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Nikahın dinlisi dinsizi olmaz

Nikah ibadet değildir, akittir. Akdin dinlisi dinsizi
olmaz. Herhangi bir hukuk sisteminin kabul ettiği
akid nikah için geçerli olan akittir. Burada önemli
olan nikahı kıyan kişinin kimliği değildir, önemli
olan yapılan akdin kamu otoritesi tarafından kabul
edilip edilmemesidir. İslâm’ın istediği nikah işte bu
nikahtır.  

Resmiyet arzeden bütün nikahlar İslâm’ın kabul
ettiği nikahtır. Adı “dini nikah” veya “imam nikahı”
olduğu halde resmi bir bağlayıcılık arzetmeyen ni-
kahlar İslâm’ın kabul etmediği nikahlardır. 

Nikahın; ilan edilmesi, tarafların haklarını ga-
ranti altına alması, doğan çocukların neseplerini
sahih kılacak bir tescile dayanması ve tarafların
birbirlerini hür iradeleriyle kabul etmesi gerekir.

Resmi makamlar tarafından onaylanmayan ev-
lilikler, genellikle kadınları madur eden evlilikler-
dir. 

Bazı aileler çocuklarını nişanlayınca hemen dini
nikah yapılmasını isterler. Gençlerin, rahatlıkla ko-
nuşmaları gezip dolaşmaları için gerekli görülür
bu nikah. İyi niyetli olmayan erkekler bu nikahı fır-
sat bilerek eşiyle(!) İlişkiye girebilir, hatta bu ko-
nuda eşini(!) zorlayabilir. Bu durumda kız ve ailesi
madur olur. 

Cumhuriyetten önce nikah kıyma yetkisi imam-
larda ve müftülerde idi. Bu açıdan imamın veya
müftünün imzasını taşıyan nikah belgesi resmi
belge niteliğini taşıyordu ve adı nikahı kıyan kişiye
atfen imam nikahı olarak biliniyordu. Cumhuriyet’
le birlikte bu yetki, belediyelere verildi ve bu yeni
düzenlemeyle adı resmi nikah oldu. Gelecekte
yetki, Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde, tekrar
imamlara  verilirse o zaman bu nikaha yine imam
nikahı denilebilir. 

İmam nıkahına dayalı olarak yapılan birden
fazla evliliklerde de aynı durum sözkonusudur. 

Mazeretsiz olarak yapılan bu evlilikler İslâm’ın
kabul ettiği evlilik değildir. Birden fazla evlilikler
için resmi makamların onayı şarttır. Şöyle demek
daha doğru olacaktır, birden fazla evliliklerde belir-
leyici olan resmi makamlardır. Allah bir evliliği
esas kabul etmiş birden fazla evliliği ise şarta
bağlı olarak kamu otoritesinin yetkisine bırakmış-
tır. 

Sonuç;
İmam nikahı diye bir nikah yoktur.
Resmi makamların kabul etmediği bir evliliği

İslâm kabul etmez. 
Resmiyeti olmayan imam nikahı ile evlilik yap-

mayın, yapanlara da mani olun. 
Birden fazla evlilik resmi makamların iznine ta-

bidir.* 
Sonuçta ağlayan tarafta olmak istenmiyorsa uy-

durulan dinin değil indirilen dinin buyruklarını esas
almak lazımdır. İndirilen dinde âmir Kur’andır ve
Kur’an’dan onay alan sünnettir. 

*Nisa Suresi 129
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Doğumunun 2009. Yılında Peygamber

Hz.İsa

Hz. Meryem’in kıssası, Kur’an’da geçen en
ilginç ve en güzel kıssalardan biridir. Meryem’in
dünyaya gelişi, anesinin hayat hikayesi, bakire
bir genç kız olduğu halde gebe kalıp “Hz. İsa”yı
doğurması gibi olaylar, Kur’an-ı Kerim’de etraf-
lıca anlatılan pek şirin ve ilginç hadiselerden-
dir. Bu kıssa, özellikle Meryem suresinde
tefsilatlı bir şekilde anlatılmıştır. Biz burada,
Meryem ve Âl-i İmran surelerindeki kıssayı
özetle vermeye çalışacağız.

Hz.Meryem’in yaşadığı Toplumun özellikleri
Hz. İsa’yı dünyaya getirme göreviyle Allah’ın

şereflendirdiği Hz. Meryem, tarihi kaynaklara
göre bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış,
Allah’ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı ka-
dınlardan biridir. 

Hz.Meryem, tarihi kaynaklara göre, o dönem-
de Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altında
bulunan Filistin topraklarında doğmuştur. 

Yahudi bir toplum içerisinde ve o soydan biri
olarak dünyaya gelmiştir. 

O dönemde Roma İmparatorluğu’nda yay-
gın olan din ise “Putperestlik”tir. Allah’ın
Kuran’da bildirdiği gibi, bir zamanlar “alem-
lere üstün kılınmış”1 bir topluluk olan Yahudi-
ler ise, kendi çıkardıkları birtakım hurafelerle
şekilciliğe sapmış, Allah’ın kendileri için seçip
beğendiği dinlerini tahrif etmişlerdir. Allah’ın
emirlerine isyan etmiş ve O’nun kendilerine ver-

İşte Hz. Meryem, tüm bu karışıklıkların hüküm sürdüğü ve Yahudilerin tüm ümit-
lerini bekledikleri, Mesih (Kurtarıcı)‘in gelişine bağladıkları bir dönemde dünyaya
gelmiştir. Allah, İsrailoğulları’nın tüm beklentilerinin odak noktasını oluşturdu-ğun-
dan tamamen habersiz olan Hz. Meryem’i, bu kutlu görev için özel olarak seçmiş
ve yetiştirmiştir.

Annesi, Hz. Meryem ve Hz.İsa

6 4/2008

Bamteli
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diği nimetlere karşı şükredici olma-mış-
lardır. Bazıları ise, nefislerinin hoşu-na
gitmeyen emirlerle geldikleri için, Al-
lah’ın kendilerine bir rahmet olarak gön-
derdiği peygamberleri öldürecek kadar
ileri gitmişlerdir. Kuran’da İsrail-oğulla-
rı’nın bu sapkın tavırları şöyle bildiril-
mektedir:

Andolsun, Biz İsrailoğulları’ndan
kesin söz almış (misak) ve onlara el-
çiler göndermiştik. Onlara ne za-
man nefislerinin hoşuna gitmeyen
bir şeyle bir elçi geldiyse, bir bölü-
münü yalanladılar, bir bölümünü de
öldürdüler.2

“... Onun adı Meryem oğlu İsa Me-
sih’tir.

İşte Hz. Meryem, tüm bu karışık-
lıkların hüküm sürdüğü ve Yahudi-
lerin tüm ümitlerini, bekledikleri
Mesih (Kurtarıcı)‘in gelişine bağla-
dıkları bir dönemde dünyaya gel-
miştir. Allah, İsrailoğulları’nın tüm
beklentilerinin odak noktasını oluş-
turduğundan tamamen habersiz o-
lan Hz. Meryem’i, bu kutlu görev için
özel olarak seçmiş ve yetiştirmiştir.
Allah’ın “... Onun adı Meryem oğlu
İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette
‘seçkin,onurlu,saygındır’ ve (Allah’a)
yakın kılınanlardandır... Ve o salih-
lerdendir.”3 sözleriyle övdüğü Hz. İsa’-
yı dünyaya getirme görevini Allah Hz.
Meryem’e vermiştir.

Hz. Meryem, Allah’ın seçtiği bir kimse
olarak, bu insanların sapkın ve cahilce
inanışları arasında güzel ahlakı, hak
dini temsil etmiştir. 

Allah, Hz. Meryem’in hayatına dair
Kuran’da, ailesinden, doğumuna, Hz.
İsa’yı dünyaya getirişinden, yaşadığı
toplumun iftiralarına karşı koyuşuna ve
gösterdiği üstün ahlak özelliklerine
kadar, pek çok konuyu bizlere bildir-
mektedir.

Allah’ın Alemlere Üstün Kıldığı
İmran Ailesi.

Allah Kuran’ın “Gerçek şu ki,
Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi-
ni ve İmran ailesini alemler üzerine
seçti; Onlar birbirlerinden (türeme
tek) bir zürriyettir...”4ayetleriyle, İmran
ailesinin, Hz. Adem, Hz. Nuh ve İbra-
him ailesi ile aynı soydan geldiklerini ve
alemler üzerine seçilmiş kimseler
olduklarını bildirmektedir. İşte Hz. Me-
ryem de bu soydan, seçkin kılınmış
İmran ailesinden gelmektedir. 

İmran ailesi, Allah’a samimi bir kalple
iman eden, her işlerinde O’na yönelip
dönen ve Allah’ın sınırlarını koruyan bir
aileydi.

Hz. Meryem’in Dünyaya Gelişi
Meryen’in annesi “Henne” (veya

“Hena”), Hz.Yakub soyunun büyüklerin-
den ve saygın bir dinadamı olan “İm-
ran”la yıllardır evli olduğu halde halâ
çocukları olmamıştı. Yıllar geçti... Fakat
bütün bekleyişi boşa çıkmıştı. Nihayet
bir gün Allah Tealâ’nın dergâhına sığı-
narak bütün kalbiyle ona tazarruda bu-
lunup yakardı:

“İmran’ın karısı dedi ki: “Rabbim!
Karnımda olanı...-dünyaya geldiği za-
man Senin evinin hizmetkârı olması
için -serbest bırakacağıma dair adakta
bulunuyorum. O halde sen de bu adağı
benden kabul ediver...Şüphe yok ki
Sen işiten ve bilensin!...! 5

Beyt’ul Mukaddese o devirlerde
“Heykel” deniliyordu. Bu mabedin yapı-
mına Hz. Davud başlamış, oldu Hz. Sü-
leyman tarafından da tamamlan-mıştı.
İslâm devrinde, işte bu mabedin ya-
nında “Mescid-i Aksâ “veya” BEYT’ UL
MUKADDES” inşa edildi.

Temiz tıynetli bir kadın olan “He-
nâ”nın duası nihayet kabul olundu,
Henâ gebe kalmıştı. Vakit tamam-
lanıp da doğum yapınca bebeğin oğ-
lan değil, kız olduğunu gördü; bunu
beklemiyordu! Bu nedenle “Ya Rab-
bi!” dedi, “Bu bir kız çocuğu!... (Oysa
ben, mabede daha iyi hizmette buluna-
bilmesi için bana erkek evlat verirsin
sanmıştım)“

Ancak, Allah Tealâ, bu kız çocuğunun
ne kadar pâk ve temiz tıynetli olduğunu
biliyordu elbet. Ancak, Meryem’in an-
nesi, kız çocuğunun erkek çocuk kadar
Allah’ın evine hizmet edemeyeceğini
düşündüğünden “Onun adını Meryem -
âbide, ibadet eden kadın- koydum; onu
ve soyunu, katından kovulmuş şeyta-
nın şerrinden Sana havale ederim.”
dedi. 6

Meryem’in annesi Hena, adağını ye-
rine getirmesi ve ahdine vefa göster-
mesi gerektiğini biliyordu. Bu nedenle,
kız olmasına rağmen Meryem’i “İbadet
eden kız” olarak Allah’ın evine adadı.

“Allah da Meryem’i güzel bir şekil-
de kabul ederek onu gereğince eği-
tip yetiştirdi.”

Babası, Meryem’in dünyaya gelişin-
den önce öldüğü için annesi Henâ,
küçük yaştaki Meryem’i getirip Allah’ın
evinin mütevellilerine teslim etti ve on-
lardan, çocuğunun, Allah’ın evine hiz-
met etmesi hususundaki adağını kabul
etmelerini istedi.”

