Amasya - Şehzade Çelebi Mehmed
hinde Samsun’da başlayan
Ulusal egemenlik ve ulusal
Milli Mücadele’nin ilk adımı,
bağımsızlık fikri ilk kez
12 Haziran 1919 tarihinde Mustafa Kemal’in Amasya’da ortaya atılmıştır. Amasya genelgesi
Amasya’ya gelmesiyle devam etmiş. Bu itibarla, T.C.’nin doğum belgesidir denilebilir.”
Amasya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da ilk
önemli adımın atıldığı şehir olmuş.
Kapı Ağası Medresesi
Yemekten sonra kaldığımız otelin sahibi Kemal
Kapı Ağası Medresesi ve Bedesteni hemen
Bey anlattı bütün bunları. Düştü önümüze, başladık Amasya Tamimi’nin imzalandığı temsili binanın yagece vakti Amasya sokaklarını arşınlamaya. Önce nında. 1488 yılında, II. Bayezit’in Kapı Ağası Hüseyin
II.Bayezit Camii, yanında kütüphanesi var. Söylenil- Ağa tarafından yaptırılmış. Medresenin özelliği sekizdiğine göre orada Hz. Osman zamanında yazılan el gen oluşu. Bina içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye
yazması Kur’an varmış. Ertesi gün Pazar. Kütüphane hiç ses geçirmezmiş. Hatta o zamanlar binada kalokapalı ve biz o Kur’an’ı görüp fotoğrafını çekemedik. rifer sistemi bile mevcutmuş.
Pazar günü müzeler kapalı. Yanlış bir uygulama.
Sonra Yeşilırmak’ın kenarına indik. Orada ŞehzaKral mezarları
delerle tanıştık, sıra sıra dizilmişler ırmağın kenarına,
Yeşilırmak Vadisi’nde yaklaşık 18 adet kral mezarı
bizleri bekliyorlarmış. Sırasıyla ellerini sıktık şehza- bulunduğundan, bölgeye Krallar Vadisi de denilmekdelerin; Yıldırım Bayezit, Çelebi Mehmet, Fatih Sultan tedir. Pontus Kralları yeniden doğacaklarına inandıkMehmet, Yavuz Sultan Selim, II. Selim ve daha bir- ları için(reankarnasyon), vücutlarını korumak amaçok sultan..., şehzadeliklerini Amasya’da geçirmişler. cıyla kendilerine korunaklı kaya mezarları yaptırmışKemal Bey çok konuşkan birisi, bir saniye bile sus- lar. Mezarların olduğu yerden bakınca aşağıya, Yeşimuyor, hep konuşuyor, demekki anlatacakları varmış lırmak’ın Ferhat ile Şirinin üzüntüsünden başını
da dinleyeni yokmuş. Biz onu çok sevdik. O da bizi. taştan taşa vura vura nasıl akıp gittiğini görüyorsuAkşam otelinde bize Amasya çöreği ikram edemediği nuz. Olağanüstü bir görüntü var aşağıda: Konaklar,
için çok üzülmüş. Hanımı rahatsız olduğundan sabah sıra sıra cumbalı evler, süngü gibi göğü delerek Mevkahvaltısına da ulaştıramamış çöreği. Ertesi gün biz la’ya ulaşmaya çalışan minareler. Yeşilırmağın insan
turumuzu tamamladık, tam yola çıkacağız, Kemal ruhuna huzur veren o çağıltısına ne demeli. Sanki
Bey elinde böreklerle geldi otobüsün olduğu yere. minyatür bir şehir var ayaklarımızın altında. Her şey
Soluk soluğaydı. Üzüntüsünü anlattı tekrar. “Bu bö- öylesine güzel görünüyor ki, kelimelerle tarifi ne
rekleri yiyecek ve bana dua edeceksiniz” dedi ve baş- mümkün. Krallar boşuna yaptırmamışlar bu mezarladı ağlamaya. Bizleri de ağlattı. Kucaklaştık, Ferhat ları. Kral olmak böyle birşey...
ve Şirin’in hüzünlü hikayesini dinleyerek girdiğimiz
Amasya’dan bu kez de yine hüzünlü bir şekilde ayŞehzadeler Müzesi
rılıyoruz. “Böreklerin çok lezzetliydi Kemal Bey. Allah
Şehzadeler Müzesi deyince beklentilerimiz fazsenden razı olsun.” Boşuna denilmiyor şehzadeler laydı. Heyacanlıydık aynı zamanda. Şehzadeler şeşeh- ri Amasya diye. İşte Amas- ya ve işte Amas- hirnde Şehzadelerle tanışacaktık. Şehzade Mustafa
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ile oturup sohbet edecektik
ve soracaktık, “çağrılan o
mekana niçin silahsız girdin, tuzak olabileceğini düşünmedin mi?” diye. Hayal
kırıklığına uğradık. Şehzade
leri tanıtan bir film yok, içeriye girerken Mehter Marşı’
yla girebilirdik vs. gibi.
Bunların hiçbirisi olmadı.
Sadece rehberimiz Yasin’in
anlattığı kadarıyla tanıdık
şehzadeleri. Temsili mumyalardan ibaret olan şehzadeler karşımızda duruyor. O
mumyalar da öyle ahım
şahım, özene bezene yapılmış değil.Büyüleyiciliği yok,
sıradan mumyalar. Müzede
Osmanlı ruhunu maalesef
yaşayamadık. Belki de o
duyguları yaşamamızı istemeyen Mehmene Banu’lar
hâlâ söz sahibi Amasya’da.
Türkiye’de müzecilik işi o
kadar gelişmiş değil. Diğer
gittiğimiz yerlerde de aynı
örneklerle karşılaştık. Tarihi
bir eserin içinde “suntadan
yapılan raflar” var mesela.
Çok iğreti...

Foto:Yunus İnci

Sultan II. Bayezid Camii
Bayezid Camii, Sultan
II. Beyazıd adına oğlu Şehzade Ahmet tarafından
1485-86 yılları arasında
cami; medrese, imaret,
türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret bir külliye olarak
yapılmış. Caminin beş kubbesi var. Ahşaptan nyapılan
pencere kanatları; 15.yy.
ahşap sanatının en ince örneklerini temsil edermiş.
Doğu kısmındaki minaresi
renkli taşlarla yivli, batı kısmındaki minare ise palmetlerle (taş üzerine işlenmiş
kabartmalar) süslü olarak
yapılmış. Zeminin inşasında
kullanılan taşların arasına
hiç harç konulmamış. Giriş
kapısında ve mihrabında
bulunan ve el ile çevrilebilen silindir taşlar var. Bu silindir taşlar, bir deprem
veya doğa olayında caminin terazisinin bozulup bozulmadığını anlamak için
yapılmış.
Caminin avlusunda 524
Amasya - Şerafeddin Sabuni
yıllık iki çınar bulunmakta.
Bunlar o yıllarda yıldırımBimarhane
lara karşı paratoner görevi
(Darüşşifa)
görmüşler. Osmanlı Müzesi,
Yakutiye Mahallesi’nde, ana cadde üzerinde bulu- Amasya Minyatür Müzesi, Hazeranlar Konağı,
nan bu yapı, İlhanlı Hükümdarı Olcaytu Mehmet Hü- Amasya Kalesi, Ferhat ile Şirin’in mezarları, Pir Cedabende ve eşi İlduş Hatun adına 1308-1309 maleddin Abdurrahman-ı Sani Çilehane Camii ve
yıllarında yaptırılmış. Şiilik ilk kez onun döneminde daha nice gezilecek yerleri var Amasya’nın.
İran’ın resmi mezhebi ilan edilmiş. Burada akıl hastaVelhasıl Amasya çok güzel bir şehir. Dağları,
larının müzik ve su sesi ile tedavisi öncelikliymiş. evleri, köprünün ayakları her taraf ışıl ışıl parAmasyalı bir hekim olan Şerafeddin Sabûnî bu Da- lıyor. Binbir gece masallarında gibiyiz. Yüksek
rüşşifa’da 14 yıl hekimlik yapmış. Fatih Sultan Meh- dağları, parlayan güneşi, yemyeşil ağaçları,
met döneminin en ünlü hekim ve cerrahlarından olan şehri ikiye ayıran Yeşilırmak’ı, köprüleri, beyaz
Şerefeddin Sabûnî 1386 yılında Amasya’da doğmuş. boyalı, ahşap pencereli ve cumbalı iki-üç katlı
Amasya’daki Bimarhane’de Burhaneddin Ahmed’den kiremit çatılı evleri ile işte burası Amasya.
tıp eğitimi aldıktan sonra yine burada 17 yaşında heDünyanın en güzel misket elmasının, kirazının,
kimlik yapmaya başlamış. Kısa sürede adı bütün şeftalisinin ve bamyasının üretildiği, tarih ve doğanın
Anadolu’da duyulmuş. Şerafeddin Sabûnî üç önemli içiçe bulunduğu ilginç bir antik kent görmek istiyoreser yazmış. En önemli eserlerinden biri, “Kitab-ı sanız, daha ne duruyorsunuz sıcakkanlı ve misafirCerrahiye-i el Haniye”. Konularını minyatürlerle an- perver Kemal beyleriyle, Ferhat ve Şiriniyle Amasya
latan ve Fatih Sultan Mehmet’e ithaf edilen bu kitap sizi bekliyor.
İslâm tıbbına büyük bir yenilik getirmiş. İkincisi 1468
yılında “Mücerrabname” adlı eseriymiş. Bu sırada 85
Samsun
yaşındadır Sabunî. Rehberimiz Yasin’in anlattığına
Samsun’dayız. Bandırma Vapuru’nun bulunduğu
göre Sabunî’nin bu eşsiz eseri Fransızlara hediye sahilde. Vapurun, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
edilmiş. Bizde kopyası varmış. Mehmene Banu’nun önemli yeri var. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Genel
icraatları devam ediyor galiba diye ikinci kez hayıf- Müfettişi vazifesiyle ve maiyeti ile birlikte İstanlandık.
bul’dan Samsun’a Bandırma Vapuru ile gönderilmiş.
Sultan Vahdettin’in buyruğuyla Osmanlı Ordusu’nun
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dağıtılması sürecini denetleme ve asayişi için görevlendirilmiş. Vapur 22 subay, 25
asker ve 8 yönetim personeliyle beraber 16 Mayıs 1919
tarihinde öğle üzeri Kaptan İsmail Hakkı (Durusu) idaresinde İstanbul’dan Samsun’a
doğru yola çıkmış. 19 Mayıs’ta
Samsun’a varmış. 1925 yılında bu vapur İlhami Söke
isimli bir şahsa satılmış ve
aynı şahıs tarafından Haliç’te
hurda olarak sökülüp değerSamsun - Mustafa
lendirilmiş. Yani, bu vapur o
vapur değilmiş. Bu vapur İsveçlilere sonradan yaptırılmış. 2001 yılında inşası tamamlanan vapur. 18
Mayıs 2003 tarihinde müze olarak hizmete açılmış.
Atatürk heykelinin bulunduğu parktayız. Samsun
il merkezinde, Hükümet Konağı yanındaki şehir parkında. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı 19 Mayıs
1919 gününü simgeleyen anıt bu. Samsun Belediyesi
tarafından 1931 yılında Avusturyalı Heykeltıraş
H.Krippel’e yaptırılmış ve 19 Ocak 1932’de törenle
açılmış. Tunçtan yapılmış olan heykelin yüksekliği
4,75 metre, taş blok kaidenin yüksekliği 4,10 metre,
tüm anıtın yüksekliği ise 8,85 metreymiş.
Atatürk Müzesi
Samsun Eski Fuar alanı içinde 19 Mayıs Galerisi
olarak inşa edilmiş bulunan Atatürk Müzesi var. 1
Temmuz 1968’de ziyarete açılmış. Tamamen taş ve
renkli mermerlerle inşa edilen müze binası anıtsal ve
etkili bir görünüme sahip. Ön cephesindeki basamaklar ve bir friz halinde Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden
kabartmalar binaya hareketlilik kazandırmış. Müzede
Mustafa Kemal’e ait 114 eser teşhir edilmekte. Müzenin içerisi Atatürk’ün çalışma odası, yatak odası ve
toplantı salonları, derlenebilen eşyasıyla döşenmiş.
Müzenin, Kongre Salonu adı verilen büyük salonunda
Bandırma Vapuru’nun bir maketi, Mustafa Kemal ile
ilgili fotoğraflar ve belgeler yer alıyor. Müzede yer
alan diğer önemli eserler arasında Onuncu Yıl
Nutuk’un Osmanlıca aslı, ilk ziyaretinde yanında bulundurduğu gezi çantası yer almakta..
Samsun
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı yerdeki temsili
mumyaların bulunduğu sahildeyiz. Açık havada duran
bu mumyaların benzeri dünyada yokmuş. Başka bir
teknik kullanılmış burada. Yasin öyle anlattı.
Samsun M.Ö.750-760 yılları arasında İyon şehir
devletlerinden Miletoslular (Millet) tarafından Amisos
adı ile kurulmuş bir yerleşim merkeziymiş. Daha
sonra Pers, Makedonya, Pontus, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmış.
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun, doğal tarihi
ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu
ulaşım olanakları ile bölgenin turizm potansiyeli en
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yüksek kentlerinden biriymiş. Mustafa Kemal anıtı,
müzesi ve çıkarma yaptığı sahil bir kenara bırakılırsa
tarihi doku açısından Samsun’da fazla bir şey yok.
Ancak rehberimiz Amazonların tarihi de yavaş yavaş
canlandırılıyor diye söyledi. “Amazonların Pontus bölgesinde yaşadıkları söylenir, bölge günümüzde Türkiye sınırları içinde Karadeniz kıyısındadır. Amazonlar
burada kraliçeleri Hippolyta önderliğinde bağımsız bir
krallık kurmuşlar. Anadolu daki birçok şehrin Amazonlar tarafından kurulduğu iddia ediliyormuş. Bunlar
arasında Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna sayılabilirmiş.”
Fatsa
Geceyi Fatsa’da geçirdik. Yolda aklıma 12 Eylül
Darbesi’nden önce Demirel’in Fatsa hakkında söyledikleri geldi. “Bırakın siz İstanbul’u İzmir’i Ankara’yı
yollar yürümekle aşınmaz; siz yüzünüzü Fatsa’ya,
Ünye’ye çevirin.“ O zamanlar Fatsa ve Ünye solcuların kalesiydi. Kurtarılmış bölge. Bir süre Fatsa’da
kalan Mahir Çayan ve arkadaşları infazları engellemek için eylem imkanları araştırırlar. 26 Mart
1972’de Ünye’de NATO’ya ait radar istasyonunda çalışan iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırır ve
karşılığında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu önderleri
Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın serbest bırakılmasını isterler. 28 Mart’ta aldıkları rehinelerle birlikte Niksar’ın Kızıldere köyü muhtarının
evinde kalmakta olan arkadaşlarının yanına giderler.
30 Mart günü muhtarın evinde askerler tarafından
ablukaya alınırlar. Askerlerin teslim olun çağrılarına
devrimci sloganlarla karşılık verirlerler. Askerler ile
silahlı çatışmaya girilir. Çatışma sonunda Mahir
Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan
Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan
Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz öldürülür.
Evde bulunan şu anda HDP milletvekili olan Ertuğrul Kürkçü sağ olarak yakalanır. Nasıl olduysa? O günleri, bizzat yaşamış biri olan beni
bu hatırladıklarım rahatsız etti. Yaşı büyütülerek idam edilenler dâhil olmak üzere 517 fidan
bir hiç uğruna telef edildi o günlerde. Kenan Evren’in şu talihsiz sözü kulağımda yeniden çınladı. “Asmayalım da besleyelim mi? Bîtaraf