İsrailoğullarının en önde gelen din
adamlarından ibaret bulunan Beyt’ul
Mukaddes mütevellileri, Meryem’in so-
rumluluğunu üstlenme ve onu yetiştir-
me hususunda ihtilafa düştüler. So-
nunda, kur’a çekmek için kalemlerini
suya atmaya karar verdiler. Kimin kale-
mi su yüzüne çıkarsa şehrin muhterem
ve tanınmış siması İmran’ın kızını o ye-

tiştirecek, Allah’ın evinde onun vela-yet
ve kefaletini üstlenme şerefi ona ait ola-
caktı.

Hepsi kalemlerini suya attılar.
Bütün kalemler suya gömülmüş, sa-
dece Zekeriya’nın kalemi su yüzüne
çıkmıştı! Böylece Meryem’i eğitme
ve yetiştirme görevi Meryem’in tey-
zesinin kocası olan Zekeriya’ya düş-
müş oldu.

Beyt’ul Mukaddes’te, yüksekçe bir
yerde Meryem’e küçük bir oda yaptılar;
eğitim ve terbiyesi Zekeriya’nın uhdesi-
ne bırakılmıştı.

Hz.Zekeriya’nın özel bakım ve ne-
zareti altında

Meryem’in yiyecek ihtiyaçlarını karşı-
lamakla da görevli olan Zekeriya, ne
zaman Meryem’in yanına gittiyse onun
önünde cennet yiyecekleri buldu; Mer-
yem cennet yiyecekleriyle besleniyor-
du!

“...Zekeriya ne zaman mihraba gir-
diyse onun yanında bir yiyecek bul-
du. “Ey Meryem, bu yiyecekler nere-
den geldi sana?” diye sorunca, Mer-
yem, “Bu, Allah katındandır” dedi,
“Şüphesiz Allah dilediğine rızık ve-
rendir.” 7

Zekeriya, Meryem’in, Allah Tealâ’nın
özel ihsan ve lütfuna mazhar olduğunu
anlamıştı. Böylece Meryem, Hz. Zeke-
riya’ nın özel bakım ve nezareti altında,
mabedde yıllarca kaldı.

Artık Meryem büyümüş, uzun boyu,
ahlâkî ve fiziki güzelliği itibarıyle yaşa-
dığı devrin en güzel kızı olmuştu. Halâ
mabeddeki yüksek odasında yaşıyor;
ancak bütün erkekler dışarıya çıktıktan
sonra aşağıya inerek yerleri süpürüyor,
mabedin temizliğiyle meşgul oluyordu.

Bir gün yine küçücük odasında otur-
muşken Allah’ın melekleri gelip “Ey
Meryem! Allah’a gönülden itaat et!” de-
diler, “Secde et O’na, ve O’nun huzu-
runda tevazu gösterenlerle birlikte sen
de tevazuda bulun!” 8

Başka bir gün yine melekler inerek
“Ey Meryem” dediler, “Allah Tealâ seni
Meryemoğlu İsa Mesih adlı bir bebekle
müjdelemektedir. O, dünyada da ahi-
rette de seçkin,onurlu,saygın ve Allah’a
yakın kılınanlardandır.”9

- Hemedan’da yaşayan Amerikalı
rahip Haks, “Mukaddes Kâmus” adlı ki-
tabının 806. sayfasında “Efendimiz İsa,
belli bir hizmet ve fedakarlıkla gö-rev-
lendirilmiş olduğu için “Mesih” lâka-
bıyla adlandırılmıştır.” der-

“O, beşikte de, tıpkı büyüdüğünde ol-
duğu gibi insanlarla konuşacaktır. Ve o,
salihlerdendir, Allah’ın has kullarından
biridir.” 10

Meryem “Allah’ım! dedi, “Şimdiye de-
ğin beşer eli bana değmemiş olduğu
halde nasıl olur da bir oğlan çocuğu do-
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ğururum ben?” Bunun üzerine melek:
“Bu böyle olacak, Allah dilediğini yara-
tır” dedi, “Allah Tealâ bir şeyin olmasını
istediği ve onu irade ettiği zaman yal-
nızca ol!” der, o da hemen oluverir!11

Ruh’ul Kudüs, yakışıklı ve çekici
bir erkek kılığında ona göründü

Bu kıssanın devamı Meryem suresin-
de geçer. Allah Tealâ mezkur surede
yaşadığı devrin en iffetli ve en temiz
genç kızı olarak ün salmış bulunan
çağın örnek kızı Meryem’in nasıl ha-
mile kaldığını şöyle anlatır:

“Ey Peygamber! Meryem’i de hatırla!
Hani o ailesinden uzaklaşıp, yaşadığı
kentin doğu tarafından bir yere çekil-
mişti.”

“Sonra onlara karşı-kendisini gizle-
yen- bir perde çekmiş ve suda yıkan-
maya koyulmuştu. İşte tam bu sırada
ona Ruh’ul Kudüs’ü Hz. Cebrâili - gön-
derdik. Ruh’ul Kudüs, yakışıklı ve çekici
bir erkek kılığında ona göründü. Ansı-
zın karşısına dikilen  güzel vücutlu ve
çekici erkeği gören Meryem “Allah’a sı-
ğınırım!” dedi, “O’ndan, senin kendi-
sinden korkup çekinmeni, takva sahibi
bir insan olmanı ve hakkımda kötü şey-
ler düşünmemeni sağlamasını dilerim!”

Allah’ın görevlendirmiş olduğu Ruh’
uh Kudüs “hayır! dedi. “İnsanoğlu de-
ğilim ben” Rabbinin elçisiyim, sana
O’nun tarafından tertemiz bir erkek ço-
cuğu armağan etmek için  gönderil-
dim.”

Meryem “Ben nasıl çocuk doğuru-
rum?” dedi, “Bana erkek eli değmemiş-
ken ve zinada da bulunmamışken?!”

İlâhi melek “İşte böyle” dedi, “Rabbin
bu işin olmasını dilemiştir. Rabbin, bu
iş benim için pek kolaydır, diyor, biz
onu, insanlara gücümüzü göstermek
üzere bir alâmet kılıyor ve tarafımızdan
bir rahmet biliyoruz. Velhasıl, bu işin
artık olup bittiğini bilmen lazım!” 12

Genç, bakire iffetli ve vâkur bir kız
olan ve o sırada çıplak bir halde yı-
kanmakla meşgul bulunan Merye-
m’in karşısında Ruh’ul Kudüs’ün
maddeleşerek insan kılığına bürün-
mesi ve onunla konuşması; çıplak
olduğu bir sırada kendisinden bir
adımlık mesafede güzel bir erkekle
ansızın karşı karşıya kalan Merye-
m’in aniden sarsılarak kanama geçi-
rir gibi olmasıyla sonuçlandı.

İşte bu olayla birlikte, bütün bilim ku-
rallarına ve tabiat kanunlarına aykırı
olmak üzere tamamen esrarengiz bir
şekilde ve mutlak anlamda yalnızca
Allah Tealâ’nın iradesi sonucu Meryem
gebe kalmış oldu!.. Yeryüzü yaratılalı-
beri ilk kez gerçekleşen ve daha sonra
da benzeri vuku bulmamış olan bir ha-
diseydi bu!..

Evet, bu apaçık bir mucizeden, Allah
Tealâ’nın iradesinden başka birşey de-
ğildi. Zaten O’nun iradesi tabiat kanun-

larının ötesinde, bütün bilim kurallarının
üzerinde ve bizim hesaplarımızın fev-
kinde değil midir daima?

Böylece Meryem, Allah’ın ruhu ve
O’nun iradesiyle hamile kalmış oldu ve
bu hamilelik duygusu onu, gözlerden
uzak bir yere çekilmeye itti. Burada do-
ğum sancısı başlamıştı.

Çaresiz, bir hurma dalına sığındı.
El değmemiş genç ve iffetli bir kızken

hamile kalmıştı ve şimdi de doğurmak
üzereydi! Bunu düşünmek bile zihnini
alt-üst ediyor, tüylerini ürpertiyordu. Bu
nedenle, dayanamayıp “Keşke bundan
önce ölseydim de unutulup gitmiş ol-
saydım!” dedi. İşte tam bu sırada kup-
kuru bir halde bulunan hurma ağacının
altından bir ses yükseliverdi:“Ey Mer-
yem, üzülme, hüzne kapılma! Rabbin,
ayaklarının altından bir pınar akıtmakta
ve bunu, sana olan lütuf ve kereminin
bir belirtisi olarak göstermektedir”.

“Ey Meryem! -Demin kupkuru olduğu
halde şimdi ansızın yeşermiş ve meyve
vermiş bulunan- hurma dalını salla,
taptaze hurmalar dökülüversin sana!
Sonra da o taze hurmaları ye. Gözün
aydın olsun! Sen bebeğini doğurduktan
sonra ve kötü yürekli yahudiler seni
eleştirir ve bu çocuğu nereden getirdi-
ğini sorarlarsa onlara “Ben Allah Tealâ
için oruç adağında bulundum, bugün
kimseyle konuşmayacağım” de. 13

Derken, Meryem doğum yaptı. Pek
şirin ve güzel bir bebek olan minik İsa’yı
tertemiz bir şekilde ve kundaklanmış
olarak alıp kavmine getirdi. Bu hadise-
nin vuku bulduğu şehir, Filistin’de bu-
gün Hz.İsa’nın doğum yeri olarak
tanınan “Nâsıre” dır. Hz. İsa Nasıre’de
dünyaya geldiği için ona “Nâsıreli İsa”
derlerdi; nitekim bugün izleyicilerine
“Nesârâ” ya da “Nasrânî” denilmesinin
nedeni de budur.

Sen bakire bir genç kızdın, bu ço-
cuğu nereden getirdin?!”

Yakuboğullarından, yani İsrailoğulları
soyundan olan ve yahudi kavmine
mensup bulunan Meryem, o hal ve va-
ziyette, kucağında bir bebekle kav-
mine gelince, ona “Ey Harun’un
kızkar-deşi!” dediler, “Ne baban kötü bi-
riydi, ne de annen... Sen bakire bir
genç kız-dın, bu çocuğu nereden getir-
din?!”

Bu sırada Meryem, gaybî bir ilhamla,
eliyle çocuğuna işaret ederek bunu on-
dan sormalarını istedi. Bunun üzerine
onlar “Kundaktaki bir bebekle nasıl ko-
nuşalım biz?!” dediler. 14

“Kundaktaki bir bebekle nasıl ko-
nuşalım biz?!”

İşte bu sırada, kundaktaki bir be-
bek olan İsa “Ben” dedi, “Allah’ın
kuluyum!.. Semâvî kitabın -anlamı-
verilmiştir bana; Rabbim peygamber

kılmıştır beni!.. Nerede olursam ola-
yım, Rabbim orasını bereketlendir-
miş ve bana, hayatta olduğum
müddetçe namaz kılmamı, zekat
verme- mi, anneme karşı iyi olmamı,
zalim ve taş yürekli olmamamı ten-
bihlemiştir!.. Selam bana; doğdu-
ğum gün, öleceğim gün ve dirilece-
ğim gün!..”

Allah Tealâ, Tahrim suresinin son
âyetinde Hz. Meryem’in kişiliğinden
şöyle sözeder:

“İmran’ın kızı Meryem, imanlı bir in-
san hususunda verilecek en mükem-
mel örnekti. Rahmi tertemizdi -ırzını
korumuştu- ve biz de ona kendi ruhu-
muzu üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve
kitaplarını tasdiklerdi; şahsen, Allah
Tealâ’ya gönülden bağlı olan ve O’na
itaat eden kullardandı.”

1 Bakara Suresi, 47
2 Maide Suresi, 70
3 Al-i İmran Suresi, 45-46
4 Al-i İmran Suresi, 33-34
5 Âl-i İmran, 35
6 Âl-i İmran, 36
7 Âl-i İmran, 37
8 Al-i İmran, 43
9 Âl-i İmran, 45
10 Âl-i İmran, 46
11 Al-i İmran, 47
12Meryem, 16-21
13 Meryem, 22,26
14 Meryem, 27-29

Ich sehe
in deinen Augen
tausende Träume
nicht nur Grün
auch mit Braun
aus meinen Augen

gehe ich jetzt
zum Himmel
mit ewigem Blau

komm doch mit
mein grüner Engel
mit tausenden Träumen.  
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Adem Yaya

İsa peygamberdir. Biz peygamberlerin hepsine inanırız. Hiç bir pey-
gamberi diğerinden farklı sevmeyiz. Hepsine aynı derecede saygı
gösteririz. Biz peygamberlerin hepsine inanmazsak müslüman ola-
mayız. Hristiyanlar Hz. İsa’ya yaklaşırken sadece kendilerinin pey-
gamberiymiş gibi yaklaşıyorlar. Yanlış bir yaklaşım.

Hz. İsa’nın kıyametin kopmasından az bir zaman önce geri geleceğine inanılır. Hatta
Şam’a ineceği ve Şam’da beyaz bir ata binerek araziye çıkacağı anlatılır.  Ne kadarı
doğrudur, ne kadarı yanlıştır onu bilemem.

Sami Çakmak

Celalettın Aktürk

Ekrem Minkara

İsa’mı gelecekmiş? Gelip de ne yapacakmış? Kim söyledi? Nerede
yazıyor? Ne zaman gelecekmiş bana da söyleyin ve bende fay-da-
lanayım ondan. Noel ağacına gelecekmiş diye birşeyler duyuyorum,
ama hristiyanlarla ilgili bir şey bu.  İslam’da Hz. İsa’nın geleceğiyle

ilgili  hehangi bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir.

en Hz. İsa’nın geleceğine inananlardanım. O gelecek ve xx.asrın allame-
lerini sıfırlayacak. Çok yüksek seviyede bir ilim sahibi olarak gelecek. Öyle
şalvarlı, entarili bir şekilde gelmeyecek, gayet modern giyinimli, tam bir en-
telektüel olarak gelecek. Dünya ilimlerine vakıf, bilgili,  donanımlı birisi ola-
cak ve  karşısında  herkes eriyip gidecek. 

en Kur’an’da Hz. İsa’nın geleceği ile ilgili bir ayete rastlamadım. Böyle bir
ayet yok. Ancak hadisler var. Bundan dolayı ben de Hz. İsa’nın geleceğine
ina-nıyorum. Hatta, Hz. İsa’nın, Peygamberimizin mezarının yanında boş
olarak duran mezara defnedileceği söyleniyor.  

Doğruyu söyledik  ama yaşamadık/ Onun için bu engeli aşamadık/ Kükredik köpürdük
fakat taşamadık/ Yakalayıp tuttuklarımızın önünden, kaçtık ama kurtulamadık.

Hz.

B

B

Hz.

Hz.İsa gelecek “Haç’ı kıracak, domuzu öldürecek” ve insanlar huzura ve mutluluğa kavuşacaklar; müslü-
manların böyle bir inancı var. Hz, İsa’nın ölümünden bir zaman sonra Hrıstiyanlar arasında başlayan bu inanç,
zamanla uydurma hadisler aracılığıyla müslümanlara da geçti. İnanca göre beklenilen İsa, kıyametin kopma-
sına yakın bir zamanda gelecek. 
Ancak kıyamet nazaman kopacak belli değil. Buna rağmen İnsanlar İsa’nın geleceğini yarın gelecekmiş gibi
beklerler ve  hararetle tartışırlar. Kavgalar olur, kalpler kırılır. Sonuçta kavga edenlerin kazanç hanelerine hiçbir
şey yazılmadığı gibi kayıphaneleri oldukça   kabarık hale gelir.  
Hz. İsa gelecek diyen bu insanlara sormak lazım. Hz. İsa niçin gelecek, geldiği zaman benim ne işime yara-
yacak, gelmediğinde ben ne kaybedeceğim. Gelecek olan bu İsa hangi mezhebe göre amel edecek, hangi ta-
rikatın mensubu olacak, sakallı, şalvarlı, takkeli mi olacak yoksa başı açık kıravatlı birisi mi olacak. Yoksa
kendine ait bir mezhebi mi olacak? O gelince mezhebimizi değiştirecek miyiz?
Evet sorular uzayıp gidecek. Biz MOCCA Dergisi olarak bu sayımızda Hz. İsa’yı enine boyuna işleyelim dedik

ve halkımızla röportajlar yaptık…ve sorduk: Hz. İsa gelecek mi? 
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Hz. İsa gelecek mi? 



İsa Golgota’ya çıkarken tökezlemeden önce
Önü sıra sendeleyip ayağı burkulan bendim
Yâr idim dulda saydı beni açmak isteyen gonca
Dert oldum Hira’ya beni teskine geldi Efendim

İlk ben üşüdüm sonradır Tur-i Sina’daki sağnak
Dağa çıktım, kurdu geberttim beni korkuttu keme
Çalmadığım kapı kalmadı can evimden taşarak
Duyan olmadı âvâzım ki desin Hallaç kekeme

İlenen oylumsuz kalır kargışın imza yeri boş
Aşka düşmek eceliyse bedeni coşturur anız
Ruh körelten çare bulmaz ilaç olmaz telâşlı döş
Pis mürekkeple çürük dil tokuşturanlardansanız

Kul beni bilmeyişin vakti ecelden kim sıyıra
Bir benim sayıklayan Adem’i imlâ eden adı
Bu yüzden bana değmeden dünyadan bir üvendire
Gittim çekip başımı gittim hakikat duraksadı.
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"Biz, Allah'ın resulü Meryem oğlu
İsa Mesih'i öldürdük" demeleri yü-
zünden. Oysaki onu öldürmediler,
onu asmadılar da; sadece o on-
lara benzer gösterildi. 
Onun hakkında tartışmaya giren-
ler, onunla ilgili olarak tam bir
kuşku içindedirler. Onların, ona
ilişkin bir bilgileri yoktur; sadece
sanıya uymaktalar.
Onu kesinlikle
öldürmediler(Çarmıha germedi-
ler).”

Nisa/157

İsa Peygamber olarak değil de Mu-
hammed’e ümmet olarak gelecek.

Şam’da  Ak Minareye ine-
cek. Şam’ı Çam olarak
söyleyenler de var. 
Deccal’ı öldürecek, domu-
zu öldürecek, haçı kıracak
biz bunu böyle öğrendik.
Biz bunları hocalardan
duyduk. 30 sene ben bura-
da bazı hocaların avukatlı-
ğını yaptım. “Değil banka-
nın içine girmek, yağmurlu
bir havada bankanın saça-
ğının altında bile durur-
sanız Kabe’de annenizle

yetmiş sefer zina yapmış gibi olursunuz” diye söyleyen
hocaları dinledim ben 30 yıl. Şimdi de televizyonlardan
duyuyoruz ki, Hz. İsa gelmeyecek. Kurdu gören bağı-
rıyor, görmeyen daha çok bağırıyor. Mustafa Uçar ne
yapsın şimdi? “

Mustafa Uçar

Fotoğrafının
yayımlanmasını

istemedi.

Hz.

İsmet Özel

ÖLÜM KERE ÖLÜM /ÖLÜM



ristiyanlık1

Hristiyanlık, semavî dinlerdendir. İsa‘nın adına
atfen İsevîlik, memleketine 2 atfen Nasrânîlik de
denir. Hıristiyanlık inancına sahip kişilere Hristi-

yan denir. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla birlikte yoğun
olarak Avrupa‘da, Amerika‘da, Güney Afrika‘da ve Avusturalya‘da
bulunmaktadırlar. İki milyardan fazla mensubu ile Dünya’nın en
yaygın dinlerindendir.3

İsa, Roma İmparatorluğu’nun Yahudiye eyaletinde Yahudi bir
anneden, Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre Tanrı tarafından bir
mucize eseri olarak babasız dünyaya gelmiştir. Yeni Ahit’te üvey
babası Yusuf’un Davut peygamber’e kadar çıkan soyağacı verilir.

İsa, annesi Meryem, üvey babası Yusuf, kendisine ilk inanan
arkadaşları ve ilk takipçilerinden Yahudi olanlar terminolojide “Ya-
hudi Hristiyanlar” olarak adlandırılır. Yahudi Hıristiyan tabiri gü-
nümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hristiyan olmuş
kimseleri tanımlamakta da kullanılır.

Yahudiler İsa’nın mucize eseri olarak babasız doğduğuna, bin-
lerce yıldır bekledikleri ve halen de beklemekte oldukları kurtarıcı
Mesih ya da peygamber olduğuna inanmazlar. İsa, içinde yaşa-
dığı Yahudi toplumunda “bekledikleri mesih olduğunu” ileri sür-
düğünde, halkın bir kısmı buna inanmıştır. Ancak buna
inan-mayan Yahudi din adamlarının teşvikiyle, Yahudiye Eya-
leti’nin Romalı valisi Pontius Pilatus tarafından “halkı isyana teş-
vik etmek” suçlamasıyla çarmıha gerilmiştir.

Hz. İsa’nın tebliğ ettiği dinin, daha sonra tahrif edilmiş, bozul-
muş şekline hıristiyanlık diyoruz. Hıristiyanlık, vahy ve kutsal kita-
ba dayanan, esas itibariyle İslâm dininin o günkü şekli olan ilâhî
kaynaklı bir dindir. Hıristiyan kelimesi Kur’an’da geçmez. Bu an-
lamda “nasrânî”4 kelimesinin çoğulu olan “nasârâ” kelimesi kul-
lanılır. Nasrânî, hıristiyan; nasârâ Hristiyanlar demektir. 

Hıristiyanlık için de “nasrâniyye” kelimesi kullanılır. Nasrâni
ve Nasârâ kelimesinin anlamı ve Hristiyanlar için kullanılması ko-
nusunda iki değerlendirme yapılır:

-Kelime, Nâsıra veya Nasran adlı köyden olanlar anlamındadır
ki, Hz. İsa ve havârileri bu köye nispet edilirler. 

- Yardım ve destek anlamındaki nusret veya nasr kökünden yar-
dım edenler, yardımcılar anlamındaki ensâr kelimesine nispet
edilmiştir. Âl-i İmrân sûresi 52. âyetinde Hz. İsa’nın yardım tale-
bine havârilerin olumlu cevap vermeleri sebebiyle havâriler için
ensâr kelimesi kullanılır. Bu deyimden yola çıkılarak havârilere ve
tüm Hristiyanlara “yardım edenler” anlamında nasârâ denmiştir. 