Kültür
olduğumuzu göstermek için bir sağdan bir soldan astık.” İnsanlığımdan utandım, içim burkuldu.
Allah o günleri bir daha bu millete yaşatmasın.
Sabah yola revan olduk. Ordu’dayız. Teleferik
hava yağmurlu olduğu için kapalı. Otobüsle çıktık
Boztepe’ye. Muhteşem bir manzara. Ordu ayaklarınızın altında. Türk kahvesi içtik, fotoğraflar çekildik
Boztepe’de. Öz çekim yapanlar çoğunluktaydı.
Ordu’nun en yüksek tepesindeyiz. Şehir ayaklarımızın altında. Deniz ile kara şeridi kol kola girmiş ne
güzel de horon tepiyorlar. Sarmaş dolaş, kıvrıla kıvrıla kolbastı da oynuyorlar. Bu oyun Trabzon’a, Rize
ye oradan da Artvin’e kadar dalga dalga devam eden
bir oyun. Karadeniz’i anlatıyor sanki. Nutella’ya inat
Türk Fındığına destek vermek için bol bol fındık ve
fındık ürünleri alışverişi yaptık Ordu’da.
Giresun
Giresun Karadenizin incilerinden birisidir. M.Ö.
2000’li yıllardan beri Türk varlığını barındırırmış
içinde. Bu bölgede Oğuz boylarından Yazır Döğer
Avşar Karkın Halaç’ların; Akhun Kuşan Peçenek
Hazar Hun Kıpçak Türkleri yerleşmişler. Karadeniz
bölgesinde 90’a yakın koloni şehri kuran Miletoslular
Giresun ve Tirebolu şehirlerinin de kurucularıymış.
705 yılında ilk kez Müslüman Arap orduları bölgeye
gelip İslâmlığı tanıtmaya başlamışlar. İlk zamanlar
Trabzon’a bağlı olan Giresun ve çevresi 1244 Moğol
nüfuzu altına girmiş. İşte bu sırada Oğuzların Üçok
koluna mensup boylardan biri olan Çepniler; Ordu
Giresun ve Trabzon illeri sınırlarına yerleşmeye başlamışlar. Emir Süleyman Bey 1397’de Giresun’u fet-
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Kranoldstr. 1a
12051 Berlin
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hetmiş. 1923 mübadelesi ile Hıristiyan nüfusunu kaybeden Gresun’da ticari hayat tamamen Müslüman
nüfusun eline geçmiş. Yörenin temel ekonomik etkinliği olan fındık üretimi ekim alanları bu dönemde arttırılmış. Nüfusu 2015 yılına göre 426.686’dir.
Türkiye‘de kurtuluşu kutlanmayan tek il Giresun‘dur.
Yani hiç bir zaman işgal edilmemiştir. Atatürk‘ün güvenliğinden sorumlu Muhafız Kıtası (korumaları), Giresunlulardan oluşuyormuş. Giresun, Türkiye’de
kendisi dışında şehitliği bulunan tek ilmiş (Afyonkarahisar Giresunlular Şehitliği). Dünya’da gönüllü iki
alay kuran tek il Giresun’muş (42–47 alay). İzmir,
Yunanlılar tarafından işgal edilince, Anadolu’da Yunan
işgaline karşı ayaklanıp sokaklara dökülen ilk il yine
Giresunmuş.
Topal Osman
Topal Osman, Kuvay-ı Milliye ruhuna sahip yağız
bir Karadeniz delikanlısıdır. 1883 senesinde Giresun’un Hacı Hüseyin Mahallesinde doğmuş. Babası
Hacı Mehmet Efendi Giresun vilâyetinin tanınmış kişilerinden biri. Topal Osman delikanlılık yaşlarında
Balkan Harbi’ne katılmış. Çorlu’da sağ bacağına bir
şarapnel isabet etmiş. Tedavi edilmesine rağmen bacağı eski haline döndürülememiş. Bundan sonra
Topal Osman mahlasıyla anılmaya başlanmış. Mustafa Kemal, Havza’ya geldiğinde Topal Osman’la görüşmüş, daha sonra da
Topal Osman Mustafa
Kemal’in sağ kolu olmuş. Ekibiyle birlikte Mustafa Kemal’in muhafızlığını yapmaya başlamış.
Kurtuluş Savaşı bitmiş, devlet yeniden dizayn edilmeye başlanmıştır. Meclis’ te, Mustafa
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Kemal’in çıkaracağı yasainsanoğlunu barındırmış olan
larla ilgili muhalif sesler
bu güzel kent, öykülerle, türyükselmeye başlar. Trabzon
külerle dolu zengin bir kültürel
Mebusu Ali Şükrü Bey de
mirasa sahip. Tarihsel süreçte
muhaliflerdendir, gazetecikentin; Miletler, Persler, Romadir. Olup bitenleri gazetelılar, Bizanslılar ve Komnenos’
sinde
yazmaktadır.
Ali
ların egemenliği altına girdiği
Şükrü Bey’in, muhaliflere
bilinmektedir. 13. Yüzyılın başgözdağı vermek için ortalarında kurulup 250 yılı aşkın
dan kaldırılması gerekir. Bu
bir süre hüküm süren Trabzon
görev Topal Osman’a verilKomnenos Prensliği 26 Ekim
miştir. Ali Şükrü Bey Topal
1461 yılında Fatih Sultan MehOsman tarafından boğulamet’in Trabzon’u fethiyle sona
rak feci bir şekilde öldürüermiştir. Müzeler, manastırlar,
lür. Geride şahit bırakmacamiler, türbeler, hanlar, hamak için sıra Ali Şükrü Bey’i
mamlar, bedesten ve kenti çevöldüren Topal Osman’a gelreleyen surlar, sivil mimari
miştir. Yakalanırsa ve konuörnekleri ve çarşılar kentin taşursa ortalık karışabilir.
rihi dokusuna bir nakış gibi işGiresun - Topal Osman Anıtı
Topal Osman’ın evi kuşatılır
lenmiş.
ve teslim olması istenir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın
Topal Osman teslim olmaz ve ‘Mustafa Kemal doğup büyüdüğü ve 15 yaşına kadar yaşadığı kentte,
Paşa nerede? ben onunla görüşmek istiyorum.’ Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze
der. Sorusuna cevap alamaz ve çatışma başlar. ulaşan pek çok tarihsel anıt var. Gümüş ve altının
Topal Osman’ın arkadaşlarından birçoğu ora- Trabzonlu zanaatkârların elinde nakışa dönüştüğü
cıkta öldürülür. Topal Osman çatışmadan sağ kazazlık (tel gümüş sarma) ve hasır bilezik ürünleyakalanmasına rağmen, biraz sonra başı kesi- riyle, horonu, kemençesi ile diğer folklorik unsurlar
lerek hemen infaz edilir. Çatışmada niçin öldü- Trabzon’un dünya tanıtımında başlıca simgeleri. Trabrülmedi de yakalandıktan sonra başı kesilerek zon kuymağıyla da meşhur. Tereyağı, peynir ve mısır
infaz edildi? Bu sorunun cevabı net değildir.
unu karışımı ile yapılan kuymak yöre mutfağındaki
Bu arada Meclise, “Şükrü Bey’in katili kimse mec- özgün yerini hâlâ korumakta.
lis kapısının önünde cesedi sallandırılacak!” diye bir
yasa teklifi verilir. Yasa Meclis’te kabul edilir. Şükrü
Akçaabat
beyin katilinin Topal Osman olduğu tespit edilir. Ve 5
Akçaabat’tayız, köftesiyle meşhur bir ilçe. Buraya
Nisan günü Topal Osman mezarından çıkartılarak, gelipte köfte yemeden geçip gitmek olmazdı. Biz de
Meclisin önünde ayağından asılarak idam edilir. 6 öyle yaptık. Tur sorumlusu Emin Oruç haber vermiş
Nisan günü tekrar mezarına gömülür. Karadeniz kı- geleceğimiz saati ve masa önceden donatılmış. Mısır
yılarının bu destan kahramanı, sonuna kadar Mustafa ekmeği ve yoğurt da var. Bekleyemedik köftelerin
Kemal’e sadık kalan bu kahraman Topal Osman, pişmesini, yoğurda mısır ekmeği doğrayarak başladık
maalesef nizamlı ordunun kıta kumandanlarından İs- yemeye. Çocukluğumda yediğim en mükemmel yemail Hakkı Tekçe tarafından Çankaya sırtlarında başı mekti bu. Eveeet çokı geçmeden Akçaabat köfteleri
kesilerek öldürülmüştür. (Daha fazla bilgi için bakı- de geldi. Söylenildiği kadar var, müthiş bir lezzet. Aknız; Feridun Kandemir, Hatıraları ve Söyleyemedikleri çaabat Köftesi 1930’lu yıllarda Akçaabat’lı lokantacıile Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz Yayınları, İstanbul ların ortaklaşa yaptıkları bir köfteymiş. Sığır ve dana
1965, sayfa 106.) Topal Osman’ı Gresun kalesinde kıyması karıştırılarak yapılırmış. Harcına ekmek ve
ziyaret ettik. Hava yağışlıydı. Bizleri kabul etti ve ba- sarmısak da ilave edilirmiş. Arkasından Laz Böreği,
şından geçenleri sırasıyla anlattı: Oyuna getirilmişti, börek denildiğine bakmayın siz, o bir tatlı. Adı laz Böen yakınındakiler tarafından ve en güvendiği kişiler reği. Eee burası Karadeniz…
tarafından tuzak kurulmuştu kendisine. Çok hiddetliydi, burnundan soluyordu...Ancak mutlu görünüAtatürk Köşkü
yordu: Çünkü o, ne yaptıysa vatanı için yapmıştı.
Köşk, soğuksu Tepesinde. Çok güzel bir köşk,
İsmail elini kaldırdı gökyüzüne ve hep birlikte o yağ- bembeyaz, gelin gibi, Atatürk Köşkü. Trabzon ayağımurun altında Topal Osman için dua ettik.
nızın altında: Bu köşk 1903 yılında işadamı Konstantin Kapogiannidis için yapılmış. Sahibi ailesiyle
Trabzon
birlikte mübadele zamanı (1923) Yunanistan’a zoAvrupa ile Asya’nın İpek Yolu üzerindeki en önemli runlu göç etmiş. Atatürk Trabzon’a geldiğinde bu
irtibat noktasında bulunan Trabzon, bu öneminden köşkte bir süre dinlenmiş (1924). İkinci kez geldidolayı tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği ğinde (1931), bu köşk Trabzonlular tarafından kenyapmıştır. Tarihin en eski çağlarından beri bağrında disine hediye edilmiş. Bugün köşk müze olarak
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kullanılmakta. Köşkün hemen karşısında telkari mağazası var, gümüş takılar satan bir mağaza. Hanımlar
yağmuru da fırsat bilerek hemen o mağazaya dalıverdiler, sığındılar da denilebilir. Arayıp da bulamadıkları fırsat, bir taşla iki kuş vurmak...
Ayasofya Kilisesi
Ayasofya Kilisesi; 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu‘nu kuran Komnenos Ailesinden Kral I.Manuel
(1238-1263) tarafından 1250-1260 yılları arasında
yaptırılmış. Ayasofya adı “Kutsal Bilgelik” anlamına
geliyormuş. Bizans kiliselerinin en güzel örneklerinden birisi olan yapı, yüksekçe bir tepede inşa edilmiş.
Denize nazır, kubbeli. Binanın en görkemli cephesi
güneyi. Burada Adem’le Havva’nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmış. Güney cephesindeki kemerin kilittaşı üzerinde Trabzon’da 257
yıl hüküm süren Komnenos Hanedanı’nın sembolü
olan tekbaşlı kartal motifi bulunmakta. Kubbede ana
tasvir İsa‘ymış, bunun altında bir kitabe kuşağı, daha
altta ise melekler frizi bulunurmuş. Pencere aralarında oniki havari tasvir edilmiş. Pandantiflerde değişik kompozisyonlar yer almakta. İsa’nın doğumu,
vaftizi, çarmıha gerilişi, kıyamet günü gibi sahneler
betimlenmiş burada, harika bir işçilik.
Ancak biz bunların çoğunu göremedik çünkü kiliseyi camiye çevireceğiz diye üzerleri suntayla ve sıvalarla kapatılmış o güzelim motiflerin. Kilise, Fatih
Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’u fethini takiben camiye çevrilmiş ve vakıf eser olmuş. 1868 yılında harap durumda olan cami Bursalı Rıza Efendi
tarafından yeni baştan onarım görmüş. I. Dünya Savaşı yıllarında sırasıyle depo ve hastane olarak kullanılmış, sonraları ise yine cami olarak kullanılmış.
1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü
ve Edinburg Üniversitesi’nin işbirliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açılmış.
2013 yılında yeniden camiye çevrilmiş.
Biz Ayasofya kilisenin camiye çevrilmesini
yadırgadık. Binanın estetiği bozulmuş. Aslına
uygun olarak onarılmadığı belli. Yazık etmişler
Ayasofya Kilisesi‘ne. Camiye çevrilişinin siyasi
bir sebebi var mıdır bilemiyorum ama, tarihi
eserler; ister kilise olsun, ister cami olsun, yapılış amacına uygun olarak onarılmalı, kullanılmalı ve ziyarete açılmalıdır. Balkanlardaki cami

katliamı gibi Türkiye’de de kilise katliamı yapılmamalıdır.
Sümela Manastırı
Sabahın saat sekizinde Sümela Manastırı’na
doğru yola çıktık. Belirli bir yere kadar otobüsle gittik. Sonrasında minibüslerle devam ettik. Minibüsün
de çıkamadığı yerler var, kalan mesafeyi yaya yürüdük. Yokuş yukarı, daracık bir yoldan yürüyoruz, ayağımızın kayması durumunda aşağıya yuvarlanabiliriz,
parçalarımız bile bulunmaz. Manzara harika, hertaraf
orman, oksijen bol. Dağlarda kar var, başı dumanlı
bu dağların. Bulutlarla sarmaş dolaş, kucak kucağa
yatıyorlar sanki. Bazen de güneş eşlik ediyor bu seremoniye. Rüya alemindeyiz..., Nihayet Sümela Manastırı‘na geldik. Giriş kapısının yanında muhafız
odaları bulunmakta. Buradan bir merdivenle iç avluya iniliyor. Kilise solda mağaranın içinde. Önünde
çeşitli manastır binaları bulunmakta, sağ tarafta kütüphane var. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bir bölüm var, burası keşiş
odaları ve misafir odaları olarak kullanılıyormuş.
Herkes Yasin’i can kulağıyla dinliyor: “Sümela Manastırı, Trabzon’un Maçka ilçesindedir. Bu manastır
tarihin en eski yapılarından biridir. Zigana Dağı‘nın
eteklerine kurulmuştur. Manastır vadiden yaklaşık
300 metre yükseklikte bulunmaktadır, dünyanın en
eski ve en önemli tarihi manastırlarından biridir. Aşağıya bakınca gördüğünüz o dere Meryemana (Panagia) Deresi’dir. Manastır hakkında çok fazla efsaneler
mevcuttur: Anlatılanlara göre, bu manastırı Atinalı
Barnabas ile Sophronios adlı iki rahip yaptırmış, Rahipler aynı gece rüyalarında Hz. isa ve Hz.Meryem’i
görmüşler. Gördükleri yer Sümela’nın bulunduğu işte
bu yermiş. Birbirinden habersiz olarak rüyanın peşine
düşmüşler ve o rüya onları burada buluşturmuş. Hoş
beşten sonra, heyacanla gördükleri rüyayı birbirlerine
anlatmışlar ve hayretler içinde birbirlerini can kulağıyla dinlemişler ve sonunda kucaklaşarak bu rüyanın
kendileri için bir işaret olabileceğini düşünerek, vur-