Bu dinin mensupları, batı dillerinde “christian”, Türkçede
“hristiyan” (hristiyan) şeklinde adlandırılır. Bugünkü İncillerde
bu kelime, Grekçe “Christos yanlısı” anlamında “Christianos”
şeklinde geçer. Christos, İbrânicede “kutsal yağ sürülmüş,
yağlanmış” anlamına gelen “Maşiah” (Mesîh) kelimesi, “gele-
cek olan Yahve’nin kutsanmışı”nı veya kralını ifade ederken,
bunun Grekçe’deki karşılığı “Christos” İncillerde Hz. İsa’ya isim-
lakap olarak verilmiştir. Grekçe “Christos” ve Latince “ianos” ekin-
den oluşan “christianos (Latince, “christianus”) kelimesi, daha
sonra halk dilinde “chrestianus” şeklini almıştır. Türkçe söylenişi
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Mevcut İncillere göre
çarmıha gerilme olayı gece
olmuştu. İsa’yı yakalamağa
gelenler onu tanımıyorlardı.
Askerler geldikleri zaman,
bütün şâkirtleri (havârileri)
İsa’nın yanından kaçmışlardı.
Sadece Petrus, çok uzaklar-
dan olayı seyretmiş, ama
askerlerin Hz. İsa’yı
yakaladıklarını yakından
görememişti. Demek ki Hz.
İsa’nın yakalanışını ve
çarmıha gerilişini, onu
tanıyanlardan hiç kimse
görmemişti. Onu ihbar eden
Yahuda da İsa (a.s.)
yakalandıktan sonra bir
daha görülmemiştir.
Dolayısıyla yakalanan ve
çarmıha gerilen Hz. İsa değil

Hz. �sa

H



ile hıristiyan kelimesi, buradan kaynaklanmaktadır. Hıristi-
yanlık, başlangıçta hak dinin tüm vasıflarını içeren, çok sade
bir tevhid dini idi. Yani İslâm’ın o günkü şekliydi. Bu hakikat
Kur’an’da nice âyette vurgulanır. 

“Âyette vurgulandığı gibi, Hz. İsa, bir peygamber olarak
gönderilmesindeki amacı, açık bir şekilde ifade etmesine
rağmen, onun bu Dünya’dan ayrılmasından kısa bir zaman
sonra bu tevhid dini olan İslâm’ın o günkü şekli, köklü tah-rif-

lere, değişikliklere uğratılmış ve hıristiyanlık ortaya çıkmış-tır.
Bu temel bozulmanın en büyüğü, tevhidin teslisle yer değiş-
tirmesidir.

“İsa, onlardaki küfrü/inkârcılığı sezince, ‘Allah yolunda ba-
na  yardımcı olacaklar kimlerdir?’ dedi. Havârîler, ‘Biz, Allah
yolunun yardımcılarıyız; Allah’a iman ettik. Bil ki biz müslü-
manlarız’ cevabını verdiler.”6 Âyette havârîlerin dilinden ken-
dileri hakkında “müslimûn= müslümanlar” denilmesi, tüm
semâvî/ hak dinlerin, aslında Allah katında tek hak din olan
İslâm7 (olduğunu, bağlılarına da “müslüman” dendiğini, bu
“müslüman” isminin bize Allah tarafından verildiğini8 bili-
yoruz. 

Ayette geçen “havârî” kelimesi, Arapçaya Habeşçeden
geçmiş olup aslı “havâryâ”dır; “yardımcı” anlamına gelmek-
tedir. Nitekim, meali verilen son âyette Hz. İsa’ya ve onun di-
nine yardımcı olmayı taahhüd edenlere bu adın verildiğini
görmekteyiz. Hz. Muhammed (s.a.s.)’e ilk inanan insanlar
olan sahâbenin benzerleridir. 

Hristiyanlar, Hz. İsa’yı peygamber konumundan çıkararak,
onu ilâhlıkta Yüce Allah’a şirk/ortak koşmuşlardır. Hristiyan-
ların dindeki bu çirkin tahrifatı, Kur’ân-ı Kerim’de sert bir şe-
kilde kınanır.9 Hz. İsa’dan çok kısa bir zaman sonra,
Hris-tiyanlık, Hz. İsa’nın getirdiği tevhid dini olmaktan çıkmış,
Pav-lus’un yorumları ile hak din vasfını kaybedip teslis di-
nine dönüşmüştür. Günümüzün Hristiyanlığı, Hz. İsa’nın ge-
tirdiği nizamdan, hak tevhid dini vasfından çok, Pavlus’un ve
bu çizgideki kilisenin yorumlarıdır. Aslında bu dinde, pey-
gamber, melek, âhiret ve kader inancı gibi İslâm’la ortak
inanç esas-ları ve müşterek kavramlar bulunmakla beraber,
bu inanç konularının ve kavramların açıklanışı İslâm’ın bo-
zulmamış tevhid inancından tamamıyla farklıdır. 

Halbuki Hz. İsa, yepyeni bir din getirmemiştir; tam tersine
o, kendinden önce gönderilen Hz. Mûsâ’nın getirdiği şeriatı
ıslah etmek için gönderilmiş bir peygamberdir: “Ben, benden
önce gelen Tevrat’ı tasdik etmek, size haram kılınan bazı
şeyleri de helâl kılmak üzere gönderildim. Size Rabbinizden
bir âyet/mûcize getirdim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle
ise O’na ibâdet/kulluk edin. İşte bu, dosdoğru yoldur.”10 Bu
âyetle kesin olarak belirtildiği gibi, Hz. İsa, diğer peygam-ber-
lerin tebliğ ettiği dinin dışında farklı bir din getirmemişti. Bu
hakikati, tahrif edilmesine rağmen bugünkü İncillerde bile
görmek mümkündür: “Sanmayın ki ben şeriatı yahut pey-
gamberleri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat
tamam etmeye  geldim.”11

Hz. İsa, 30 yaşında peygamber olmuş ve peygamber-
lik müddeti yaklaşık olarak üç yıl sürmüştür. Dolayısıyla
üç sene gibi çok kısa sayılabilecek bir süreçte, onun
görevi, bazı şeylere ve özellikle Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in gele-ceğini müjdelemeye hasredilmiştir. Mu-
harref İnciller bile Hz. İsa’nın kendi yapacağı işlerin bitmedi-
ğini onun ağzından şöyle ifade eder: “Size söyleyecek daha
çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat O ha-
kikat Ruhu gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira
kendiliğinden söyleme-yecektir; fakat her ne işitirse söyle-
yecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir.”12 İncil tahrif edil-
miş olmakla birlikte, vahy ürünü bazı ibarelerin
bulunabileceğini kabul ediyoruz. 

Hristiyanlar, kendi kitaplarında geçen ve Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in geleceğini müjdeleyen ifadeleri bu İncil ifadesinde
olduğu gibi, “Hakikat Ruhu” şeklinde değiştirmişlerdir. Aynı
şekilde Hz.Muhammed (s.a.s.)’in isminin karşılığı olan “Pa-
raklit” ismini de Türkçe İncillerde “Tesellici” olarak tercüme
edip değiştirmişlerdir.13 Allah’ın kelâmı olduğu konusunda en
küçük bir şüphe olmayan, bir kelimesi dahi tahrif olmamış ve
olmayacak korunmuş kitap Kur’ân-ı Kerim’de bu konu şöyle
belirtilir: “Hani Meryem oğlu İsâ, ‘Ey İsrâil oğulları! Ben
size Allah’ın peygamberiyim, benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir
peygamber’i de müjdeleyici olarak geldim’ demişti.”14

Hz.İsa ile ilgili genel bir bilgi verdikten sonra gelelim asıl ko-
numuz olan İsa’nın çarmıha gerilmesine ve tekrar yeryüzüne
dönüp dönmeyeceğine. Bugün elimizde mevcut olan dört
İncil’de İsa (a.s.)’nın çarmıha gerilip daha sonra göğe
kaldırıldığı, birbiriyle hayli çelişkili biçimlerde anlatıl-
maktadır.15 Olay şu şekilde cereyan etmiştir:

Hristiyanlıkta Hz.İsa
“İncillerin ortak anlatımından, Roma valisi Platus’un İsa’yı

sevdiği, onu korumak istediği anlaşılmaktadır. Nitekim ya-
hûdi kâhinlerine, bu suçsuz adamı asmak istemediğini, onun
yerine başka birini asmaya râzı olmalarını önermişti.“

Ancak Yahûdiler onun asılmasında israr edince, vâli, İsa’yı
yakalayıp onun yerine bir başkasını İsa diye çarmıha gerdir-
miş olabilir. Nasıl olsa kâhinler ve askerler içinde İsa’yı tanı-
yan yoktu. 

“Yine İncillere göre, çarmıha gerildikten sonra İsa’nın kab-
rine gidenler, onun cesedini görememişlerdi.” Demek ki İsa
çarmıha gerilmemişti. Fakat onlar İsa’nın mutlaka çar-
mıha gerilip öldürüldüğüne inandıkları için cesedini ka-
birde göremeyince İsa’nın dirilip cesediyle birlikte göğe
çıkartıldığına inandılar. 

İsa’nın şâkirtleri, Taberiye Gölü’nde balıkçılık yapan kimse-
lerdi. Öyle parlak zekâlı, bilgin kişiler değillerdi. Bir olayın
bütün yanları görülüp anlaşılmayınca özellikle ümmî insan-
lar arasında efsaneleştirme, olaya olağanüstülük niteliği
verme eğilimi vardır. İşte İsa (a.s.)’nın cesedinin kaldırılıp
göğe yük-seltilmesi inancı da olayın niteliğinin bilinmeme-
sinden doğ-muştur. Peygamberlerin mûcizesi elbette vardır,
ama ölen kimsenin dirilip cesediyle birlikte göğe çıkması
Sünnetullah denilen İlahi yasalara aykırıdır.

“Ben kimi öpersem, İsa odur”
Hz. İsa’yı öldürecek olanlar, İncillerin verdiği habere göre

onu tanımıyorlardı. İncillere göre otuz gümüş karşılığında
İsa’nın bulunduğu yeri haber veren şâkirdi/havârisi Yahuda
İskaryot, askerlerle: “Ben kimi öpersem, İsa odur, onu ya-
kalayın” diye anlaşmışt.16 Tanımadıklarına göre yakaladık-
ları şahsın isa olduğundan yüzdeyüz emin olmaları mümkün
değildir. Kimine göre İsa, yakalanınca Yahuda üzüntüden
kendisini asmış,17 kimine göre de Yahuda İsa’yı haber ver-
mesi karşılığında aldığı paralarla bir tarla satın almış, ora-
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İsa açık delillerle gelince, şöyle dedi: ‘Ben
size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz
şeylerden bir kısmını size açıklamak için gel-

dim. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü
Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir.
O’na ibâdet edin. İşte bu, doğru yoldur.’ Ama
aralarından çıkan gruplar, birbirleriyle ihtilâfa
düştüler. Acı bir günün azâbı karşısında vay o

zulmedenlerin haline!”5



daki tepeden baş aşağı düşüp ortadan çatlamış, bütün bağır-sakları dökülmüştür .18 Bu rivâyetlerden anlıyoruz ki, İsa (a.s.)’ın
yakalanmasından sonra Yahuda bir daha görünmemiştir. Ancak  onun âkıbeti hakkında kesin bilgi yoktur. 

M. Reşid Rızâ, bu konuda özetle şöyle diyor: “İsa’ya çok benzeyen Yahuda, önce İsa’nın saklandığı yeri para karşı-
lığında askerlere haber verdi. Sonra bu yaptığına pişman oldu, vicdan azabından kurtulmak için kendisini İsa diye
tanıttı ve asıldı. Hıristiyan kaynaklarında İsa’yı haber veren Yahuda’nın İsa’nın asılmasından sonra bir daha görül-
meyip intihar ettiği belirtilir. Kendini İsa diye tanıtıp askerlere teslim olması da bir çeşit intihardır. Demek ki Kur’an’ın
dediği gibi Allah, İsa’ya ikram edip onu düşmanlarının elinden kurtarmış ve İsa, gizlice başka bir ülkeye gidip nor-
mal hayatını orada yaşadıktan sonra vefat etmiş, vefatından sonra da ruhu, Allah katında yüce derecelere yüksel-
tilmiştir.19

Kur’an’da Hz.İsa
“Kuran’ı Kerim’e göre Hz. Muhammed son pey-

gamberdir”. Bu bağlamda Kur’anda, “Herhangi bir
şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde onun hükmü Al-
lah’a bırakılır”20 buyuruluyor. Ayrıca Hz. Muhammed, “
Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur”.21

İşte bu açıdan Kur’an’a baktığımızda, Hz. İsa’nın gelece-
ği ile ilgili hiçbir bilginin O’nda olmadığını rahatlıkla görü-
rüz. Bu konuda Hz. Peygamberden bize ulaşan sahih
hadis olduğunu iddia etmek de doğru değildir. Çünkü Hz.
Muhammed, “Kendi hevasını değil, kendisine gelen
vahyi bize anlattığı”22 için, Kur’an’la çelişen bir şeyi bize
önermesi düşünülemez.

Kur’an’ın bize bildirdiğine göre Hz. İsa, Hz. Meryem’
den Allah’ın bir mucizesi olarak babasız Dünya’ya
gelmiştir.23 Hz. İsa’nın annnesi Hz. Meryem,  bu ko-
nuda o günkü İsrailoğullarının iftirası ile karşı-laş-
mış24 ve kendisine atılan bu iftira üzerine Hz.
Meryem, Allah’a, artık konuşmayacağına dair sükut
orucu adamıştı.25 Hz. İsa’ya daha beşikte iken konuş-
ma mucizesi verilmiş26 sonra da İsrailoğullarına pey-
gamber olarak gönderilmişti27 Hz. İsa’ da her
peygamber gibi insanlara, ‘Allah’ın herkesin Rabbi
olduğunu’ söyleyerek, onları Allah’ın dinine davet et-
mişti.28 Ancak İsrailoğulları, kendi aralarında ayrılığa
düşmüş ve Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu diyerek tevhidi
bozmuşlardı.29 Tarihte epeyce peygamber öldürme
suçunu işlemiş olan İsrailoğulları, Hz. İsaya tuzak
kurarak O’nu da öldürmek istemişler30 ancak Yüce
Allah, onların bu tuzaklarını bozmuştu.31

Hz. İsa neden Dünya’ya geri gelmeyecek?
Hz. İsa gelip de ne yapacak? Kur’an’ın eksik bıraktığı

bir şey mi var da onu mu tamamlayacak? İsa’nın geleceği Kur’an’da neden açık ifadelerle yer almaz.? Böylesi önemli bir
konuda Kur’an’ın sessiz kalışı manidar değil midir?
Kur’an-ı Kerim’de diğer peygamberlerden ve onların Allah yolunda çalışmalarından söz edildiği gibi, Hz. İsa’dan da bir-
çok defa söz edilmiştir. 25 ayette İsa kelimesi, 11 defa da Mesih kelimesi geçmektedir. Bu ayetlerde, Hz. İsa’nın peygam-
berliği ve hayatında yaşadıkları olaylarla ilgili birçok konu açıklanır. Mesela, Hz. İsa’nın Allah’ın resulü olduğu,33 ilah
veya Allah’ın oğlu olmadığı34 açıklanır.  Ama, hiçbir ayette, Hz. İsa’nın yeniden Dünyaya geleceğine dair açık beyan
yoktur. 

‘Ey İsa, seni vefat ettireceğim’
Bazıları, Zuhruf Suresi‘nin 43/61 ayetini tevil ederek, anlamını değiştirerek, buradan bir işaret çıkartmaya çalışırlar. Ayet

şöyledir: “Şüphesiz o, kıyamet için bilgidir.” Buradaki “o” zamirini, Hz. İsa’ya gönderme yapıyorlar. Oysa buradaki  “O”
zamiri Kur’an-ı Kerim’i gösterir. Dolayısıyla anlam şöyle olur: “Şüphesiz Kur’- an-ı Kerim kıyamet hakkında bilgi verir.”
Buradaki  “o” zamirinin  Hz. İsa’ya gittiğini varsaysak bile bu Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğiyle ilgili bir bilgi
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Barnaba İncilinde ise askerlerin, İsa sa-
narak Yahuda İskaryot’u yakaladıkları,

çünkü onun İsa’ya benzetildiği belirtilir.32

Dört İncil’le Barnaba İncili’nin birleştiği
nokta, İsa’yı yakalamağa gelenlerin, onu

tanımadıklarıdır.

Berlin Dom Kikisesi



değildir.35

Aksine Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa’
nın öldüğü, vefat ettiği açıklanmaktadır.
Ayet şöyle: “Allah şöyle demişti: ‘Ey
İsa, seni vefat ettireceğim ve seni ka-
tıma (huzuruma) yücelteceğim, seni
inkarcılardan temizleyeceğim, kurta-
racağım...”36 Ve Yüce Allah, Hz. İsa’yı
normal her insan gibi vefat ettir-miştir.
Çünkü onu inkarcı düşmanlar-dan kur-
tarmıştır. Ve Allah, Hz. İsa’nın manevi
derecesini yüceltmiştir. Kur’an-ı
Kerim, Hz. İsa’nın çarmıha gerilerek
öldürülmediğini, onun yerine Hz. İsa’ya
benzettikleri bir başka kimseyi çarmıha
gererek öldürdüklerini beyan eder.3

Sonuç olarak, Kur’an-ı Kerim’de Hz.
İsa’nın yeniden Dünya’ya geleceğine
dair hiçbir beyan mevcut değildir.

Hz. Muhammed son peygamber
İslam’a göre Hz.İsa’nın yeniden dün

yaya gelmesi iddiasına, Hz. Muham-
med’in son peygamber olması gerçeği
engeldir. Kur’an-ı Kerim’de gayet açık
olarak Hz. Muhammed’in son peygam-
ber olduğu beyan edilmektedir.37 Dola-
yısıyla, Hz.Muhammed’den sonra baş-
ka bir peygamber gelmeyecektir. O ne-
denle de Hz. İsa da peygamber olarak
yeniden Dünya’ya dönmeyecektir.
Hristiyanlar, Hz. İsa’nın yeniden Dün-
ya’ya Allah’ın oğlu olarak, hatta Tanrı
olarak geleceğini söylerler. 

Gelip Hz. Muhammed’in şeriatı-
nı uygulayacakmış
Hristiyanlar’ın etkisi altında kalarak
Hz. İsa’nın yeniden Dünya’ya geleceği-
ne inanan bazı Müslümanlar, Hz. Mu-
hammed’den sonra peygamber gel-
meyeceği söylenince, şöyle diyorlar: 
“Hz. İsa tekrar Dünya!ya gelecek
ama, Hz. Muhammed’in, şeriatını uy-
gulayacaktır.”  Bu söz bir iddiadır, dini
ve ilmi hiçbir değeri yoktur.

Bu mesele müslümanlar ara-
sında nasıl yayıldı?

Üzülerek ifade edelim ki, İslam’da
yeri olmamasına rağmen Hz. İsa’nın
yeniden dünyaya geleceği iddiası, Müs
lümanlar arasında da yayılmıştır. Bu
noktada altını çizerek bir defa daha
açıklayalım ki, Kur’an-ı Kerim’de, Pey
gamberimiz’in eylem ve söylemle-
rinde, sahabelerin, 4 halifenin sözlerin-
de, mezhep imamlarının beyanlarında,
Hz.İsa’nın yeniden Dünya’ya geleceği-
ne dair Kur’an’ın onayladığı hiçbir bilgi,
beyan ve  hüküm yoktur. 

Hristiyanlardan yansıdı
İslamiyet, Arabistan merkezinden

çıkıp Suriye, Mısır, İran ve Doğu Ro-
ma topraklarına yayılınca, yerleşince,

oralarda birçok eski dinlerin ve felse-fe-
lerin mevcut kalıntılarıyla, kitaplarıyla
ve bilginleriyle karşılaştı. Müslüman-
lar, onlarla tanıştı, tartıştı, konuştu.
Devam eden yıllarda diğer din ve felse-
felerin kitaplarını Arapça’ya tercüme
ettiler...Tabii bu arada onlarla iç içe ya-
şadılar, birbirlerinden çok şey öğrendi-
ler ve aldılar. Sonuçta Müslüman ol
mayanlar, Müslümanlardan çok şey
öğrendiler, hatta onların çocukları za-
manla Müslüman oldular...Tabii Müs-
lümanlar da onlardan yani Hristiyan
lardan, eski Yunan felsefesinden, eski
dinlerin mensuplarından birçok şey öğ-
rendiler ve aldılar... İşte, Hz. İsa’nın ye-
niden Dünya’ya gelişi ile ilgili inançlar
da, bu yolla Müslümanlara Hristiyan
lardan geçti. Gerçek İslam bilginleri  bu
yanlış anlayışlarla  çok mücadele etti-
ler ama,  yanlışların  yayılmasına  tam
an-lamıyla engel olamadılar. 

Hadisler uydurdular
Peygamberimiz ümmetine emanet

olarak sadece Kur’an-ı Kerim’i bıraktı.
Kur’an’ın benzeri ikinci bir kitap bırak-
madı. Peygamberimizin hadis konu-
sundaki hassasiyetini bilen birinci halka
sahabeler de hadis rivayetinde hep geri
durdular. Bu hassasiyetten dolayı İlk
hadis derlemesi, Peygamberimiz’den
100 yıl sonra Zühri tarafından yapıldı.
Zühri’nin bu hadis mecmuasında, çok
az sayıda hadis vardı.

Sonraki dönemlerde, hadisler hızla
çoğalmaya başladı. Mesela Buhari
Hadisleri’ni derleyen İmam-ı Buhari,
Peygamberimiz’den 195 yıl sonra doğ
du. Yani, hadisler Peygamberimiz’ den
250-300 yıl sonra bugünkü sayıya
ulaştı ve kitaplaştı. Bu arada çok sayı-
da hadis uyduruldu, iyi niyetle de olsa,
kötü niyetle de olsa uydurulan bu ha-
disler birşekilde literatüre girdi... 

Maide suresi 116 ve 117. ayetlerinin
manası nedir?

Hristiyanlar: “Biz İsa ve annesine ta-
parız çünkü o bize bunları emretmişti”
derler: “Allah’da İsa’ya: Ey Meryem oğ-
lu İsa! İnsanlara, “Beni ve anamı, Allah’
tan başka iki tanrı bilin” diye sen mi de-
din, buyurduğu zaman o, “Haşa! Seni
tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi
söylemek bana yakışmaz. Hem ben
söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin.
Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki
ben senin zatında olanı bilmem. Gizli-
likleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.”

Ben onlara, ancak bana emretti-
ğini söyledim: Benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk
edin, dedim. İçlerinde bulunduğum
müddetçe onlar üzerine kontrolcü
idim. Beni Vefat ettirince artık onlar
üzerine gözetleyici yalnız sen oldun.

Sen her şeyi hakkiyle görensin.”
- Bu ayet-i kerimede İsa (a.s.) İki de-

virden bahsetmektedir; birincisi ümme-
tinin içinde bulunduğu dönem ki bu
“mâ dümtü fihim” kelimelerinden an-
laşılmaktadır. Bundan sonra ikinci dö-
nem başlar yani İsa’nın ümmeti içinde
bulunmadığı dönem ki bu “künte en-
terrakıybe aleyhim” kelimelerinden
anlaşılmaktadır. Peki bu iki dönemi bir
birinden ayırd eden hadise nedir? Ayet-
i kerime’ye göre birinci dönemi sona er-
diren ve ikinci dönemi başlatan hadise
“felemmâteveffeyteni” şeklinde vuku
bulunan hadisedir. Yani İsa’nın ümme-
tinden ayrılışı teveffi (vefat) ile olmuş-
tur. Bu ayeti kerime’de teveffi kelimesi
geç-miş zaman sigasıyla kullanılarak
ölü-mün gerçekleştiği kesin olarak bil-
dirilmektedir.