Foto:YGülseren Şentürk

Foto:YGülseren Şentürk

Trabzon - Atatürk Köşkü
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muşlar kazmayı dağların bu sarp yamacına. Ve böylece Manastırın temelini atıvermişler o hızla.
Asıl adı Meryem Ana Manastırı’dır. Sümela; “Soumela” Manastırın Rumca adıdır. Manastır M.S 395 yıllarında Trabzon Rum İmparatoru III. Alexios döneminde yapılmıştır. Sümela’yı Hristyanlar tarafından
değerli kılan en önemli nokta Hz. Meryem resmidir.
İnanışa göre bu manastırda Hz. İsa’nın havarilerinden olan Aziz Lukas’ın çizdiği Hz. Meryem portresi
manastırın temelini atan rahipler tarafından buraya
getirilmiştir. Ancak bugüne kadar o resim hiç görülmemiştir. Maalesef bu güzelim Manastır, define avcıları tarafından sık sık kazılmış, birkaç defa da
yanmıştır. Bu yangınlar sırasında Manastırın ahşap
çatısı tamamen kül olmuş ve birçok tarihi değer de
kaybolmuştur. Fatih Sultan Mehmet Trabzon’u aldıktan sonra manastırın haklarına dokunmayacağına
dair bir ferman yayınlamıştır. Yavuz Sultan Selim de
buraya iki büyük şamdan hediye etmiştir. Diğer zamanlardaki padişahlar da buraya dokunmamışlar ve
çeşitli onarımlarla gelişmesini sağlamışlardır. Trabzon
için turistik önem taşıyan Sümela Manastırı her yıl
binlerece kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 2010
yılında özel bir izinle burada bir ayin yapılmıştır. Bu
ayin 88 yıl aradan sonra yapılan ilk ayindir.“
Maçka
Sümela Manastırı ile vedalaştık, dönüş yolunda
Maçka’da soluklandık. Maçka’da yapılaşma çok kötü.
O güzelim doğa çarpık yapılaşmaya baka baka çarpıklaşmış. Doğanın o güzelliğine paralel bir yapılaşma
ne de güzel olurdu Maçka’da. Karadeniz insanı sert
mizaçlı, herhalde bu çarpık yapılaşmaya, kayalara,
sarp yokuşlara baka baka sertleşmiş olmalılar.
Hemen parlayıveriyorlar. Kötü niyetli olduklarını sanmıyorum. Belki de normal halleri böyle...
Havada ekmek kokusu var, gerçekten çok güzel
kokuyor. Yemede yanında yat derlerye işte tam da
öyle. Tam fırının karşısında durmuş otobüsümüz,
taze pişen ekmeğin kokusuymuş burnumuza gelen.

Canımız çekti, Yunus İnci’yle beraber daldık fırına, o
güzelim Trabzon ekmeğinden alabildiğimiz kadar
aldık ve doğru otobüse, otobüste ekmek kuyruğu
oluştu birden bire, herkes kapış kapış. Ekmeği ekmeğe katık yaparak yedik, oldukça lezzetliydi.
Yomra
Yomra’dayız, Yomra, Trabzon’a 14 km. uzaklıkta
bir ilçe. Nufusu 30.000 civarındaymış. Buraların yerli
halkı Turanî ırktanmış. Orta Asyalı Türklerden.
Yomra‘da çay fabrikası var. “İkiçay” çay fabrikası. Sorumlu mühendis fabrikayı gezdirdi ve tanıttı. Çay,
bahçeden sofraya gelinceye kadar hangi aşamalardan geçiyor, üretim nasıl yapılıyor, çay nasıl demle-

41 YILDIR GÜVENCENİZ
*Türkiye uçuşlarınızda uygun fiyatlar bizde.
*Türkiye’nin bir çok iline direk uçuşlarımızla,
*Tatilinizi rahat ve güven içinde gerçekleştiriniz.
Tel.: 030- 612 40 38 Kottbusserstr. 23
10999 Berlin U-Bahn Kottbusser Tor
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Foto:YGülseren Şentürk

Rize -Çamlıhemşin - Tarihi Taş Köprü

Sürmene
Yol üzerinde Sürmene var. Sürmene‘nin de bıçağı
meşhurmuş, almadan geçmek olmazdı. Sürmene’den
Of’a oradan Çaykara’ya, sonra da Uzungöl‘e ulaştık.
Uzungöl’de balık yiyeceğiz. “Uzungöl‘de balık yemek
bir başkadır” diye reklamını yapmıştı Tur Şirketi. Yanaştı otobüs restoranın önüne, heyacanla indik aşağıya. Ancak,
mekan sahiplerinde bir telaş yok.
“Kim gelmiş niye gelmiş, buyrun
efendim, şöyle oturun, çocuğum
koş oradan sandalye kap da gel…”
böyle şeyler bekliyoruz. Kıulını kıpırdatan yok. Bu mekandaki yerimiz 6 ay önceden ayrıldığı halde.
Üstüne üstlük bir de garson demesin mi?: “Mekânın önünden çekin
arabanızı, 2 saat sonra gelin, doluyuz.“ Birbirimize bakıştık. Mekân
Arap turistlerle dolu, gerçekten
yer yok, bizden önce onlar gelmişler, doldurmuşlar masaları, sanki
Arabistan Uzugöl‘e taşınmış gibi.
Biz saf dışı kaldık, 6 ay önce yer
Trabzon
ayırtmışız, gelmeden 2 gün önce

teyid almışız, iki saat önce de yoldayız demişiz, Karadenizli için fark etmedi... Yani Uzungöl’de sermaye
bizi örseleyiverdi. Öbür restoranlara girmeyi akıl edemedik.
Karşılıklı sertleşmelerden ve restleşmelerden
sonra “çiğ” balıkları getirdiler önümüze, yesen bir
türlü yemesen bir türlü ve mecburen yedik, neden
yedik onu da anlayabilmiş değilidm. Çiğ balık ziyafetinden sonra, gölün etrafını turladık. Göl ile toprak
içiçe geçmiş durumda, yeşili bol bir yer Uzungöl.
Doğa harikası bir coğrafya. Allah’ın özenerek bezenerek yarattığı bu güzelim yer maalesef pislik içinde.
Çarpık yapılaşma burada da dikkatimizi çekiyor. Ağacın, ahşabın
içinde beton evler... Dünyanın en
küçük camisi de burada yapılmış.
3 kişilik bir cami. Cami ile mütenasip olmayan kocaman bir minare... Sümela Manastırı’ndaki ve
Ayasofya Kilisesi’ndeki tarih katliamlarına ve Uzungöl’deki doğa
katliamına şahit olduktan sonra
uğradığımız hayal kırıklığının boyutunu varın siz düşünün. Bundan
sonraki güzergâhımızda bizleri
neler bekliyor Allah biliyor. Bizim
bildiğimiz ise “Yeryüzünü gezin,
görün ibret alın .” (Al-i İmran 137)
ayetinin ışığının bu topraklara
ulaşmamış olması.

Foto: Mustafa Yücel

niyor? Bu konularda bilgiler aldık. Bizim için özel
demlediği çayından da içtik mühendisin. Tabii ki hediyelik çaylarımızı da buradan almayı ihmal etmedik.
Bir de tavsiye aldık mühendis beyden, “Demlediğiniz
çayı 45 dakika içinde mutlaka bitirin.“

- Uzungöl Dünyanın en küçük camisi
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Çamlıhemşin
Yoldayız, Çamlıhemşin’e gidiyoruz, eski adı Vicealtı. Rehberimiz Yasin’den dinliyoruz Çamlıhemşin’i;
“Çamlıhemşin Rize’nin Lazca konuşan tek ilçesidir.
Hemşinliler de yörenin en eski yerli halkıdır. Hemşinliler dağlık köylerde yaşarlar. Çamlıhemşin’in merkezinde Türkler de vardır. Çamlıhemşin‘in evleri
genellikle yamaçlara inşa edilmiştir. Bölgede bulunan
eski evlerin çoğu yüz yıldan daha yaşlıdır. Yapılarda
tamamen doğal ahşap malzemeler kullanılmış, bilhassa kestane, gürgen ve çam türü ağaçlar tercih
edilmiştir. Eski, köklü ailelerin evleri çok katlıdır ve
ahşap işçiliğinin eşsiz örnekleriyle süslenmiştir.
Fırtına deresi
Fırtına deresi, Doğu Karadeniz’de yer alan akarsulardan birisidir. Kaçkar Dağları’nın Karadeniz’e
bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşur.
Çay bahçeleri içinden geçen Fırtına deresi, üzerindeki
kemer köprülerle anlam kazanır, rafting yapmaya elverişli parkurlarla da ününe ün katmıştır. “
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Rize - Çamlıhemşin Fırtına deresinde kahve keyfi
Fırtına Deresi’ne geldiğimizde gün batmıştı. Kalacağımız otel karşıda. Elektrikler de kesilmiş. Oraya
uydurma bir köprüyle geçilecek, beşik gibi sallanıyor
köprü. Bizleri aldı bir panik, önümüzü görmüyoruz,
suyun üzerindeyiz, şarıltısına bakılırsa büyükçe bir
nehire benziyor. Allah korusun, köprüden aşağıya
düşsek, alıp götürür bizi, hem de bir daha geriye getirmemek üzere. Telefon ışıklarıyla aydınlatıyoruz
önümüzü. Yasin ve Emin kardeşlerimiz önceden
köprü ile ilgili bir açıklama yapmadıkları için oldukça
korktuk, hele hanımlar daha da çok korktular. Birbirimize tutunarak, sarılarak karşıya geçtik, geçmesine
geçtik de nasıl geçtik… Bunu Ayşe ve Mustafa Yücel’e
sormakm lazım. Ayşe Yücel’in yükseklik korkusuna
Çamlıhemşin’de bir de sallanan köprü korkusu eklendi...
Tulum ve horon
Fırtına Deresi’nde, otelin bahçesindeyiz, köprünün
şokunu daha atlatamadık. Otel dediysem ahşap
evler. Biraz sonra ateş yaktılar meydana, daire şeklinde çevirdik ateşi, ne güzel bir manzara. Hemen
sonra tulum sesi geldi arkalardan bir yerden. Karanlıkta zor seçiliyor. İsminin sonradan Sinan olduğunu
öğrendiğimiz genç çalıyor tulumu. Yorgunluğu ve
korkuyu bir anda unuttu arkadaşlar. Başladılar tulum
eşliğinde horon etmeye. O kadar yorgunluğun üstüne
o horon öyle güzel geldi ki, oynayanlar da, seyredenler de, söyleyenler de mutluydu. Gezi amacına çoktan ulaşmıştı bile.
Tezgâhın önünde yemek almak için sıraya geçtik.

Rize - Çamlıhemşin - Açıkhavada Horon

Foto: Gülseren Şentürk

Rize
Uzungöl’den ayrılıyoruz. Akşam Fırtına Deresi’nde
konaklayacağız. Önce Rize: Rize Türkiye’nin en çok
çay yetiştiren, en yeşil ve en çok yağış alan illerinden
biri. Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri
sürülmüş; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos,
Rumca’da “Rıza” olarak dağ eteği anlamında kullanılmış. Sonradan Rıza, Rize’ye dönüşmüş. Rize yaklaşık
330 bin nüfuslu bir şehir. Çay tarımı Rize’de 1944 yılında başlamış. Çayı işleyen fabrikalar da kurulunca
bölgenin ekonomisi gelişmiş. Yanısıra balıkçılık, arıcılık ve puro tütünü üreticiliği de önemli geçim kaynaklarındanmış. Rize’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetler de var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
eski Başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz, sanatçı
Tarkan Tevetoğlu, İş Adamı Abdurrahim Albayrak,
Eski Bakan Ahmet Tevfik İleri, Yazar Prof. Dr. İsmail
Kara, TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Murat Karayalçın, Yazar Ömer Lütfi Mete bu şahsiyetlerden
bazıları. Otobüsle turlamak mümkün değil Rize’yi.
Ancak iki caddesine girebildik, daracık sokaklar, otobüs zor geçiyor. Yalçın dağlarla deniz arasına sıkışıp
kalmış bir şehir Rize. Denizi doldurarak şehri genişletmeye çalışmışlar ama yapılan ortada, taşıma suyla
değirmen bu kadar dönmüş. Otobüsümüzü park
edipte şehir içinde bir çay yudumlayamadık maalesef.
Şehrin dışında Rize bezi fabrikası varmış, tur sorumlusu Emin öyle söyledi. Oylama yapıldı ve otobüs
çevirdi yönünü alışveriş merkezine. Alışveriş için
başka çaremiz de yoktu. Önce fabrika hakkında bilgi
aldık sahibinden. Alt katta eski bir tezgâh var. Fabrika
sahibi nereden nereye geldiğini unutmamak için sergiliyormuş bu tezgâhı. Üst katta Rize bezinden yapılmış elbiseler, gömlekler, tişörtler ve iç çamaşırları var.
Almadan geçmek olmaz dedik ve birkaç parça hediyelik alarak ayrıldık fabrikadan.