- Bu ayetin verdiği bilgiye göre teslis
inancı İsa hayattayken yoktu. Nitekim
İsa (a.s.) vefatından önceki döneme
kadar böyle bir inanışın bulunmadığını
söyleyip vefatından sonraki dönemde
böyle bir inanış yayıldı ise ondan ha-
bersiz olduğunu söylemektedir. 

Teveffi Kelimesi ve Arap Dili
Kuran-ı Kerim’de bu kelime yirmi beş
yerde kullanılmıştır. İki yerde İsa için ve
yirmi üç yerde, Resulullah Muhammed
(as)dahil olmak üzere diğer insanlar
için. 

Allah özne ve insan nesne olduğu
zaman Kuran-ı Kerim’in her yerinde bu
kelime sadece canın alınması için kul-
lanılmıştır. Hiçbir zaman cismin alın-
ması veya ruh ile cisim her ikisinin
birden alınması manasında kullanılma-
mıştır. Teveffinin bu şekildeki kullanılı-
şının bir tek manası vardır o da, Allah’ın
veya meleklerin bir insanın ruhunu al-
masıdır. Yani onu doğal yollarla öldür-
mesidir. 

Ayrıca isteyenler kendileri Kur’
an’dan takip edebilirler38

Görüldüğü gibi Kur’an-ı Kerim’in her
yerinde teveffi kelimesinin bir tek ma-
nası “ruhun alınması”dır. Bu kelime çe-
şitli insanlar için geçtiği gibi Resulullah
(s.a.v.) İçin de geçmiş bulunuyor. 
Teveffi kelimesi herkes için “ölüm”
diye çevriliyorken neden İsa için cis-
mi ve ruhu ile birlikte göğe kaldırıl-
dığı vb. şeklinde çevriliyor. Bunun
delili nedir? Bilindiği gibi bir kelime-
nin manası ancak muhatabın cinsi
değiştiği zaman değişir. 
Mesela: İnsan sabır eder. Yani ba-
şına bir şey geldiği zaman ona karşı
direnir. Şimdi Allah’ın bir ismi de
“Sabır eden”dir. Halbuki Allah’ın ba-
şına hiçbir şey gelmez. Nitekim Allah
için sabır kelimesinin manası deği-
şir. Çünkü O insan değildir. Şimdi pey-
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gamberler dahil olmak üzere her insan
için teveffi kelimesinin bir tek “ölüm”
manasına geldiğini söyleyenler. İsa
(a.s.) Söz konusu olunca bütün insan-
lar arasından sadece onun için “teveffi”
nin manasını değiştirirler. Böyle bir uy-
gulama ancak Hristiyanların İsa hak-
kındaki tezini destekler ve iddia ettikleri
gibi İsa’nın peygamber değil peygam-
berler üstü bir varlık olduğunu ispatlar.

“Hz. Muhammed: ‘Beni ilahlaş-
tırmayın’ buyurdu”

Hz. Peygamber; “Yahudilerin Üzeyr
Peygamber’i, Hristiyanların Hz. İsa’
yı tanrılaştırdıkları gibi beni ilahlaş-
tırmayın. Bana Allah’ın kulu ve elçisi
deyin” diyerek bizi uyarmıştır. Onun
görevinin; “Allah’tan aldığı vahyin in-
sanlara tebliğ etmek olduğu”39Kur’an’
da defalarca belirtilmiştir. 
Yani Hz. Muhammed; kural koymaz.
Sadece vahyi bize duyurur ve öğretir.
Kuran’da; “…zekatı verin, komşularla
iyi geçinin, çalışın, alçak gönüllü

olun, gıybet etmeyin vb.”  emirler ve
yasaklar vardır. Bu emir ve yasakların
nasıl yapılacağı Hz. Peygamber’in ör-

neklerle bize öğretimine bırakılmıştır.
Allah bu konu ile ilgili tekrar söz alır ve
şöyle buyurur: 

“Hz. İsa’nın dönüşü bir misyo-
ner söylemidir”

Zaman zaman misyonerler tarafın-
dan yeniden ısıtılıp ısıtılıp gündeme ge-
tirilen, “Hz. İsa’nın gelişi” ile ilgili
haberler doğrultusunda, “Hz. İsa’nın
geleceğine inanmak, bir Hristiyanlık
öğretisidir. Misyonerler, çalışmala-
rında başarılı olabilmeleri için, yap-
tıkları en önemli propaganda; ‘Hz.
İsa’nın tekrar dünyaya geleceğini’
anlatarak aslında dolaylı yoldan  Hz.
Muhammed’i gündemden çıkarma
çabası içerisinde bulunuyorlar.
Haşa, Hz. Muhammed görevini yapa-
madı mı ki, Hz. İsa gelsin?  Eğer Hz.
İsa tekrar dünyaya dönecek olursa
Hz. Muhammed’in, son ve evrensel
peygamberliği nerede kalır?”

“Misyoner oyunlarına çanak
tutmayalım” 
Kur’anla çeliştiği halde Hz.Peygam-
ber’e isnat edilen hadislerin hiç biri-
si sahih olamaz. Misyonerler İslam
Dinine saldırıyorlar biz müslümanlar
da; misyonerlerin bu çalışmalarına bile-
rek ya da bilmeyerek çanak tutuyoruz
ve Hz. Peygamber’in Kur’an’ın ruhuna
aykırı bir şey söyleyemeyeceğini itiraf
edemiyoruz. 

Hz. İsa’nın babasız doğduğunu, be-
şikte konuştuğunu, kendisine hasta-lık-
ları iyileştirmek, ölüleri diriltmek mu-
cizeleri verildiğini Kur’an bize söylüyor
da; “Hz. Muhammed’in son peygam-
ber olmadığı, görevini yapamadığı,
Kur’an’ın bize yetmeyeceği” anlamı-
na gelen; “Hz. İsa’nın yeniden gelece-
ği” konusunu neden söylemiyor der
siniz? Hz. Peygamber bize, “Kendin-
den önceki peygamberlerin hepsine
inanmayı”40 Kur’an’da bir öğreti olarak
getirmiştir. Yüce Allah,  Hz. Muhamme-
d’i; mesajı evrensel son peygamber
yapmış ve  peygamber göndermeyi
de sona erdirmiştir.41 Bundan sonra
kimsenin geleceği yoktur. 

Sonuç:
Hz.İsa bugün gelse müslüman-

lar ne yaparlar hiç düşündünüz
mü?

Bir an için Hz.İsa`nın geleceğini iddia
eden kardeşlerimizin görüşlerini kabul
edelim ve  düşünelim… Allah`ın gön-
derdiği bütün elçilere kötü davranan,
onları delilikle, bozgunculukla suçla-
yan, onları doğup büyüdükleri memle-
ketten çıkmaya zorlayan, Hz.Zeke-
riyya`yı şehit eden ve oğlu Hz. Yahya`yı
testereyle kesen ademoğulları Hz. İsa`

yı yollara kırmızı halılar sererek mi kar-
şılayacak  dersiniz ? Hz. İsa geldi diye
insanlar, örneğin Amerika’lılar ani-
den barbarlığı, sömürüyü, talanı bı-
rakıverecek de Iraklı insanlarla kar-
deş mi oluverecek  sanıyorsunuz? 

Sağlığında ancak 12-1=11 dostu olan
ve birkaç düzine insanı ancak hak yola
çekebilen “İnsan İsa” yeryüzüne tekrar
geldiğinde nasıl ve neden milyonları
şipşak hidayete kavuşturuverecek der-
siniz? Ve “Tanrı İsa’yı” karşılarında gö-
remeyen Hristiyanlar ne yapacaklar o
gün dersiniz?

Hz. İsa’yı karşılarında görünce
müslümanlar  ne yapar  acaba?
Kısacası, Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif,
sahabeler ve Peygamber Efendimiz’in
(s.a.v.) aile efradı arasındaki fikir birliği
ve İslâm ulemasının görüşleri Hz. İsa’
nın (a.s.) öldüğü inancını desteklemek-
tedir. Hepsi de Hz. İsa’nın (a.s.) bütün
diğer peygamberler gibi öldüğünü söy-
lüyorlar. Bu nedenle, Hz.İsa’ya (a.s.)
ölüm isnad etmek suretiyle onun şere-
fini küçülttüğümüzü söylemek doğru
değildir. Biz bu inancımızla Hz. İsa’ya
(a.s.) saygısızlık etmeyip tevhid akide-
sine sarılıp ona sahip çıkmakta ve Pey-
gamber Efendimiz’in (s.a.v.) yüceliğini

ispatlamaktayız. Ayrıca biz böylece Hz.
İsa’yı (a.s.) da koruma altına almak-
tayız. Çünkü Hz. İsa (a.s.) da, tevhid
akidesine aykırı düşüp şirke yol açan
ve peygamberlerin manevi rütbesini al-
çaltan bir makamın kendisine isnad
edilmesini benimsemezdi. 

Ayrıca Hz. İsa’nın geleceğini söyle-
yenlere soruyorum: Örnekleri ülkemiz-
de de olduğu gibi son yıllarda, “Ben Hz.
İsa’yım” diyerek ortaya çıkanların Hz.
İsa olmadığını hangi ölçütle belirleye-
ceksiniz? Öte yandan, Hz. İsa’nın gel-
miş olabileceği varsayımına göre, O’na
henüz tabi olmayan bizlerin durumu ne
olacak?” 

Müslümanların mutluluğu için
İsa’nın gelmesi gerekmez; onların
mutluluğu Allah’ın buyruklarını tam
bir teslimiyetle yerine getirmekle
mümkündür. İşte o zaman müslü-
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İşte, bu arada Hz. İsa’nın,
Mehdi’nin ve Deccal geleceği

konusunda uydurulan hadisle-
rin hadis kitaplarına girmesi
hiçte zor olmadı. Ve müslü-

manlar bu hadislerin metinle-
rini gözden geçirerek doğruya
ulaşabilecekleri halde, senet
yoluyla hadisin sıhhatli olup
olmadığına karar verme yo-

lunu seçtiler. İçinden çıkama-
dıkları hadisleri de te’vil

ederek meşrulaştırmaya çalış-
tılar. Ve bugün önümüze de-

vasa bir  uydurma hadis
mirası koydular. Kur’an açısın-
dan bakılığında bunların hiçbir

dinmi ve ilmi değeri yoktur.
Anlamları birbirleri ile çelişkili

ve tutarsızdır. 

De ki: Ben peygamberlerin ilki
değilim; benim ve sizin başınıza
gelecekleri bilmem; ben ancak
bana vahyolunana uymaktayım;
ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.42

Eğer (Muhammed) bize atfen bazı
sözler uydurmuş olsaydı, elbette
Biz; onu, kuvvetle yakalardık.
Sonra da onun şah damarını keser
atardık. Hiçbiriniz buna mani de
olamazdınız.43
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manların İsaları gelmiş olacaktır.
Allah’ın sünnetinde asla değişme

olmaz. Peygamber bile olsan doğal
süreçler devam eder. Ve sıkıntı, dert,
bela peşini bırakmaz. Elde sihirli bir
değnek hiçbir zaman olmaz. Ölüleri
bile diriltsen yine de seni öldürmeye
çalışırlar.
Öyleyse yeni bir davetçiye gerek
yoktur. Çünkü Kur’an’ın ilkeleri, her
çağda bize yeterlidir. Yeter ki; O’nu
hakkıyla anlayıp içimize sindirebi-

lelim. 
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Hz. Nuh`u ölümle tehdit
eden44 Hz. Hud`u beyinsizlikle
itham eden ve yalancılardan
sayan45 Hz. Salih`i yalancı ve
şımarık olarak niteleyen46 Hz.

İbrahim`i ateşe atan47 Hz.
Lut`u insanların işine karışma-
ması için tehdit eden48 “Eğer
aşiretin olmasaydı seni taşla-
yarak öldürürdük, senin bizim

yanımızda hiçbir kıymetin
yok“49 diye Hz. Şuayba tehdit-
ler savuran insanlık Hz. İsa`ya

nasıl davranacaktır acaba ? 

Herkesin kafasında bir İsa
var. Ya bu gelen İsa, dinin as-
lından olmayıpta bizim dinin
aslındanmış gibi üzerinde tit-

rediğmiz hurafeleri kaldırmaya
kalkarsa tavrımız ne olur diye

hiç düşündük- mü?  
Hangi dindar kesim peygam-
ber beklemiş de onlara pey-
gamber geldikten sonra onu

inkar etmemiş onu öldürmeye
çalışmamış?

Şunu hiç düşündük mü? Ya
yine çarmıha gererlerse Hz.
İsa’yı, bu sefer ne olacak?

Sağlığında canını Allah’ın yar-
dımıyla Romalıların elinden

zor kurtaran Hz.İsa bu sefer ne
yapacak? 

İlahiyatçılar Derneği
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Matta İncili,
İsa‘nın oniki havarisinden biri
olan, Roma vergi memuru Celi-
le‘li Matta tarafından yazıldığı
kabul edilen incildir. Yeni Ahit‘in
ilk bölümünü meydana getirir.
Kelime anlamı olarak Matta, İb-
ranice “Efendimizin (Tanrımı-
zın) hediyesi” anlamına
gelmek-tedir. M.S. 52 - 68 yılları
arasın- da, Kudüs düşmeden
önce ya-zıldığı tahmin edilmek-
tedir.
Matta İncili, İsa‘nın soyağacı ile
başlar, hayatını ve dinî faaliyet-
lerini özetler. Havarilerin seçimi-
ni ve İsa’ ya katılışlarını anlatır.
Muhtemelen ilk olarak İbranice
yazılmıştır. İsa’ nın da mensubu
olduğu Yahudi toplumunu he-
deflediği düşünülmektedir. 
Yahudileri, Nasıra‘lı İsa’nın yüz-
yıllardır bekledikleri Mesih (kur-
tarıcı) olduğuna inandırmayı

Luka İncili, 
Luka Latince “aydınlık” anlamına gelir. Bir doktor olan Luka tarafından yazıldığı kabul
edilir. Luka İsa‘nın havarilerinden biri değildir. Aziz! Pavlus’un şahsi doktorudur.Esin ol-
duğunu iddia ettiği görüşler Aziz pavlus’a aittir.
Luka İncili Vaftizci Yahya‘nın doğumundan İsa’nın göğe yükselişine kadar olan yakla-
şık 35 yılı kapsar. M.S. 60’lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Markos İncili‘ni baz
aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, dönemin Yunanlılarına hitap ettiğini düşündürür. İn-
cilin yazıldığı dönemlerde Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlılar bilgelikle-
riyle meşhurdurlar. Bu nedenle Luka İncili İsa’yı kusursuz bir insan ve Tanrının
bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. İsa’nın ibret verici kısa hikayele-
rine geniş yer verir. İsa’nın Kutsal Ruh ile olan bağlantısını anlatır. 

Yuhanna İncili, 
Kelime anlamı olarak “sevgili” veya “sevilen” demektir. Balıkçılık yaparak geçinen,
“Evanjelist Yuhanna“ olarak da bilinen, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90’lı
yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya‘nın (Yahya Peygamber) dini faali-
yetlerinden, İsa‘nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar.
Yuhanna İncili, İsa’nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki krallığından insanlığa
yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu anlamda, diğer inciller gibi belirli bir ke-
simi değil, tüm insanlığı hedeflediği düşünülebilir. “Dünya” kelimesi birçok yerde tek-
rarlanır. Diğer incillerde vurgulanan İsa’nın insanî veya dünyevî faaliyetlerinden ziyade
doktrinlerine geniş yer ayırır. Yuhanna incili, 27 kitaptan oluşan incil‘in en felsefi, mis-
tik ve sembolik bölümüdür, bazı araştırmacılarca Hint ve Yunan gizem kültlerinden et-
kilendiği iddia edilir. İsa’nın Tanrısallığına ve özüne vurgu yapar, İsa’nın başlangıçtaki
“logos” olduğu söylenir.

Barnaba incili,
İncil nüshalarından aslına en yakın olanı Barnaba incilidir. Oniki Havari’den biri olup
olmadığı ihtilaflı olan Barnaba, aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl
adı Joseph (Yusuf)‘tur. 1 Hz. İsa’nın tebliğini yaymaya çalıştığı üç yıllık süre içerisinde
zamanının büyük bir kısmını onun yakın takipçisi olarak geçirmiştir. Hz. İsa’dan öğren-
diklerini ve duyduklarını bir kitapta topladığı bilinmektedir. Bu kitaba, onun adına izafe-
ten “Barnaba İncili” denilmekte, ancak, kitabını ne zaman yazdığı kesin olarak
bilinememektedir.
Barnaba İncili M.S. 325’e kadar İskenderiyye kiliselerinde kabul edilmiştir. İsa’nın do-
ğumundan sonraki birinci ve ikinci asırlarda, Tevhîd’i desteklemiş olan İraneus’un (M.S.
120-200) yazılarında elden ele dolaşmıştır. M.S. 325’te meşhur İznik Konsili toplandı:
Teslis akîdesi, Pavlus hristiyanlığının resmi doktrini olarak ilân edildi. Kilisenin resmi
İncilleri olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerini seçti. Barnaba İncili de dahil
geri kalan bütün İnciller’in okunması ve elde bulundurulması yasaklandı.   
Barnaba İncili’nin İtalyanca el yazması Canon ve Mrs. Ragg tarafından İngilizce’ye çev-
rildi ve 1907’de Oxford Üniversitesi matbaasında basıldı ve yayımlandı. İngilizce çevi-
rinin hemen tamamı aniden ve gizemli bir şekilde piyasadan kayboldu. Bu çeviriden
yalnız ikisinin varlığı bilinmektedir: Biri British Museum’da, diğeri de Washington Kon-
gre Kütüphanesi’ndedir. Kongre Kütüphanesi’nden kitabın bir mikro-film kopyası ele
geçirildi ve İngilizce çevirinin yeni bir baskısı Pakistan’da yapıldı. Bu baskının bir kop-
yası, gözden geçirilmiş yeni bir baskı amacıyla kullanıldı.2 Barnaba İncili yirminci yüz-
yılın başında, Mısır’da, Dr. Halil Seâde tarafından Arapça’ya çevrilmiş ve esere bir de
mukaddime yazılarak Muhammed Reşid Rıza tarafından da neşredilmiştir.3

Barnaba İncili’nin diğer dört İncil’ den ayrıldığı en önemli noktalar şunlardır:
1- Barnaba İncili, Hz. İsa’nın ilâh veya Allah’ın oğlu olduğunu kabul etmez. 
2- Hz. İbrahim’in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat’ta belirtildiği ve hristiyan inançla-
rında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâil (a.s.)‘dır. 
3- Beklenen Mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammed’dir. 
4- Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir.4

Markos İncili,
“Evanjelist Markos” olarak da bi-
linen Yuhanna Markos tarafın-
dan yazılmıştır. 
Markos, Barnabas‘ın kuzeni ve
İsa’ nın havarisi Petrus‘un yakın
arkadaşıdır. Markos’un incili
Petrus’a dayanarak yazdığı ka-
bul edilir. M.S. 60’lı yılların son-
larında veya 70’li yılların başla-
rında yazılmıştır. Matta ve Luka
İncillerine kaynak teşkil ettiği ve
incillerin en eskisi olduğuna ina-
nılır. Vaftizci Yahya‘ dan İsa‘nın
göğe yükselişine kadar olan
kısmı anlatır. Kelime olarak “na-
zik ve parlayan” anlamlarına ge-
len Markos İncili’nin Roma‘da
yazıldığına inanılır. İsa’nın gös-
terdiği mucizeler en fazla bu in-
cilde örneklenir. Yahudi
gele-neklerinden, yaşadıkları
yerler-den, sikkelerinden ve
Aramice deyimlerden bahsedilir.
Bu yön-leriyle Markos İncili’nin
Roma-lılara hitaben yazıldığı
düşünü- lebilir. 

Allah’ın İsa Peygambere gönderdiği incil bir tane olduğu halde bugün niçin 4 tane incil vardır? 

1 Kitab-ı Mukaddes, Resullerin İşleri, IV, 36-37; Encyclopedia Britannica, U.S.A. 1970, III,171: Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1967, V, 265
2 Ataurrahim, a.g.e., s. 42 3 Ahmed Şelebi, Mukârenetü’l-Edyân, Mısır 1984, II, 215
4 Muhammed Ebu Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, Trc. Âkif Nuri, İstanbul 1978, s. 105-107 
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„Noel mesajı Barış ve Huzurdur:
Selâm!“

“Hrıstiyanlığın hümanistleşmesi
ahlaki boyutun ba-
yağılaşmasıdır. Ço-
cuklara hediye
verilmesine karşı
değilim. Ama Noel
sadece buna indir-
genirse bütün bay-
ram basit bir
ritüelden başka
birşey olmaz. “

Mocca: Her yıl Aralık ayında çam ağaçları süslenir, bulvarlar baştan sona rengarenk ışıldar, ister Hristiyan
olsun ister olmasın, bütün insanlar heyecanlı bir alış veriş coşkusuna kapılırlar. Hal böyleyken in-
sanların çoğu Noel’in ne olduğunu bilmezler. Sayın Kardinal, Noel Bayramı neden kutlanır ve kö-
keni nedir?

Berlin Başpiskoposu Georg Kardinal Sterzinsky
ile Noel Bayram’ının anlamı hakkında bir söyleşi:
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Kardinal Sterzinsky: Noel bayramı bugün tanığımız şekliyle
büyük bir bayram olarak aslında sonralardan
oluşmuştur. Hristiyanlığın başlangıcında her
Pazar günü Isa Mesih’in dirilişi kutlanırdı. Bir
bayram olarak Noel, „İsa Mesih’in başlangıcı
acaba nasıl olmuştu? O nasıl dünyaya geldi?“
sorularının neticesinde ortaya çıktı. Ama ölüm
ve dirilişe nazaran bu soruların önemi daha
azdır. Bu yüzden teolojik olarak Noel Hrısti-
yanlığın en önemli bayramı değildir. En
önemli bayram Paskalya’dır.

Mocca: Sanırım günümüzde haftalık kilise ziyaret-
leri Noel’in bir bayram olarak algılandığı
gibi bir bayram olarak algılanmıyor. Noel’in
bu kadar önemli bir bayram haline gelmesi
nasıl oldu?

Sterzinsky: Antik Roma’da yılın en kısa gününde, yani kış
gündönümünde „Sol İnvictus“ adındaki güneş
tanrısını kutlarlardı. „Sol İnvictus“, yani mağlup
olmayan güneş tanrısı. Roma Hrıstiyanlığı ka-
bul ettiğinde, gündönümü kutlamalarının yerini
İsa Mesih’in doğum kutlamaları aldı. Burada
verilen mesaj şuydu: Asla mağlup olmayan ilah
ancak İsa Mesih’tir. Ama o zamanlarda bile bu
Mesih kutlamalarında izlenen bir ritüel henüz
yoktu. Kutlama sadece coşkulu bir ibadetten
ibaretti.

Mocca: Yani bugün bildiğimiz şekliyle Noel bayramı
aslında modern bir husus, öylemi?