Foto: Gülseren Şentürk
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Çay bahçesi
Sabah kahvaltıyı yapar yapmaz, doğru çay bahçesine daldık. Bazı arkadaşlarımız girdi çaylığa ve
çaldı makası yeşil çayın yapraklarına. Değişik bir
duygu. Hayatımızda yakından hiç görmediğimiz ama
her sabah afiyetle içtiğimiz çayın bahçesindeyiz ve
ona dokunabiliyoruz. Fırtına Deresi’ni bazı olumsuzluklara rağmen unutmak ne mümkün. Yasin’in sesi o
mutluluğumuzu bozmaya yetti: “Acele ediniz yolumuz uzun, göreceğimiz daha çok yerler var, geç kalanlara ceza verilecektir. Hedefimizde Rize derelerinin
üzerinde kurulan antik köprüler, Zil Kalesi, Mucidin
yeri, Sevdaluk dizisinin platosu ve Palovit Şelalesi ve
de Ayder Yaylası var“ aslında Yasin haklı...
Şamata Tur
Otobüsümüzü bıraktık Fırtına Deresi’nde, otobüsle
o yollardan gidilmesi mümkün değilmiş. Minübüslerle tırmanmamız gerekiyormuş o sarp yokuşları.
Minibüsler çağrılmış, köprünün öbür yakasında bizleri
bekliyorlar, gelin gibi süslemişler minibüsleri. Hemen
atladık minibüslere. Nihayet, Minübüs şoförleri sayesinde Karadenizlilerle ve Karadeniz müziğiyle tanıştık. Şive tamam, şöförler konuştukça başka fıkra
anlatmaya gerek yok, konuşmaları, şiveleri fıkra gibi
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zaten. Aman Allah’ım, o ne şamata, o ne gürültü öyle dayanılmaz. İster istemez bizler de
katıldık şamataya, iyice çocuklaştık. Ortam oldukça güzel.
Herkes şarkı söylüyor, hem de
Karadeniz şarkıları. “Oy oy
Emine…” Şamata, minibüs şirketinin de adı, isabetli seçim.
Bir yakadan öbür yakaya
geçmek için belirli aralıklarla
taştan köprüler yapılmış dere
boyunca. Su, sarp yokuşla, o
özgürce göğün zirvesine ulaşmak için gayret sarfeden ağaçlarla ve en önemlisi o taş
Rize - Zil Kale
köprüler ile birleşince o kadar
güzel bir manzara ortaya çıkıyor ki, büyüleniyorsunuz. Ortalık çok sakin, sakinliği bozan bizim şamatamız. Zaman zaman bizim şamataya kuş sesi ve su
sesi de karışıyor elbet. “Şamata Tur”un o iki güzel,
sıcak kanlı şöförünü çok özleyeceğiz, hem de çok.

Foto: Sebahattin Bozkurt

Hemşinli bayanlar tezgâhların önünde servis yardımı veriyorlar. Bu
güler yüzlü bayanlar bizlere yemeklerini tanıtıyorlar; Karalahana çorbası, lahana sarması, biber dolması,
kızartma ve et çeşitleri var menüde.
İşte bu, tam istediğimiz yemekler.
Yemeklerin yöre- ye ait olması hepimizi mutlu etti. Et yemeklerine
kimse bakmadı bile. Fırtına Deresi’nin çağıltıları eşliğinde Karadeniz’e
özel yemekler yedik.
Kaldığımız ahşap evler, eskiden
Karadeniz’de zahire ambarı olarak
kullanılırmış. Odalar iki kişilik ama
çok dar, adım atacak yer yok, tuvaleti ve banyosu da dar, sıcak suyu
yok, elekrikli soba var ısınmak için, maalesef o da
yanmıyor. Hava oldukça soğuk, odayı ısıtamadık. Ertesi gün de aynı yerde konaklayacağımız için şikâyetlerimizi söyledik görevlilere. Çok normal bir şey
söylemişiz gibi, rahatsızlık bile duymadan sezonun
yeni açıldığını ve bu eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını söylediler. Sinan kardeşimizin güleryüzü ve
mutfakta çalışan bayanların sevgi dolu hizmetleri ve
tebessümleri hatırına otel yöneticilerinin aymazlıklarına ancak omuzumuzu silkerek cevap verebildik, tabiatıyla dudağımızı da büktük, hafif de tebessüm
ettik elbette...
O kadar yorgunluktan sonra, soğuk bir odada yat
ve 5 saat uyku fazla gelsin. Evet, bu doğru. Herkes
uykusunu almış, dipdiri ayaktalar. Temiz hava, işte
böyle birşey.

Taş köprüler
Köprü üzerinde sevgililerimizle fotoğraflar çekildik, aşklarımızı yeniden ilan ettik, haykırdık, çığlıklar
attık, dileklerde bulunduk. Oturduk köprünün üzerine
hayal bile kurduk gözlerimizi kapatarak. Bir de o ses
olmasa, Yasin’in sesi. Bazende o sese Emin’in sesi
ekleniyor. “Acele edin. 10 dakika bitmiştur, haydi minübüslere, geç kalana ceza kesilecektur...” Rize’de en
eskisi 1800’lü yıllarda yapılan 94 tarihi kemer köprü
varmış. Bir asrı aşkın süredir doğanın neden olduğu
tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başaran
köprüler, geçmişte sivil mimarideki kaliteyi gözler
önüne seriyor. Sevdaluk filmi burada çekilmiş. (CinCiva=Şenyuva)
Kaçkar dağları
Kaçkar Dağları’nda yaklaşık 100 adet buzul gölü
bulunmaktaymış. Çat Deresi Vadisi’nde yer alan Zil
Kale Harabeleri, kültürel açıdan önemli bir değer taşımaktaymış. Zil Kale; aşağı kale demekmiş. Aynı
güzergâhta Varoş Kale (Kale-i Bala=Yukarı Kale)
Adıyla anılan bir kale daha varmış, biz onu görmedik.
Günümüzde, Kaçkar Dağı Milli Park’ında irili ufaklı 40
kadar kırsal yerleşim birimi ve yayla mevcutmuş.
Milli Park’ın en yoğun ziyaretçi çekim merkezi durumundaki Ayder Yaylası’nda, Türkiye’nin en eski kaplıcaları mevcut. Biz kaplıcalara maalesef zaman
yetmezliğinden dolayı giremedik.
Zil Kale (Kale-i Zir)
Bölgenin en dikkate değer eserlerinden birisi Zilkale. Çamlıhemşin’den 12 km. uzaklıkta. Trabzon İmparatorluğu döneminde Hemşin Lord’u ”Arhakel”
tarafından yapılmış. (1200-1450) Şamatatur bizi
yolun ortasında indirdi. Kale karşımızda. Verdi CD yi
CD çalara ve başladı arkadaşlar şamataya. Mehter

Kültür
korktuk. Aşağısı uçurum. Bizler o
tehlikeli geçişi eğlence olarak
görme cehaletine düştük. Düşenbaban/Hep kahraman Türk milleti /
lere yardım edeceğimize onların
Orduları pek çok zaman/Vermiştiler
fotoğraflarını çekmekle meşgul
dünya’ya şan... Ellerimizde bayolduk. Toplu gezile- rde çocuklaşıraklar, sanki kaleyi fethe gidiyoyor insan, herşey eğlenceli geliyor.
ruz. İki ileri bir geri. Allah Allah
Minibüsler orada kaldı, kaptan
nidaları kubbede hoş bir seda bıSezgin Çamlıhemşinde bıraktığımız
raktı. Zil Kale, Fırtına Deresi’nin
otobüsü almaya gitti, biz orada
batı yamaçları üzerinde kurulmuş.
bekleme yerine yürümeyi tercih
Kale, sert bir kayanın üzerine inşa
ettik, bu yürüyüş kendi başına geedilmiş, denizden yaklaşık 750,
ziye başka bir boyut kazandırdı.
dere yatağından 100 metre yükBirbirleriyle sohbet edenler, şarkı
seklikteymiş. Hemşin yöresi İlhansöyleyenler, Hz. Süleyman misali
Rize - Ayder Yaylası - Közde Türk Kahvesi kuşlarla diyalok kurmaya çalışanlılar zamanında fethedilmiş.
Osmanlılar döneminde askeri
lar, avazlarının çoktığı kadar bağıamaçla kullanılmış. Kalede bulunan Osmanlı döne- rarak karşı dağlardan yankı almaya çalışanlar...
minden kalma toplar Trabzon Müzesi’ndeymiş. Restorasyon çalışmasından dolayı kaleye giremedik.
Mucidin Yeri
Yokuş aşağı inişteyiz, dereboyu yürüyoruz, çam
Palovit Şelalesi
ormanlarının çıkardığı hışırtılı sesler eşliğinde yürüZil Kale’den Palovit Şelalesi 3-4 km. uzaklıkta. Mi- yoruz. Otobüse bindiğimizde yorulduğumuzu hissetnibüsler oraya kadar çıkabiliyor. Yolun yarısı Arnavut tik, bu mutluluk veren tatlı bir yorgunluk. Hedefte
kaldırımı, kalanı ise toprak. Şelale yaklaşık 15-20 Ayder Yaylası var. Yol üzerinde yörenin tanınmış simetrelik bir yükseklikten dökülüyormuş. Heyelandan malarından Mucit Mustafa’nın restoranına uğruyor ve
dolayı yol çalışması yapıldığı için şelaleyi de göreme- Karadeniz insanının girişimciliğine hayran kalıyoruz.
dik ve döndük geriye. Dönüşümüzde de bir başka yol Mucid burada kendi imkânlarıyla elektrik üretmiş, deçalışmasına rastladık. Bizim arkamızdan hemen top- ğirmen yapmış, kendi ihtiyacı olan unu da bu değirrak kayması olmuş, yol ekibi temizleme çalışmalarını mende öğütüyormuş. Mini bir hayvanat bahçesi var,
başlatmı, emniyet görevlileri de tedbirlerini almışlar. hemen yukarısında şelale, öğle yemeğini burada yiYol açılsın diye başladık beklemeye. En az ik saat yoruz. Karadenizlilerin vazgeçilmezi “muhlama” da
beklememiz gerektiği söylendi. Bizim için iki saat var menüde, lezzetli, severek yedik, hani derler ya
çok uzun zaman. Emin ve Yasin gidip konuştu polis- “parmaklarımızı yedik” diye, sanki bu deyim mucidin
lerle, netice olumlu ama çok tehlikeli, bir kayma daha muhlaması için söylenmiş… Bal da üretiyor mucid,
olursa...Polisler risk aldı ve ve bizim için 15 dakika ama oldukça pahalı, Ayder balı pahalı olurmuş, balçalışmalarına ara verdiler, hızla geçtik o taşların üze- dan almak için sıraya girdik... Alışverişten sonra ver
rinden. Acelesinden Recai taşların üzerine düştü. Çok elini Ayder yaylası.
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eşliğinde kaleye müteveccihen yürüyoruz. Ceddin deden neslin
baban, Ceddin deden neslin
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Rize - Ayder Yaylası

Foto: Sebahattin Bozkurt

Ayder yaylası
Çamlıhemşin’den 17 km uzaklıkta. Kaçkarlar denilince ilk akla gelen yerlerden birisiymiş bu byayla.
Trabzon’a 165 Rizeye 95 km. uzaklıktaymış. Deniz
seviyesinden yüksekliği 1350 metre. Yayla yaz kış
binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparmış. 1994 yılından bu yana milli park olarak koruma altına alınmış. Alınmış alınmasına da, yayla, yayla olmaktan
çıkmış. Tamamen turistik bir merkez haline gelmiş.
Yaylanın doğal yapısıyla mütenasip olmayan pansiyon ve otel dolu. Arap turistler burada da mekan tutmuşlar. Yolda Trabzon’dan aldığımız ve otobüsün
rafında sakladığımız mısır ekmeği bitti. Ayder de
mısır ekmeği aradık bulamadık, sadece beyaz somun
satıyorlar. Esnafın derdi zahmetsiz para kazanmak.
Yöreyi tanıtmak gibi bir dertleri yok. Ekmeğin sıcak
sıcak tanıtımın yapılacağı Ayder yaylasında Trabzon’un mısır ekmeği yok. Ancak Ayder’in kömürde pişirilen Türk kahvesine de diyecek bir şeyimiz yok.
Mükemmel. 1 fincan, 2 fincan, 3 fincan, hatta 4 fincan içenimiz bile oldu. Temel amca kızıyla birlikte çalışıyor ocak başında, yine de yetiştiremiyorlar, ikinci
bir yer de yok, gidip orada içsek. Mecburen o kahveyi
içmek için uzun süre bekledik. Temel amcanın kızı
güleryüzlü, dili de tatlı; ama Temel amca öyle değil.
Lafı ağzından kerpetenle alıyoruz… “Kahveniz nasul
olsun? “ “Alun“...

Batum
Batum, 1564′te Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar tarafından fethedilmiş ve 314 yıl
süreyle Lazistan Sancağı’nın merkezi olmuş. Daha
sonra, Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile şehir
Rusya’ya bırakılmış. Şimdi Gürcistan’ın sınırları
içinde. Gürcistan tarih boyunca Roma, Bizans, Arap,
Selçuklu, Osmanlı ve Rus akınlarına maruz kalmış.
Nüfusun % 60’ını Hristiyan Ortodokslar, % 35’i Müslümanlar ve % 5’ini de diğer dinler oluşturuyormuş.
Ülkeye girişte ilaç yasağı var. Yanınızda Aspirin bile
geçiremiyorsunuz. Biz ilaçlarımızı dışarda şoförün tanıdığı bir dükkâna bıraktık. Geri kalmışlık böyle bir
şey olsa gerek...
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Batum - Apsaros Kalesi
Apsaros Kalesi (Batum)
Roma döneminde yapılmış kale, denizle nerdeyse
sıfır noktasında kurulmuş. Zamanla kale, Roma,
Arap, Osmanlı ve Rus hâkimiyetine geçmiş. Hz.
İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Matthias’ın anıt
mezarı ile bir Osmanlı hamamı kalede görebilecekleriniz arasında. Kalenin bahçesinde bir de Osmanlı
mezarlığı bulunuyor.
Orta Camii (Batum)
Batum’da ayakta kalan tek camiymiş. Burada
Ahıska Türkleri’nden Gül Ali amcayla tanıştık. Bizi görünce çok mutlu oldu ve duygulandı. Gül Ali amca
çok güzel Türkçe konuşuyor. Çocukları Türkçe’yi
unuttukları için oldukça dertli. 3 kişi daha vardı caminin avlusunda, onlar Acara Müslümalarındanmış.
Rasül, Zülkarneyn ve Miraç amcalar. Dünya yıkılsa
umurlarında değilmiş gibi oturuyorlar bankta. Gül
Ali’nin gösterdiği sıcaklığı onlar göstermediler.
Caminin hemen yanındaki Türk restoranı var. Usta
Konya’dan gelmiş. İki tabak İskender yiyenler oldu,
et çok lezzetli, yoğu da öyle, tereyağının kokusunu
daha restorana girmeden alıyorsunuz. Çalışan bayanlardan birisi başörtülü, sorduk Gürcü müsün,
Acara mısın yoksa Türk müsün? “Hiçbirisi, ben Ermeniyim, din olarak Müslümanlığı seçtim. Asıl
mesleğim rehberlik. Sistem başörtülü çalışmama müsaade etmediği için burada garsonluk
yapıyorum, ailem de beni dışlayınca sıkıntılı
günlerim oldu. Burası bana iş verdi. Az kazanıyorum ama mutluyum, dinimin emirlerini de
yaşama imkânım var. Allah bereketini veriyor.”
Batum’da Ermeni kızından ibretlik bir ders...
Botanik Bahçesi (Batum)
Botanik bahçesi Batumun merkezine 9 km. uzaklıkta. Dünyanın en büyük botanik parkları arasında
yer almaktaymış. Botanik bahçesini gezmek en az 3
saat sürermiş, bizim gezimizin adı “Kültür Gezisi” Batuma gelmişkne o bahçeyi gezmeden, görmeden gitmek olmaz dedik, evet hep birlikte gezdik bahçeyi ve
hayran kaldık. Rehberimizin, “aman ha gruptan ayrılmayın sonra kaybolursunuz” diye sıkı sıkı tembih
etmesine rağmen, İlhami Büyükbaş ile ile Nusret Filikçi’yi o bahçede kaybettik. Bir saat sonra görevlilerin yardımıyla bulduk kendilerini. Boztepede hava
muhalefetinden dolayı teleferiğe binemeyen Emine
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Hopa
Akşam Hopa’da kaldık. Otelimiz idare eder cinsinden, küçük bir şehirde bu kadarına da şükür demek
lazım. Hopa, Kazım Koyuncu’nun ilçesi. Yakalandığı
amansız hastalık yüzünden 2005 yılında aramızdan
ayrılan Kazım Koyuncu. Karadeniz Rock’ının genç efsanesi. Otelimizin tam karşısında heykeli var. 34 Yaşında hayatını kaybetmiş.
Artvin
Batum dönüşü Hopa’da konakladık. Otel 5 yıldızlı
değil ama temiz. Sabah balkondan denizi seyretmek
çok keyifli. Kahvaltıdan hemen sonar yola koyulduk,
ormanların içinden ilerliyoruz hertaraf bembeyaz. Akşamdan kar yağmış, dağlar gelinlik giymiş kız gib.
Herkes otobüsün camında, fotoğraflar çekiliyor. Mustafa Yücel muavin koltuğunda, durmadan deklanşöre
basıyor, Çok güzel fotoğraflar çekmiş Mustafa, ekipte
başka fotoğraf çekmekle görevlendirilenler de var.
Gülseren Şentürk, Sebahattin Bozkurt ve Yunus İnci.
Ankara’dan Artvin’e kadar üç mevsim yaşadık. Her
gün ayrı bir olağandışılık yaşıyoruz. Artvin‘i Çoruh
nehri ikiye bölüyor. Dik yamaçlı uzun vadileri, 3900
metreye kadar yükselen birbiri ardına sıralanmış
yüksek dağları, balta girmemiş ormanları, yüksek
dağların doruklarında krater gölleri, yeşil yaylaları ile
çeşitli turizm değerlerini içinde barındıran otantik bir
turizm beldesiymiş Artvin. Bunları Yasin söyledi ve
devam etti anlatmaya: „Artvin eski bir yerleşim yeridir. Artvin’in ismi üç bin senelik tarihi boyunca çok
defa değişmiş ve 1956’da Artvin olmuş. M.Ö. 3000
yıllarında Orta Asya’dan göç eden Türk kavimlerinden
Hurriler, Artvin’e yerleşmişler. Alparslan’ın 1071 Malazgirt Zaferine kadar Türklerin Anadolu’ya göçleri
devam etmiş. İskitler ve Arsaklılar da gelmiş Artvin‘e,
sonra Yunan kültürü ile Yunanlılaşmış Artvin. Daha
sonra Pontus Krallığı gelmiş, Bizans ile Sasaniler arasında el değiştirmiş. Hazret-i Osman zamanında Emir
Habib bin Mesleme emrindeki İslâm ordusu, Erzurum
Yaylası‘nda Bizans ordusunu yenerek, Çoruh Vadisi
ve Artvin’i İslâm devletine katmış. Daha sonraları Abbasi halifeliğine bağlı Oğuz Beyliği kurulmuş burada.
Selçuklulardan sonra sırasıyla; Moğollar, İlhanlılar,
Celayirliler, Karakoyunlular, Timurlular, Akkoyunlular
ve Safeviler hakim olmuşlar Artvin’e. Artvin, Fatih
Sultan Mehmed Han zamanında Osmanlı Devleti sınırları içine alınmış. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı‘nda
Rusya tarafından işgal edilen artvin, İstiklal
Savaşı‘nda Kazım Karabekir Paşa, Ermeni ordusunu
yenince yeniden Anavatan‘a katılmış. Tarihi BatumKars yolu üzerinde yer alan ve Osmanlı dönemindeki
adı Livane olan Artvin bir Ortaçağ kentiymiş. Artvin
boğalarıyla meşhur bir ilimizdir. Bundan dolayı simgesi boğadır Artvinin. Murgul ilçesinde bakır madeni
vardır. Artvin’de Gürcüler, Hemşinliler, Kıpçak Türk-

leri, Ahıska Türkleri ve Lazlar birlikte yaşarlar.
Laşet
Büyük şehrin bireyi kuşatan bütün gerginlik ve
gürültüsünden uzakta huzur ve sessizlik içinde çam
kokusunu solumak istiyorsanız Laşet’e gitmeniz gerekir. Biz Laşet Motel’de sadece çay içmek için durduk, ancak Muhlamasını da övünce Yasin Laşet‘in,
muhlama yemeye karar verdik. Dağın eteğinde bir
Motel, Laşet Motel. Yoldan yukarıya doğru tırmanıyoruz Laşet Motel’e ulaşmak için. Bazı arkadaşlar kar
topu oynamay başladılar, “Çocuklar gibi şendik” diyorlar ya, işte tam da öyle. Dışarda kartopu oynamak
varken içeri girilir de çay mı içilir? İçilmez elbet, biz
de öyle yaptık, önce kartopu sonra çay ve muhlama.
Dokuya uygun bir şekilde yapılmış eşsiz güzellikte
bir moteldeyiz. Eğer bir gün yolunuz Artvin’e düşerse
ve de Laşet’i görürseniz bana hak vereceksiniz. Çaylar geldi arkasından da muhlama. Burada muhlama
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Filikçi, onların yüzünden Batum’da da teleferiğe binemedi. Bundan dolayı onlara en çok kızan da Emine
hanım oldu.

Laşet - Muhlama
peynir çeşitlerinden yapılıyormuş, tava önümüze
geldi, muhlama fokur fokur kaynıyor. İçinde mısır
unu yokmuş, ağzınız yanmazsa lezzetin farklı olduğunun farkına varabilirsiniz.
Ardahan
Birdenbire bıçak gibi kesildi o güzelim doğa manzarası. Karşıda bir şehir görünüyor. „Ardahan“ dedi
Yasin. Ardahan’a girişte bir cami var, Kanuni Sultan
Süleyman’ın yaptırdığı kalenin hemen dibinde. Eski
ve Yeni Ardahan’ı birbirinden ayıran Kür Irmağı’nın
solunda ovaya hakim bir tepede kurulmuş kale Ardahan kalesi. Kalenin aslında tam olarak ne zaman yapıldığı belli değilmiş. Bir rivayete göre de Selçuklular
zamanında XII. yüzyılda yapılmış ve Kanuni Sultan
Süleyman zamanında 1556’da yenilenmiş. Yasin kale
ile ilgili bilgilendirme yaptı: “Kalenin duvar örgüsü ve
uygulanan tekniği Rumelihisarı’nı andırmaktadır. Kalenin içerisinde mescit ve hamam kalıntıları bulunmaktadır. Bakıma alındığı için içeriye girmek
mümkündeğildir.“
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Coğrafya
İlin kuzeydoğu kesiminde Keldağ, doğu kesiminde
Akbaba Dağı, Güney de Allahuekber Dağları ve Kısır
Dağları varmış Ardahan’ın. Ardahan ilinde çayır-mera
alanlarının fazla olması, sanayi merkezlerinin ilden
uzak olması ve diğer nedenlerle tarım ve hayvancılık
öne çıkmış. Elma, armut, mısır, vişne gibi tarım ürünlerinin tamamına yakını Posof ilçesinde yetiştirilmekteymiş. Ancak endüstriyel tarım yapılmamaktaymış.
Tarım ürünlerinin tamamına yakını organikmiş. Ardahan’da çok sayıda kümes hayvanı beslenmekteymiş,
en çok beslenen kümes hayvanı da “Kaz”mış. İl genelinde sanayi neredeyse yok denecek kadar azmış.
Kaz
Rehberimiz Yasin’in verdiği bilgiye göre, Kars ve
Ardahan’ın kazına tat veren 6 temel özellik varmış.
Bunlar; yöredeki suların soğukluğu, minerallerin zenginliği, binbir çeşit bitki örtüsü ve tuzlamada kullanılan kaya tuzuymuş. Yaz bastırınca kazlar yaylaya
çıkarılıyor, havalar soğuyup, yağmurlar düştüğünde
yeniden köye indiriliyormuş. Bu dönem genellikle
harman sonu olduğundan, kazlar başaklardan toprağa düşmüş tahıl taneleriyle iyice semizleşiyorlarmış. İlk kar yağdığında ise kesi- lip tüyleri ve içi
temizleniyor, bütün olarak tuzlanıp 10 gün salamuraya yatırılıyormuş. Ardından açık havada, ayazda,
güneş ve rüzgâr görecek biçimde asılıp, 30 ile 60 gün
süreyle kurutuluyormuş. Tuzlanıp bu yörenin ayazında kalan kaz böylece pastırma halini alıyormuş.
Bu yöre- ye özgü nefis bir tat, Kars- Ardahan kazı.
Seyfi bey ile Kars’ta kaz eti yemek istedik, ama bu
isteğimize bir türlü nail olamadık.
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Ardahan Anıt

Ani Harabeleri
değişik vesilelerle işbirlikçileriyle birlikte her yıl 24
Nisan’da programlar yapıyorlar. Çeşitli ülkelerin parlamentolarından ‘Soykırım yapılmıştır’ şeklinde düzmece kararlar çıkartıyorlar. Türkiye, evlatlarına sahip
çıkmak için birkaç ciddi adım daha atmalıdır, kararlılıkla atılan adımlar olmalı bu adımlar: “Biz hainlerin
halka daha fazla zarar vermemesi için tedbir aldık,
soykırım yapmadık. Hiçbir zaman da yapmayız.
Haydi, varsa cesaretiniz açın arşivlerinizi.”
Elveda Ardahan, elveda Ardahanlılar, elveda Ermeniler tarafından şehit edilen vatan evlatları. Hüznümüzü yanımıza aldık, sırtlandık şehitlerimizden
aldığımız mesajın sorumluluğunu, ayrıldık Anıt Mezardan ve Ardahan’dan ve o güzel insanlardan. İstikamet Ani harabeleri.

22 ayrı medeniyet kurulmuş Ani’de
Rehberimiz Yasin rica etti ve Ani’yi bize oradaki
görevli anlattı. Ani’nin tarihinden başladı anlatmaya
görevli. Ayrıca her tarihi eserin veya kalıntısının başında durarak o eserle ilgili bilgilendirme yaptı. “Ani
Şehri Kars’a 48 kilometre uzaklıktadır. 961-1045 yılları arasında Aras Nehri’nin Arpa Çay kolu kıyısında
vadiye hâkim yüksek bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Bitişiğinde Ocaklı köyü, kuzeydoğusunda Tatarcık, batısında Bostanlar deresi vardır. Arpa Çay,
Türkiye ile Ermenistan’ı bir birinden ayırır. Ani’nin geçmişte nüMezar
fusunun zamanla 100 bini aştığı
ve bazı dönemlerde 200 bine
ulaştığı rivayet edilir. Sokakları,
çarşıları ve bitişik evleriyle, kiliseleri ve camileriyle mükemmel
bir şehirdir Ani. Görünür de, kederli bir ölüm sessizliğindeki Ani,
22 ayrı medeniyete beşiklik etmiştir. Ani şimdi, o uygarlıklardan kalan bin bir çeşit ses ve
dokuyla yaşamını sürdürmeye
devam etmektedir. B elki birgün
kıymet bilen birileri gelir de eski
ihtişamıma kavuşurum diye sabırsızlanmaktadır.
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Anıt mezar
Ardahan ve köylerinden, I.
Dünya Savaşı sırasında Ermeni
ve Rus işbirliği ile oralardaki
Müslüman nüfus temizlenmek
istenmiş. Müslümanlar ahırlara
ve camilere doldurularak hunharca yakılmış. Daha sonra yapılan kazılarda toplu mezarlar
bulunmuş. Kazılar yapılırken, Ermeniler sevinmişler. Belki bu
toplu mezarlardan bir tane de
olsa Ermeni kafatası ve kemikleri çıkar diye. Ama bekledikleri
olmamış. Durduk, selamımızı
verdik şehitlerimize, düşündük,
acılarını hissetmeye çalıştık,
gözlerimiz doldu. Önce Fatiha
okuduk, sonra da fotoğraf makinalarımızın deklanşörüne bastık.
Üzerinden yüzyıl geçmiş bu
olayların, ama acılar hâlâ taze.
Bu işi yapanlar pişman olmamışlar. Aksine bu işin sorumluluğunu Osmanlı’ya atmak için
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Kale kapıları
Ani, çok sayıda burçla güçlendirilmiş. Surlarının uzunluğu
4500 m, yüksekliği ise 8 m kadarmış. Üzerinde kükreyen bir
aslan kabartması ve Manuçehr
tarafından koydurulan kitabenin

Kültür

Şeddadiler ve Moğol istilası
Ani, Anadolu’da Türklerin ilk ele geçirdiği şehir
unvanını alır. Fetihten sonra, Sultan Alparslan şehrin
yönetimini bir Türk boyu olan Şeddadilere verir ve
yoluna devam eder. Şehir tepeden tırnağa onarılır ve
ikinci bir yükseliş devri başlar adeta. Şehir Malazgirt
Savaşı’ndan yedi yıl önce ele geçirildiği için, hazırlık
safhası ve geri karakol olma özelliği ile Malazgirt Zaferi’ne büyük katkıda bulunur. 1190 yılında Ani Gürcülerin eline geçer. Ani’deki Hristiyan eserlerinin
birçoğu bu devirde yapılmış veya onarılmıştır. Moğollar tarafından 1239 yılında istila edilen ve yakılıp yıkılarak talan edilen Ani’ye, son darbeyi 1319 yılında
deprem vurur. Şehir yaşanmaz hale gelir. Ani’yi, harabeye çeviren bir başka neden, belki de en önemli
neden; İpek Yolu’nun önemini kaybetmiş olmasıdır.
Şimdi bir mezarlık sessizliğine hakim olan, öncesinde
ise bir din ve medeniyet şehri olan Ani; Kordoba,
Bagrat, Byzantion gibi krallılara asırlarca beşiklik
etmiş kozmopolit bir metropoldür aslında. Bunu şehrin göbeğinde kurulan büyük pazar yerlerinden, kervansaraylardan kolayca anlamak mümkündür.
Kiliseler
Kentin merkezindeki Ani Katedrali en büyük eserlerden birisidir. 1001 yılında yapılmış olan katedral
1064’de Alparslan tarafından geçici olarak camiye
çevrilmiştir, cami yapılınca da tekrar kiliseye döndürülmüştür. Arpaçay’a inen kayalıkların eteğinde yapılan bu kilise, Prens Dikran Honents’in yaptırdığı Surp
Kirkor Kilisesidir. İçi fresklerle süslü kilise oldukça iyi
durumdadır. 1036 yılında yapılmış Surp Pirgiç (Halaskar) Kilisesi ise yörede Keçeli Kilise diye bilinir.
1038’de yapılan Surp Hovannes (Apostol) Kilisesi’nden günümüze pek bir şey ulaşamamıştır. Kuzeybatı tarafında aynı adı taşıyan üç kilise daha
bulunmaktadır. Bunlardan Surp Kirkor Abugamrents
Kilisesi 994’de yapılmış ve Aziz Kirkor Lusaroviç’e
adanmıştır.
Manuçehr Camii
Şeddadoğullarından Ebul Şüca Manuçehr tarafından 1072 yılında yaptırılan bu üç minareli cami, Anadolu’da yapılan ilk camidir. Özellikle tavanı, zengin
Selçuklu motifleri ile süslenmiştir. Caminin gözcü ku-
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lesi olarak da kullanılan 99
basamaklı minaresi Ani’nin
çağlar boyu süren önemli konumuna işaret eder. Bir zamanlar uzun kervanların çan
sesleri arasında aylarca gece
gündüz ilerlediği İpek Yolu
üzerindeki 100 bin nüfuslu
Krallar Diyarı Ani’de şimdi
maalesef hüzün hâkim. Manuçehr Camii’ni o halde görünce içimiz cız etti. Bir tek
Kars Manuçehr Camii
minaresi ayakta kalmış. En
kısa zamanda bakıma alınmazsa o da tarihe mal olacaktır. Anadolu’da yapılan
bu ilk cami sahibini bekliyor. Vakıflar, Diyanet Vakfı,
Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TİKA mesaj sizleredir. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamını gezdim, gördüm; bu kadar tarihine düşman, tarihine
yabancı başka bir millet görmedim. Sizler eserlerinize sahip çıkmaz, tarihi dokuları korumaz iseniz, birgün birileri gelir sahipleniverirler.
Tarihi eserler Rusya’ya taşınmış
93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşları’nda
40 yıl Rusların hâkimiyetinde kalan bölgede; St. Petersburg Çarlık Üniversitesi’nden Prof. Marr tarafından 250 kişilik bir grup ile kazı yapılmış ve işte o
zaman, taşınabilir bütün eserler ve birçok fresk Rusya’ya götürülmüştür. Ani’nin öyküsü bununla da bitmiyor. Ani bütün bu zengin tarihinin altında bir de yer
altı şehri saklıyor. Halk buraya “Gider-Gelmez” diyor.
Giriş, Resimli Kilise’nin hemen güneydoğusundaki
ana kayanın altında bulunuyor. 100 metrekarelik birçok odadan meydana gelen bu “yer altı şehri” hem
saklanma yeri hem de devasa bir kiler olarak kullanılmış vaktinde. Şimdi tekrar eski günlerine dönmeyi
bekliyor Ani…”
Kars
Ani’den bizi o onurlu geçmişten, kurulan 22 medeniyetten süzülüp gelen halkın çocukları uğurladı.
Hoşcakal Ani. 48 km. ilerde Kars şehri var. Orada ko-

Ani Harabeleri
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bulunduğu orta kapı (Aslanlı Kapı) yedi girişi bulunan
kentin görkemli kapılarından biriymiş. Kuzeyde çifte
beden kapısı (Kars Kapısı), solunda ise taştan satranç
tahtası bezemeli Hıdırellez kapısı yer alıyor. Acemoğlu, Divin ve Mığmığ deresi (Tatarcık) Kapıları doğuya, Arpaçay’a açılır. Suyolu kapısı, kentin batıya
açılan tek kapısıdır. Arpaçay aynı zamanda Türkiye
Ermenistan sınırını oluşturur. Ani, 10. yüzyılda Bagratoğulları sülalesinden Ermeni hükümdarlara başkentlik yapmıştır. Bunlara Pakraduniler de denir. 1064
yılına kadar Bizans’ın yönetiminde kalan şehir, bu tarihte Selçukluların eline geçmiştir. Ani’nin, İpek Yolu
üzerinde olması ticari ve askeri bakımdan önemini bir
kat daha artırmıştır.
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işte odur Hasan Harakani. Ebu’l Hasan Harakani insanlara hizmeti kendi varlığının gayesi olarak kabul
etmiştir, o şöyle der: “Keşke bütün halkın yerine
ben ölseydim de, halkın ölümü tatması gerekmeseydi… Keşke Allah bütün halkın hesabını
benden sorsaydı da, halkın kıyamette hesap
vermesi gerekmeseydi… Türkistan’dan Şam kapısına kadar birinin parmağına bir diken batarsa, o diken benim parmağıma batmıştır; aynı
şekilde Türkistan’dan Şam’a kadar birinin ayağı
taşa çarpsa, onun acısı benim acımdır; eğer bir
kalpte bir hüzün olsa, o kalp benim kalbimdir…
” der Harakani. Harakani’nin gönül dostlarına
vasiyeti de şöyledir: “Her kim bu eve gelirse
ekmeğini verin, adını ve dinini sormayın; zîra
Ulu Allah’ın dergâhında ruh taşımaya lâyık olan
herkes, elbette Ebu’l-Hasan’ın sofrasında
ekmek yemeye de lâyıktır.” (Şeyh Ebu’l Hasan
Harakanî, cilt 1, s. 18-21) Ebu’l Hasan Harakani’nin
bir de eseri varmış. “Nuru’l Ulum’’ Bu yazma eser tek
nüsha halinde maalesef Britanya Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktaymış. Şerafettin Sabûni’nin eserinin aslı da Fransa’daydı. Bergama sunağı da
Berlin’de… Yorumsuz !!! Kars Kalesi’ne çıkacak halimiz kalmadı. Çıksak da öyle görülecek ibretlik bir
eser de yokmuş zaten. Hopa’dan beri yoldayız. Doğru
otele…

Hasan Harakani
Selçuklu Sultanı Alparslan’dan(1064) 40 yıl önce
Kars‘a gelmiş ve Anadolu’nun Müslümanlaşması için
gönüllerin fethiyle uğraşmış bir tebliğci, derviş, Allah
dostu, akıncı, ne derseniz, hangi sıfatı yakıştırırsanız

Kars kalesi ile ilgili kısa bilgi
Kars Kalesi’ni Saltuklu Sultanının veziri Firuz Akay
1153 yılında yaptırmış. Timur’un Anadolu’yu işgali sırasında yıkılmış, Osmanlı döneminde Sultan III.
Murat zamanında 1579 yılında yeniden yaptırılmış.
1606 yılında İran Şahı I. Abbas tarafından bir daha
yıkılmış,1616 ve 1636 yıllarında iki kez onarılmış.
Kale 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda çok ağır bir
tahribata uğramış. Böylesine önemli bir kale var Kars
da. Ancak sahipsiz, bakımsız halde, mahzun. Gece
ışıklandırması bile yapılmamış. Gülümseyemiyor, selamlayamıyor misafirlerini. Belediye mi yapacak, Kültür ve Turizm bakanlığı mı yapacak, kim yapacaksa
hemen yapmalıdır.
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naklayacağız. Ani üzerinde yapılan yorumların hararetiyle Kars’a geldiğimizi fark etmedik. Şehre girerken Yaşar Cimşit aldı mikrofonu eline, anlattı Kars’ı
bize: “İmam Hatip Lisesi’ni Kars’ta okudum. O zamandan bu zamana fazla bir değişiklik olmamış
Kars’ta. Kars’ın peyniri, hele kaşar peyniri, küflü peyniri ve balı çok meşhurdur. Kars kazı da meşhurdur.
Kars ekonomisi bu ürünler üzerinden dönüyor dersek
abartmış olmayız. Kars’ın bir tane önemli caddesi
vardır, ziyaret dönüşü alışverişimizi oradan yapabiliriz.”
Rehberimizin planına göre, gün batmadan Hasan
Harakani’nin türbesini ziyaret etmemiz gerekiyor.
Kars’ta Ruslardan kalma taş evler var, hâlâ sağlam
ve gösterişli. Sonradan yapılanlar o görkemli binaların yanında çok basit kalıyor. Sokaklar bakımsız, bazı
yerlerde çocuk mezarları gibi çöküntüler var, aynı zamanda sokaklar çok pis. Peynirciler caddesine girince, Kars’ta peynirden başka bir şey satılmadığını
düşünüyorsunuz. Vitrin düzenlemeleri çok güzel.
Keyif alıyorsunuz seyrederken. Vitrinler Kars sokaklarıyla mütenasip düşmüyor. Kars’ta belediye ne iş
yapar? diye sormadan da edemiyoruz. Daldık dükkânın birine. Kars, Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan kapısı
konumundaymış. Kafkas Üniversitesi’nin açılmasıyla
hızla gelişmeye başlayan Kars, zaman içinde bir öğrenci kenti durumuna gelmiş.

Kars Hasan Harakani Cami
Mart/März 2017

76

Sarıkamış
Sabah saat 8, toplanma mahallindeyiz, çektik
besmeleyi. Cezalar caydırıcı oldu galiba, geç kalan olmuyor artık. Kars ile vedalaşarak, Sarıkamış’a doğru
yola çıktık. 1876-1877 Osmanlı Rus Savaşı’nda Kars
ve Ardahan Rusların eline geçmiş ve Sarıkamış’ta
Ruslar güçlü bir garnizon kurmuşlar. Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Osmanlı Hanedanı’nın damadı
Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa,
Doğu Anadolu’yu Rus işgalinden kurtarıp Kafkaslara
uzanmayı hayal ederek Sarıkamış’a taarruz emri vermiş. Yemen cephesinden gelen askerlere vermiş bu
emri Enver Paşa. +50 dereceden -35 dereceye gelen
Mehmetçiğe... Üzerlerindeki yazlık elbiselerle, Aralık
ayının son günlerinde 2450 rakımlı karlarla kaplı Allahüekber ve Soğanlı Dağları’na gelen mehmetçiğe

Sarıkamış Şehitlik Anıtı
verilmiş bu emir. Ve hiç gecikmeden beklenen son
gelivermiş... 90 bin Mehmetçik orada donarak şehit
olmuş. Osmanlı İmparatorluğunu bir hayal uğruna
savaşa sokan Enver Paşa, bu hezimet İstanbul’da duyulmasın diye bir de sansür uygulatmış. Sarıkamış
Muharebesi’nde şehit olanların cenazeleri kar kalkıncaya kadar 4 ay boyunca defnedilememiş.
Şehitlik Anıtı
Anıt mezar Erzurum yolu üzerinde. Nisan ayındayız, kar yağıyor, rüzgâr esiyor, 2 dakika duramadı arkadaşlarımız şehitlikte. Fatihalarını okur okumaz
otobüse bindiler. Nisan ayındaki soğuğa katlanılamıyorsa insanlar, Aralık ayındaki soğuğa nasıl dayanılacak diye düşündük, düşündükçe Enver Paşa’ya olan
öfkemiz arttı. Zaten dayanamamışlar ve hepsi donarak şehit olmuşlar. Herkes hüzünlü. Sadece hüzünlenmedik aynı zamanda ağladık da. Daha hayatlarının baharında, bıyıkları yeni terlemiş gençler
onlar. Vatanını, milletini seven hangi insan gözyaşı
akıtmaz ki heba edilen 90 bin Can’a. Seyfi Bey daha
çok hüzünlendi ve gözyaşı döktü. Sarıkamış’ta babası
süvari olarak askerlik yapmış, çok sıkıntılar çekmiş,
yöre insanından duyduğu Sarıkamış hikâyelerini de
anlatmış babası Seyfi Özdağ’a. Gezi tarihimizden 3
ay önce de ebedi istiratgâhına çekilmiş, Seyfi Bozdağ’ın acısı taze. Babasının anlattıklarını hatırlayınca
Sarıkamış’ta, tabiatıyla babasını hatırlamış. Otobüsün içinde bir sessizlik var, herkes suskun, kimse konuşmuyor. Sarıkamış şehitlerini düşünüyoruz, görür
gibiyiz onları. İşte tırmanıyorlar Allahüekber dağına,
takatleri kesilmiş, yürümekte güçlük çekiyorlar, kar
yüksekliği 2 metreye yaklaşıyor. Ayaklarında kalın çorapları, sırtlarında paltoları yok, yırtık pantolonlarıyla,
aç-susuz verilen hedefe doğru yürüyorlar, biraz sonra
başlıyorlar toprağa birer birer düşmeye…

Erzurum
Dadaşlar diyarı Erzurum; taşınla, toprağınla dile
gelsen de anlatsan başından geçenleri. Elden ele
geçtin, yakıldın, yıkıldın, örselendin, hakaretler gördün, namusun çiğnendi. Milattan önce 4 bin yılında
başlayan hikâyen nasıl sığsın iki kapak arasına. Kaç
medeniyet kuruldu ve kaç medeniyet yıkıldı senin
kara bağrında. Bağrına saplanan hançerleri söküp
atan Nene Hatunlar, Kara Fatmalar olmasaydı, nice
olurdu halin. Bugün biz geldik senin hikâyeni senden
dinlemek için. Senin bizlere anlattıklarını, biz de çocuklarımıza anlatacağız, anlatacağız ki, senin başına
gelenler bizden sonrakilerin başına gelmesin.
Sırtında çocuğu elinde silahıyla karşıladı Nene
hatun Tabyaların önünde bizi. Selamlaştık, hal hatır
sorduk. Aziziye Tabyası’nın önündeyiz. “Tabyalar 19.
yüzyılın acı hatıralarını taşıyan önemli askeri barınaklardan, siperlerdenmiş. Osmanlı Devleti’nin gerileme
sürecinde doğudan gelen tehlikelere karşı şehrin 21
stratejik noktasına inşa edilmiş. Özellikle Aziziye ve
Mecidiye Tabyaları, 93 Harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda kritik rol üstlenmiş. 9
Kasım 1877 tarihli Aziziye Müdafaası, Erzurum halkının kahramanlıklarına sahne olmuş ve şehrin işgalden kurtarılmasını sağlamış. Erzurum halkı, bu
müdafaayı her yıl tabyalara doğru yürüyüş gerçekleştirerek canlandırırmış. Yeni nesillere bu toprakların
bedava elde edilmediği anlatılmak istenirmiş.” İçeriye
vize almadan girmemiz mümkün değil. Sırtında çocuğu elinde tüfeğiyle Nene Hatun nöbet tutuyor kapıda. Rehberimiz Yasin anlatıyor, hikâyesini Nene
Hatun’un: “Bölge halkından olan Osmanlı vatandaşı
Ermeni çeteleri Erzurum’un Aziziye Tabyası’na girmeyi başarırlar. Tabyayı koruyan Türk askerlerini öldürürler. Böylece arkadan gelen Rus askerleri, hiçbir
mukavemetle karşılaşmaksızın tabyayı ele geçirirler.
Haber şehir merkezine ulaşır. Acı haber minarelerden
şehir halkına duyurulur. Silâhı olan silâhını, olmayanlar; balta, tırpan, kazma, kürek, sopa ve taşları ellerine alarak Tabya’ya doğru koşmaya başlar.
Kadın-erkek tüm Erzurum halkı yollara dökülür. Koşanlar arasında, erkeği cephede çarpışan bir taze
gelin de vardır. Ağabeyi bir gün önce cepheden yaralı
olarak gelmiş ve kollarında can vermiştir. Üç aylık be-

Foto: Sebahattin Bozkurt

Foto: Yunus İnci

Kültür

Erzurum Nene Hatun
Mart/März 2017

77

Kültür

Çifte Minareli Medrese
Ve sonra Nene Hatun’la vedalaştık, hedefimizde
Çifte Minareli Medrese var. Tamir edildiği için içeriye
giremedik. Rehberimiz Yasin medresenin tanıtımını
Ulu Camii’nin eski imamına bıraktı. O muhterem zat,
zaten orada İstanbul’dan gelen bir gruba tanıtım yapıyordu. Yaklaştık yanına ve dinledik biz de anlatılanları. Beyaz sakallı, nurlu yüzlü bir adam, çok da
nazik: “13. yüzyılın sonlarında inşa edilen Çifte Minareli Medrese, Selçuklu Medeniyeti’nin günümüze
ulaşan en önemli eserlerinden biridir ve aynı zamanda Erzurum’un sembolüdür. Medresenin özellikle
taç kapısında bulunan bezemeler, Selçuklu taş süslemesindeki derinliği ve estetik anlayışı gösterir. Burada yer alan palmet ve Rumî motifleri, Selçuklular’ın
simgesi olan çift başlı kartal ile hayat ağacı figürleri
dikkat çekicidir. Çifte Minareli Medrese; döneminin en
önemli medreselerinden (üniversitelerinden) biridir.
Avlunun güneyinde yer alan kümbet de o dönemde
yapılan en büyük türbe ünvanına sahiptir. Her biri 26
metre yüksekliğindeki rengârenk çinilerle süslü çifte
minare, bu tarihi esere isim olmuştur. Taç kapıyı çeviren bitki süslemeleri, kalın silmeli panoların içindeki
“ejder”, “hayatağacı”, “kartal” motifleri cephenin en
gösterişli bölümüdür. Ön dış cephede yer alan tamamlanmış hayat ağacı ile kartal motiflerinin bir
arma olmaktan çok, Orta Asya, Türk inanışı (Pagan
inanışı) kapsamında, güç ve ölümsüzlüğü dile getirdiğine inanılır. Medrese mimarisinde yer alan önemli
ve değerli parçalar, Rusların Erzurum’u işgali dönemlerinde Ruslar tarafından yerlerinden sökülerek Rusya’ya götürülmüştür. Leningrad müzesinde sergilenmektedir.“ Anladıkki, Anadolu’ya gelen herkes buradan birşeyler alıp götürmüş ama bitirememişler.
Namaz vakti yaklaştı. Öğle namazı kılacağız. İmam
bizi Ulu Cami‘ye davet etti, emekli olduğu camiye.
Dünyalar tatlısı bir kişilik. Yaşı yetmişin üzerinde,
hâlâ koşturuyor. Önce namazımızı kıldık. İkindi namazını da peşine cem ederek kıldık. Mükemmel bir
eser. Hoca anlatıyor emekli olduğu camiyi:
Ulu Cami
“Erzurum Ulu Camii (Atabeg Camii, Atabey
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Camii), şehrin en eski camisidir. Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı cami, kalın taş sütunları,
kırlangıç kubbesi, mihrabı ve minaresi ile Selçuklu
mimari anlayışının en güzel örneklerindendir. 28 pencere ile aydınlatılan caminin içerisinde toplam 40
sütun bulunmaktadır. Cami 6.000 kişi kapasitelidir.
Caminin beş kapısı vardır. Kapıların hiç birisi bir diğerine benzememektedir. Caminin üç kubbesi vardır.
En önemlisi yapıldığı günden beri orijinal hali ile günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan “Kırlangıç
örtü” diye adlandırılan ahşap örtülü kubbedir. Hem
caminin aydınlanmasını hem de mevcut sesin 10 kat
daha yüksek tonda yayılmasını sağlayan mukarnas
kubbenin bir benzeri başka bir yapıda yoktur. Kırlangıç kubbeyi taşıyan dört sütuna “Fil ayağı” denir.
Kıble yönündeki iki fil ayağının en üst kısımlarında
bulunan yuvarlak iki pencere de “Fil gözü” diye ad-
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beğini emzirir ve “Seni bana Allah verdi, ben de seni
O’na emânet ediyorum” der ve ağabeyinin kasaturasını alarak fırlar sokağa. Erzurum halkının bu asil yürüyüşünü, Rusların açtığı yaylım ateşi bile durduramaz. Tabyalara doğru bütün güçleriyle koşmaya
devam ederler. Ön sıradakiler şehit olurlar. Arkadakiler, geri çekilmek yerine daha bir kararlı ve hırslı bir
şekilde ileri atılırlar. Demir kapılar birer birer kırılır ve
içeri girilir. Boğaz boğaza bir savaş başlar. Mükemmel
silâhlarla donanmış Moskof ordusu, baltalı-tırpanlı,
taşlı–sopalı, askeri eğitim bile almamış bu halk karşısında ancak yarım saat tutunabilir. Tabya geri alınır
ve göndere yeniden Türk bayrağı çekilir. Sarıkamış’tan sonra, Erzurum’a da böyle duygu seli içinde
girdik. Anıt önünde ziyeretimizi ölümsüzleştirdik.

Erzurum- Ulu Cami

landırılır. Fil gözü pencerelerden sol taraftaki güneydoğuya, sağ taraftaki ise güneybatıya meyilli olup,
gökyüzüne doğru bir bakış açısı oluşturmaktadırlar.
Bu pencereler caminin içerisine adeta birer aydınlatma projektörü gibi ışık saçarlar. Soldaki pencereden sızan güneş ışığının cami içerisinde yer zeminde
oluşturduğu elips şeklindeki ışık yoğunluğu daralarak
tam daire şeklini aldığı an, öğle namazı için ezan
okunma vaktinin geldiği anlaşılır. Sağdaki ise aynı şekilde ikindi namazı için ezan okunma vaktini bildirir.
Cami 28 pencere ile aydınlatılmaktadır. İşgal sırasında Ruslar camiyi “ahır” olarak kullanmışlardır.
Ruslardan sonra şehri ele geçiren Ermeni çeteleri de
camiye büyük zararlar vermiştir.”
Mükemmel bir anlatım. Teşekkür ettik ve elini
öptük hoca efendinin. 1 saate yakın bizimle ilgilendi.
Zaman harcadı ve rehberlik yaptı. Usulüne uygun şekilde para vermek istedik. Almadı. “Orada duran
bağış kutusuna bırakın vereceğiniz parayı, caminin
ihtiyaçları için kullanılsın” dedi. Gözümüzde bir defa
daha büyüdü hoca efendi. Allah selamet versin.
Üç Kümbetler
“Bu kümbetler, Anadolu’daki mezar anıtların en

güzel örneklerindendir. Üç Kümbetler ismi ile tanınan
kümbetlerin en büyüğünün Emir Saltuk’a ait olduğu
ve XII. yüzyılın sonlarında veya XIV. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Diğer kümbetlerin kime
ait oldukları bilinmemektedir. Üç Kümbetlerin yanında kümbeti andıran bir diğer yapının mahiyeti anlaşılamamıştır. Bunun da kümbet olduğu ileri
sürülmüşse de bazılarına göre bu bir mescittir. İç kısmında oldukça güzel bezenmiş mihrabı vardır. Giriş
kapısının saçakları üzerinde geometrik bezeme ile
çiçek ve hayvan motifleri görülmektedir. Üçüncü
kümbet yöresel keyek taşından yapılmıştır. On iki
cepheli ve dört pencerelidir. Kuzey yönünde giriş kapısı bulunmaktadır. Kümbetin üzerini örten konik külahın kasnağında Emir Saltuk Kümbetine benzeyen
bezemelere yer verilmiştir.“
Karnımız acıktı. Sıra geldi Erzurumun cağ Kebabını yemeye. Kemal Zeyveli ve Davut Yıldırım öğle
yameği bizden dediler. Davut Yıldırım Erzurumlu,
Kemal Zeyveli Malatyalı. Berlin’de arkadaş olmuşlar.
Restoran tıklım tıklım. Ancak Davut önceden rezervasyon yaptırdığı için bizim yerimiz üst katta hazırlanmış. Önce iyi pişmiş, incecik açılmış yufkalar geldi
sofraya, arkasından 4 er tane şişlere dizilmiş kebaplar. Önümüzdeki şişler biter bitmez hemen yenileri
geliyor. Garsonlar fırtına gibi ve de son derce saygılılar. Kebap gerçekten lezzetli. Rehberimiz Yasin cağ
kababının Artvin’e ait olduğunu, ancak Erzurumluların elinde meşhur olduğunu söyledi ama…

Foto: Gülseren Şentürk

Yakutiye Medresesi
İlhanlılar döneminde Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılan eser Anadolu’daki kapalı
avlulu medreselerin en büyüğüymüş. İlhanlı Valisi
Hoca Cemaleddin tarafından Sultan Olcayto ve Bulgan Hatun adına yaptırılmış. Medrese, dengeli mimarisi, iri motifli süslemeleri, oymalı taç kapısı ve taş
bezemeleri ile muhteşem bir görüntü oluşturmakta.
Taç kapı üzerinde yer alan hurma yaprakları, pars ve
kartal figürleri Orta Asya Türklerinin önemli simgelerindenmiş. Avlunun sağ ve solunda karşılıklı beşik tonozlu altışar oda sıralanmış. Bunlardan sağ köşedeki
odadan aynı zamanda minareye çıkılmakta. Eserin,
geometrik motifler ve çinilerle bezeli minaresi de dikkat çekici. Yakutiye Medresesi, 1994 yılından itibaren

Foto: Sebahattin Bozkurt
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Erzurum Kümbetler
Türk-İslâm Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermekteymiş. Sınıfların giriş kapıları burada da
alçak yapılmış. Aynı mantık; öğrencinin hocanın huzuruna eğilerek girmesi gerekiyor. İlme ve ilim adamına olan saygı…
Erzurum Kalesi
Erzurum Kalesi, şehir merkezinde yer aldığı tepenin en uç noktasında bir iç kale ve bu iç kaleyi çevreleyen bir dış kaleden oluşmakta. Kalenin ilk inşâ
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte M.S. 5. yüzyılın ilk yarısında Bizanslılar tarafından yaptırıldığı
tahmin edilmekte.
Saat Kulesi
Saat Kulesi, Erzurum’un şehir merkezindeki en
yüksek tepesinde yer alan “İçkale” de. Tepsi Minare
diye de geçmişte adlandırılmış. Saltukoğulları tarafından 12. asırda gözetleme kulesi olarak yapılmış.
Gövdesi tuğla, kaidesi ise kesme taştan. 19. yüzyılda
üst kısmına ahşap külah ilave edilmiş. Kale içerisinde
bulunan “Kale Mescidi” nin minaresi olarak da kullanılmış. Kale mescidi kitabesinde “İnanç Beygu Alp
Tuğrul Bey Ebi-l Muzaffer Kasım” yazılı. Erzurum Saat
Kulesi (Tepsi Minare), Anadolu’daki en eski Selçuklu
minaresiymiş.
Palandöken
Akşam oldu neredeyse, bugün biraz fazla yorulduk, yağmurun da etkisi var bu yorgunlukta. Otobüs
bir hayli uzağa park edilmiş. Otele gitme zamanı. Verilen saatte tam olarak gelmeyenler oldu yine ama
bu kez Yasin ceza kesmedi. Sebebinden sual edilmez
dedik ve yola koyulduk. Palandöken dağına çıkacağız.
Otelimiz orada, oldukça dik bir yolu var. Otobüsle
otele kadar çıkamadık kar yüzünden, kaydı otobüs.
Yaya olarak çıktık otele. Eşyalarımız sonradan geldi.
Kaptan Sezgin zincir kullanarak otobüsü çıkarmış. Erzurum’u Palandöken’den seyretmek keyifli olacaktı
ama, o da olmadı, çünkü sis bu zevki bize tattırmadı.
Seyfi Bozdağ spor yapmayı tercih etti. Bazı arkadaşlarımız saunaya gitti. Bazıları da havuza.
Erzincan
Erzincandayız, Erzincan hakkında bilgiyi otobüste
aldık: ”M.Ö. iki bin yıllarında, bu yörede, Hurriler ve
Hititler yaşamış. Erzincan yakınlarındaki Altıntepe’de
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Sivas- Gök Medrese

Sivas
İç Anadolu’nun en eski ve önemli kentlerinden
biri. Şehir nüfusu 350 bin civarında. Sahip olduğu değerleri ile önemli bir coğrafi konuma sahip. Kazı ve
araştırmalarda ele geçen buluntular, yörede ilk yerleşimin Neolitik Çağ’a, M.Ö 8.000 e kadar uzandığını
göstermekteymiş. Selçuklular döneminde Sivas yeniden gelişmiş. Kentteki anıtların en önemlileri 13.
yüzyılın ikinci yarısında İlhanlılar döneminde yapılmış. Sivas’ın Milli Mücadele’nin kazanılmasında
önemli bir yeri de var. Mustafa Kemal’in ‘Cumhuriyet‘in temellerini burada attık’ dediği Sivas’ta 4 Eylül
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1919’da, Sivas Kongresi
toplanmış ve önemli kararlar alınmış. “Hiçbir ülkenin manda ve himayesinin kabul olunmayacağının ve milletin istikbâlinin yine milletin azim ve
kararıyla kurtulacağının”
kararları alınmış bu kongrede.

Foto: Sebahattin Bozkurt

yapılan kazılarda (1953)
Urartular’a ait birçok eser
çıkarılmış. Halife Osman
zamanında (655) Erzincan ve yöresi Müslümanların yönetimine katılmış.
1228′de I. Alaeddin Keykubad’la Anadolu Selçuklu Devleti hâkimiyetine giren Erzincan, Çaldıran Savaşı‘ndan sonra
(1514), bütün Doğu ve
Güneydoğu Anadolu ile
beraber Osmanlı hâkimiyetine girmiş. Birinci
Dünya Savaşı’nda, Ruslar
tarafından işgal edilmiş,
Ruslar burada Ermenileri
silahlandırarak geriye çekilmişlerdir. Erzincanlı bir
Ermeni komitacısı olan
Dikran Papazyan’ın şu itirafı Ermenilerin Erzincan
halkını tamamen imhaya
kararlı olduklarının kanıtıdır. ‘Üçbeş gün kadar
daha geçmiş olsa idi komitacıların almış oldukları
tertibat sayesinde Erzincan’ı tamamen ateşler içinde
bırakacaktık. Fakat buna vakit bulamadık.‘ Erzincan
katliamı hakkında, Kazım Karabekir şunları söylüyor:
’Bütün kuyular şehit edilmiş insan cesetleriyle doluydu. İnsanlar evlere ve camilere toplanmış, orada
hunharca yakılmışlardı…‘ Sonuç olarak Erzincan veya
Erzincan halkı Anadolu’nun vatanlaşması sürecinde
üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Erzincan
deprem bölgesidir. 1939’da şiddetli depreme maruz
kalmış, şehir harabeye dönmüştür. Depremden sonra
bugünkü Erzincan şehri inşa edilmiştir.”
Erzincan’da verilen boş zaman 2 saat, bu süre
içinde Bakırcılar Çarşısı’ndan hediyeliklerimizi alacağız, etrafı tanımaya çalışacağız, belki de aperatif birşeyler yiyeceğiz. Hedefimizde Sivas var. Tarihi
eserlerin bolca olduğu şehir. Aynı zamanda “yiğidin
harman olduğu yermiş”, merak etmeue başladık Sivas’ı.

Gök Medrese
Gök Medrese’den başladık Sivas’ı gezmeye.
İnşaat halinde ama görünen kısımları göz kamaştırıyor. Restorasyonda olduğu için, içini gezemedik. Asıl adı “Sahibiye
Medresesi” olan Gök
Medrese Anadolu Selçukluları döneminde, 1271
yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış. Açık avlulu ve iki
katlı. Giriş eyvanının sağındaki mescidin ve iki
yan eyvanın firuze renkli
çinileri bu medreseye Gök Medrese adını verdirecek
kadar etkili olmuş. Taç kapı, on dört sıralı mukarnasdan oluşuyormuş, petek gibi. Taç kapı süslemelerinde, Orta Asya Türklerinin geleneklerinin devamı
olarak hayvan başları, hayat ağacı ve yıldız süslemelerine bolca yer verilmiş. Yazılanlara göre, Gök Medrese’de bulunan figürlerle, İslâm Kozmolojisi
betimlenmiş: “Sekiz kollu yıldız dünyayı temsil edermiş. İçindeki yazı da Allah yolunun kulu ve dünyanın
yüz akı Selçuklu Sultanı’nı temsil edermiş. Yıldızın
hemen üstündeki bitkisel motif hayat ağacı ya da bir
başka deyişle kozmos ağacıymış. Ağaç kollarıyla yayılan kâinatı temsil edermiş. Ağaç dallarının en üstünde kanatlı, insan yüzlü bir varlık varmış. O da bu
kâinatın koruyucusu, bekçisiymiş. Hayat ağacının üstündeki yine sekiz kollu olan yıldız dünyadan görünmez âleme geçişi, yani bir anlamda Arş’ı temsil
edermiş. Dünya’nın ve Selçuklu Sultanı’nın yıldızının
bu yıldıza göre daha küçük ve soluk oluşu sultanın
ve dünya ehlinin aczini belirtirmiş. Orta Asya Türk
mitolojilerinde dünya ile gök arasındaki kapı Kutup
Yıldızı’ymış.
12 hayvanlı Türk takvimi
Türklerin 12 hayvanlı takvim figürleri Gök Medrese’de yerini almış. Tabiat olaylarıyla iç içe olan atlı
göçebe Türkler, zamanla hayatlarını belli bir düzene
koyma ihtiyacı duymuşlar. Bu sebeple “geçmiş-şimdi
ve gelecek” bilgisi yoluyla zamanı sistemli hale getirmişler. 12 hayvanlı takvim, Türklerin kullandığı en
eski takvimmiş. Güneş yılını esas alırmış, bu tak-
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vimde yıllar bir hayvanın adıyla anılırmış. Bu hayvanlar: Fare, sığır, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun,
maymun, tavuk, köpek ve domuzmuş. Tarihte ilk kez
bu takvimi Hunlar daha sonra Göktürkler, Uygurlar,
İdil ve Tuna Bulgarlar’ı kullanmış. Bu takvim de miladi ve hicri takvimlerdeki gibi her yıl 12 aydan oluşurmuş. Rehberimizin anlattığına göre; Gök Medrese
20 yıldan beri restore ediliyormuş. Ne yazık ki ya aslına uygun olmayan çalışmalar yüzünden ya da ihaleyi alan firmaların iflası gibi sebeplerden dolayı,
restorasyon hep yarım kalmış. Bugünlerde yine restorasyona alınmış önündeki bilgi tabelasında Şubat
2016 tarihinde bitirileceği yazıyor. İnşallah bu sefer
biter. Yapacak bir şey yok. Sorumsuz sorumluları göreve davet ederek vedalaştık Gök Medrese ile…

Sivas- Ulu Cami

Foto: Gülseren Şentürk

Ulu Cami
Sırada Ulu Cami var. Anadolu Selçuklu Devleti sultanı II. Kılıç Arslan zamanında, Kızılarslan bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul Ahi’ye
yaptırılmış. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde yapıldığı için kubbesi yok. Anadolu’nun en
eski ve en büyük camilerinden biriymiş. Minaresine
116 basamakla çıkılıyormuş. Camii’nin içi etkileyici,
ahşap taşıyıcıları var. Sonradan bu taşıyıcılar
ahşap görünümlü olmuş. Ahşap tavan 1955 yılı
onarımında tamamen değiştirilerek ahşap taklidi betonarme tavan haline getirilmiş, akıntıyı
önlemek amacıyla da üzeri bakır kaplı kırma
çatı ile örtülmüş. Mihrap, minber ve kürsü de
onarım sırasında betonarmeleştirilmiş. Avlu-

suna da içerdeki değişiklere benzer betonarme
bir ucube bina yapılmış. Çevre düzenlemesi
berbat, Türkiye’de sıklıkla karşılaştığımız bir
durum bu. Eserin güzelliğine gölge düşüyorlar.
Birkaç defa yıldırım isabet etmesi nedeniyle, kıymetli
süslemelerin bulunduğu minare gövdesi boydan boya
yıpranmış ve zamanla eğilmiş. Rehberimizin anlattığına göre minare yıkılacakmış. Bugünün tekniği minarenin tamir edilmesine yetmiyormuş. Mimari yapısı
ve eğik minaresiyle dikkati çeken Ulu Cami, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olarak biliniyormuş.
Madımak
Ulu Cami’den şehir meydanına doğru yaya yürüyoruz. Önce Taşhan. Sivas’ın en önemli caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunuyor.
Taşhan Çarşısı 19. yüzyılda yapılmış. İki katlı, ortası
açık avlulu. Kesme taşla inşa edilmiş. İç avlusunda
bir taş havuz var. Çift başlı arslanların ağzından su
akıyor. Üç girişi var, üstü kiremit örtülü. Taşhan restore edildi diyorlar ama, restore edilmiş mi, edilmemiş mi, biz fark edemedik. Albenisi fazla yok, her
tarihi eser gibi bu eser de sevgisizlikten, bakımsızlıktan ve yalnızlıktan muzdarip. Yolumuza devam ediyoruz, biraz ilerde sağda belediye sokak var. Atatürk
Caddesi’nden görünüyor. Madımak Oteli var orada. 2
Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında orada yangın çıkmış ve
çoğunluğu Alevi 35 kişi otelde yanarak ya da dumandan boğularak can vermişler. Orada durduk, cadde
üzerinde, rehberimiz olayı anlatırken, etrafımızı birer
ikişer gençler sarmaya başladı gittikçe de fazlalaşıyorlar. Biraz sonra, içlerinden birisi burada toplantı
ve bilgilendirme yapamayacağımızı söyledi. İster istemez ayrıldık oradan, bir sıkıntın olmasın istedik.
Olayın üzerinden 17 sene geçmiş ama sıcaklığı hâlâ
devam ediyor. Her an ufak bir kıvılcım yeniden yangının alevlenmesine sebep olabilir. Sivas’ı ziyarete
gelmiş insanların orayı tanıma ve olayı yerinde algılama hakları var. Hatta orada olan olayla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Ancak kim yapacak bu
bilgilendirmeyi? En önemli soru bu. Hangi konuda
olursa olsun, tarafsız olmayı bir türlü beceremiyoruz,
şeffaf olamıyoruz.
Yukarıya doğru yürüdük ve şehir meydanındayız.
Karşıda Sivas Kongresi’nin yapıldığı kongre binası var.
Şifaiye Medresesi(Tıp Fakültesi)
Merdivenlerden inerek, Şifaiye Medresesi’ne gidiyoruz. Şifaiye Medresesi de Selçuklu Parkı içerisinde,
1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus
tarafından yaptırılmış. Anadolu Selçuklu tıp sitelerinin
ve hastanelerinin en eski ve en büyük olanlarındanmış. 1220 yılında vefat eden I. İzzeddin Keykavus’un
vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas’taki Şifaiye Medresesi’nin güney eyvanındaki türbede ailesiyle birlikte
yatmaktaymış.
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Yozgat
Tarihi mekân ve eser açısından fakir, buna rağmen
şirin bir şehir Yozgat. Saat Kulesi’nin yanında nereye
gideceğiz ne yapacağız diye istişare ederken, birisi
selam verdi. Mehmet Ali Çakır. MHP’den Milletvekili
aday adayıymış. Bize Yozgat’ı gezdirdi, ilk önce Saat
Kulesi’ni anlattı: „Kuleyi, Tevfikizade Ahmet Bey, Belediye Başkanlığı sırasında yaptırmış. Mimarı Şakir
Usta. (1902-1908) Yozgat’ın sembollerindendir. İsteyen kuleye çıkabilir. Yozgat ili tahminen 5.000 yıllık
bir geçmişe sahiptir. Yozgat çevresinde ilk siyasi birliğini kuran devlet Hititler’dir. Hititler döneminde,
bugün Çorum sınırları içinde bulunan Hattuşa antik
şehri kurulmuştur. Yozgat Osmanlı‘nın son döneminde Bozok Sancağı olarak geçmektedir. Yozgat kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamındadır.
Rehberimiz Yasin, Yozgat’ı da otobüste anlattı.
Boğazlayan Kaymakamı’nın hikâyesi bir devre ışık tutuyordu sanki. Bu hikâye 1915 olaylarını özetler gibiydi. Anlatıldığına göre, Kaymakam Kemal bey
günah keçisi olarak seçilmiş. Hükümetin emrini yerine getirmekten başka suçu olmayan Kemal Bey
“mâruf“ Nemrud Mustafa Paşa’nın başkanlığındaki,
çoğunluğunu Ermeni üyelerin meydana getirdiği
Divân-ı Harb tarafından “Ermeni tehcirinde vazifesini
kötüye kullanarak ölümlere sebep olduğu gerekçesiyle” ölüme mahkûm edilmiş; Beyazıt Meydanı‘nda
infazı9 gerçekleştirilmiş. (8 Nisan 1919)
Ankara
Tandoğan Kapısı‘ndan girdik Anıtkabir’e. Kapıda
güvenlik kontrolünden geçtik. Yol boyunca aslanların
koruması altında yürüdük. Yasine göre, bu yolda dikkatli yürümek gerekiyormuş, yere aralıklar halinde
döşenmiş taşlara takılarak düşmek mümkünmüş.
Anıtkabir’e giderken başın sürekli olarak yerde olması için taşlar eşit aralıklarla döşenmiş, mecburi
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saygı yani... “Atatürk 10 Kasım 1938’de İstanbul’da
öldüğü zaman cenazesi Ankara’ya götürülmüş, geçici
olarak Ankara Etnografya Müzesi’ne konmuş. 15
sene bu müzede kalmış. Atatürk’e lâyık bir mezar yapılabilmesi için de uluslararası bir proje yarışması
açılmış. Yarışmayı Türk mimarlarından Emin Onat ile
Orhan Arda’nın ortaklaşa yaptıkları proje kazanmış.
Anıtkabir’in yapımı 1945’te başlamış, 1953’te tamamlanmış. Anıtkabir üç bölümden oluşuyor; yol,
avlu ve şeref salonu. Yolun uzunluğu 180 metre. Yanlara aslan heykelleri, meşaleler ve servi ağaçları dikilmiş. Kabir, avlunun sol ucunda yer alıyor. Bunun
içindeki şeref salonunun yüksekliği 20 m., eni 32 m.,
boyu 60 metredir. Tavanına altın mozaikle Türk motifleri işlenmiş. Salonun gerisindeki pencerenin
önünde lahit bulunuyor, mezar lahitin altındadır.
Rehberimiz Çanakkale Savaşı‘nın ve Kurtuluş Savaşı‘nın canlandırıldığı bölümleri de anlattı bizlere. O
savaşlara komuta edenleri ve emeği geçenleri de.
Duygulandık: Çünkü bizim, Kurtuluş Savaşı’nın nasıl
başlayıp nasıl geliştiğini gezimiz süresince bizzat yerinde gözlemleme imkânımız oldu. Biz, Mustafa Kemal’in (Cumhuriyet kuruluncaya kadar ismi Mustafa
Kemal’dir) Vahdettin’in İngilizlerden aldığı tahsildar
vizesiyle Samsun’a çıktığını, bu görevi Mustafa Kemal
ve 18 arkadaşına bizzat Vahdettin’in kendisinin verdiğini biliyorduk. Biz, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bandırma gemisiyle güven içinde Samsun’a
çıktığını da biliyorduk. Biz bu bilgiler ışığında Samsun’dan Mustafa Kemal’le birlikte çıktık yolculuğa;
Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerini O’nunla birlikte yaparak Anıtkabir’e geldik.
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Büruciye Medresesi (Teknik Üniversite)
Yine çok uzağa gitmeden, bu sefer Buruciye Medresesi’ni ziyaret ediyoruz. Buruciye Medresesi veya
diğer adıyla Hacı Mes’ud Medresesi, Anadolu Selçuklu
Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında dönemin ileri gelenlerinden Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer tarafından 1271 yılında yaptırılmış. Taç
kapıdaki taş işçiliği ile girişin solunda yer alan türbe
çinileri göz kamaştırıcı. Dört eyvanlı ve ortası açık avlulu güzel bir Selçuklu medresesi. Doğu-batı tarafı
birer sıra revakla kuşatılmış. Yapıda; kesme taş,
moloz taş, devşirme, tuğla ve çini olmak üzere beş
tür malzeme kullanılmış. Kesme taş kuzey cephede
ve avluda kaplama malzemesi olarak kullanılmış. İlmiye çalışmaları için medrese olarak yaptırılmış ve
devrin pozitif ilimlerinin (Fizik, matematik, Kimya,
Astronomi) okutulduğu bina olarak uzun yıllar kullanılmış. Revakların arkasında medrese odaları, ana
eyvanın yanlarında da iki kubbeli oda var. O zamanlar
biri kütüphane olarak kullanılmış.
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Filialen-Finder
10551 Berlin | Turmstraße 43 | Tiergarten
10717 Berlin | Bundesallee 180 | Wilmersdorf
12055 Berlin | Karl-Marx-Str. 225 | Neukölln
13353 Berlin | Triftstraße 5 | Wedding
13357 Berlin | Badstraße 9 | Wedding
13597 Berlin | Breite Straße 37 | Spandau
10783 Berlin | Potsdamerstraße 152 | Schöneberg
12167 Berlin | Albrechtstraße 19 | Steglitz
10997 Berlin | Wrangelstraße 85 | Kreuzberg
12101 Berlin | Tempelhofer Damm 2 | Tempelhof
13439 Berlin | Wilhelmsruher Damm 129 | Reinickendorf
10627 Berlin | Wilmersdorfer Str. 46 | Charlottenburg
12049 Berlin | Hermannstr. 218 | Neukölln

...tagliche mediterreane frische