Sterzinsky: Bugün Almanya’da kutladığımız şekliyle Noel
– yani çocuklara hediyeler alınması vs. –
18./19. yy’da burjuvazinin ortaya çıkmasıyla
beraber gelişmiş bir olaydır. Adetlerin birçoğu
kutlamaların Hrıstiyan aslından kopmasıyla be-
raber ortaya çıkmıştır. Mesih kutlamalarını alı-
şılageldiği gibi kutlamak istemeyenler
kendi-lerine başka adetler edindiler. Bu adet-
ler ise git gide dünyevileşti. Bugün bildiğiniz
Noel bayra-mı asli Mesih bayramı değildir.

Mocca: Bugün Noel deyince ilk Noel Baba geliyor
insanın aklına.

Sterzinsky: Noel Baba’nın Hrıstiyanlıkla hiçbir alakası yok!
O laik bir uydurmacadan ibaret. Sınayinin bir
ürünü.

Mocca: Peki ya Niklas? Noel Baba’yla Niklas bugün
çoğu zaman aynı kefene koyuluyor.

Sterzinsky: Kutsal Niklas ile Noel Baba’yı birbirinden ayır-
mak gerekir. Niklas Noel Baba değildir. Noel
Baba Sanayinin bir fikridir. Kutsal Piskopos
Niklas’ın ise yaşamış olduğu muhtemeldir. O
altıncı yüzyılda bugünki Türkiye sınırları için-
deki Myra şehrinin piskoposuydu. Onun hak-
kında bugün pek birşey bilemesek de onun
kişiliğinin etrafında bu kadar efsanenin ortaya
çıkmış olması bile bize insanların onu ne kadar
çok sevdiğini göstermek için kafidir. Bugün
bile. Onu anıyor ve yüceltiyorlar: Piskopos Nik-
las olarak kılık değiştiriyorlar, çocukların yanı-
na gidiyor, onlara hediyeler veriyor ve onlarla
beraber bir şenlik yapıyorlar.

Mocca: Yani bu demek oluyor ki bugün bildiğimiz
Noel bayramının asli Mesih kutlamalarıyla
hiçbir alakası yoktur?

Sterzinsky: Modern Noel bayramı çoğu zaman içeriğine
olan bağını kaybetmiştir. Sanayinin Noel za-
manlarında işini görüp ticaret yapmasına karşı
değilim, ama bunu Hrıstiyanlık adına yapma-
sınlar. Mesih bayramını kendi emellerine alet
edinmesinler. Noel’in vermek istediği mesajın
kaybolduğu yerde Kilise Noel’in ticarileştiril-
mesine karşı çıkar. 

Mocca: Peki o halde asli Mesih kutlamaları nasıl
gerçekleşiyordu? Ritüeller hiç mi yoktu?
Bu kutlamaların asıl amacı neydi?

Sterzinsky: Noel zamanına hazırlık için kısa bir oruç zama-
nı vardır. Noel’den önceki bu dört haftalık Ad-
vent dediğimiz dönem bugün İsa’nın
doğu-muna hazırlık olarak algılanır. Noel’in
amacı ise Hz. İsa’nın doğumunu anmaktır. Bu
doğum sahnesini biliyorsunuz, birçok tabloda
vs. bu konu işlenilir. Lukas incilinde anlatılan
Noel hikayesine göre Hz. İsa Beytüllahim’de
bir ahır gibi basit ve küçük bir binada dünyaya
gelmiş-tir. Bebek bezlere sarılıp bir kreşe yatı-
rılmış. Hz. Meryem sağ ve Yusuf sol yanında.
Bu sah-ne Noel’de ibadet ayinleri esnasında
canlan-dırılır. Bir oyuncak bebek kilisedeki su-
nağın önündeki bir kreş içine yerleştirilir. Bu-
nunla İsa Mesih’in insana döndüğü ve bizimle
beraber olduğu vurgulanır.

Mocca: Ama asli Mesih bayramı sadece bir anıdan,
anmaktan ibaretse, bu kutlamaların ahlaki
boyutu nerede? Bugün kutlandığı şekliyle
Noel bayramında çocuklara hediyeler verili-
yor, el üstünde tutuluyorlar. Muhtaçlara ve
aile kurumuna daha çok önem veriliyor. Bu
açıdan baktığımızda bugün kutlanan Noel
bayramının ahlaki içeriği daha çok, çünkü
daha sosyal.

Sterzinsky: Hayır. Tam aksine. Hrıstiyanlığın hümanist-
leşmesi ahlaki boyutun bayağılaşmasıdır.
Çocuklara hediye verilmesine karşı değilim.
Ama Noel sadece buna indirgenirse bütün
bayram basit bir ritüelden başka birşey olmaz.
Mesih bayramının özelliği bir şeyi anlamaktır:
Tanrı kendisini küçülttü. Bunu insana daha
yakın olmak için yapıyor.

Mocca: Asli Mesih bayramındaki ahlaki boyut tam
olarak nedir?

Sterzinsky: İsa Mesih insanlara Allah tarafından gönderi-
len bir kuratarıcıdır. Bu yüzden o ilahi olan tek
insandır. Müslümanlar için bunu anlamanın zor
olduğunu biliyorum ama Hrıstiyanlıkta da Allah
ancak Birdir! Ama O öyle büyüktür ki O’nun
içinde ilişkiler vardır. Aynı insanlar arasında iliş-
kilerin bulunduğu gibi. Allah durağan değildir.
O canlıdır. Zengindir. O’nun içi zengindir. İnsan
İsa’nın yolunu takip etmelidir. O’nun gittiği yolu
görmeli, anlamalı ve O’nun izinden gitmelidir.
İşte ahlaki boyut budur! Noel bayramı aslında
manevi bir temizlenme bayramıdır. Biz kalbi-
mizi hazırlamalıyız. Kalbimizi bütün kötülükler-
den temizlemeli ve af, dostluk, sevgi ve barış
gibi hislerle doldurmalıyız. Ve buna ancak
Allah’ı anarak ulaşabiliriz. Anmak ahlakı içe-
rir. O ebedi hayatı getirecektir.

Mocca: Sayın Kardinal, bu güzel sohbet için teşek-
kür ederim. Bizim aracılığımızla Müslüman
cemaatine iletmek istediğiniz son bir mesaj
var mı?

Sterzinsky: Lukas incilinde tarladaki çobanlara melekler
görünür ve onlara Hz. İsa’nın doğumunu an-la-
tırlar. Meleklerin müjdesi ise şöyledir: „Allah’ ın
(ismi) göklerde yücelmiştir ve yerde O’nun af-
fına mazhar olan insanlar felaha ermiştir. “No-
el’in ana mesajı Allah’ın şanı ve insanla-rın
huzurudur. Müslüman vatandaşlarımıza vere-
ceğim Noel mesajı barış ve huzurdur: Selam!

Hureyre Kam
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“Doğu ile Batı arasında İslam”
1925 yılında Samaç’ta1 dünyaya gelen Aliya, babasının Sa-
raybosna’ya taşınmasıyla beraber, artık doğduğu şehirden
ziyade kendisinin de deyimiyle “Saraybosnalı’yım”  kimliği ön
plana çıkmıştır. 
Gençlik yıllarından itibaren siyasetle ilgilenmiştir. Henüz 16
yaşındayken, yani II. Dünya Savaşı sırasında “Genç Müs-lü-
manlar Örgütü”ne üye oldu. Bundan dolayı da savaştan
sonra hapsedildi. 1949 yılında beş yıl ağır hapis cezasına
çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra, hukuk, sanat ve bilim ko-
nularında eğitim gördü. Bu esnada bir inşaat şirketinde işe
girdi. “Genç Müslümanlar” teşkilatında aldıkları karar doğrul-
tusunda, dinî eğitim almaya başlayan Aliya İzzetbegoviç, Yu-
goslavya’da yayınlanan birçok dergi ve gazetenin yanısıra,
İslam dünyasında da yazılar neşretti. 
Bütün dünyada büyük bir yankı uyandıran en önemli eserleri
1970 yılında kaleme aldığı “İslam Bildirisi” (manifestosu) ile
1980 yılında tamamladığı “Doğu ile Batı Arasında İslam” adlı
kitaplarıdır. 
“İslam Bildirisi” kitabı delil gösterilerek 1983 yılında tutukla-
narak 14 yıl hapse çarptırıldı. Önce 12, arkasından 9 yıla in-
dirilen cezası, sonradan, yaptığının hatalı olduğunu söy-
lemesi neticesinde çıkarılacağı ifade edilmesine rağmen bu
teklifi şiddetle reddetti. Daha sonra uluslar arası baskının da
etkisiyle affedildi. 1989 ylında hapisten çıktı. 

“Ben, her zaman ülkemi sevdim ve severim. Fakat, otorite söz konusu olunca hiçbir otoriteyi,
hiçbir zaman sevmem. Otoriteye sadece riayet edebilirim. Çünkü ben, bütün sevgimi özgür-
lüğe adadım.” 
“Evet ilerlemiş yaşıma rağmen, inanıyorum ki, halkımın özgürlüğe ve kurtuluşa ulaştığını göre-
cek kadar yaşayacağım. Ya da daha doğrusu, bunu görecek kadar yaşamayı diliyorum. Çok mu
bencilce bir istek bu? Belki de öyle, ancak size hayatım ve ölümüm hakkında hiç de takıntılı ol-
madığımı söylediğimde bana inanmalısınız. 70 yaşındayım ve daha uzun bir yol var önümüzde.
Bireyler ölür, halklar yaşar. Mücadeleler bana bağlı değil. Önemli olan da bu. Sancağı binlerce
insan taşıyor. Bunu sürdürecekler.” 
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Bilge Kral

ALİYA İZZET-
BEGOVİÇ

İz bırakanlar

Mostar Köprüsü
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Aliya İzzetbegoviç Kimdir? 
8 Ağustos 1925’te Şamats’da doğdu. 19 Ekim

2003’te Saraybosna’da Hak’ka yürüdü.
Boşnak lider. Bilge Kral lakabıyla tanınır. Kendi-

si aynı zamanda birçok felsefî kitap yazdığı için,
kendisine bu lakap layık görülmüştür. Türkler ara-
sında Bilge Kral kullanımı İzzetbegoviç için
yaygındır. Kendisinin krallıkla hiçbir ilgisi olmadı-
ğının, Bosna-Hersek halkının %90’ından fazlası-
nın oyuyla cumhurbaşkanı seçildiğinin bilinmesi
gerekir. Aynı adı taşıyan dedesi Aliya İzzetbe-
goviç, Üsküdar‘da askerlik yaparken tanıştığı
Türk kızı Sıdıka Hanım ile evlenmiştir. Dede İz-
zetbegoviç, Sıdıka Hanım ile evlendikten sonra
Şamats‘a geri döner. Bu evlilikten beş erkek ço-
cukları dünyaya gelir. Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağus-
tos 1925‘te Şamats’ta (Bosanski Šamac) doğ-
duktan 2 yıl sonra ailesi Saraybosna’ya (Sara-
jevo) taşınır. Aliya İzzetbegoviç anılarında, “6 ya-
şındayken Kur’an kursuna başladığını ve
çocuk olmasına rağmen sabah namazlarını ca-
mide kıldığını” anlatır.

II. Dünya Savaşı sırasında Genç Müslüman
(Mladi Muslimani) birliğine katıldı. Bu birlik hem
anti-komünist hem de anti-faşist bir yapıdaydı.
Aynı zamanda Alman Nazi birliklerine ve komü-
nist örgütlere karşı savaşıyordu. Bu eylemleri yü-
zünden, Komünist Parti başkanı Josip Broz Tito,
Aliya’yı Yugoslavya devletinin kuruluşundan
sonra, 1946 yılında 3 yıl sürgün hapsine gönderdi.
Serbest kaldıktan sonra Saraybosna’da hukuk
okumaya başladı ve siyasi faliyetlerini sürdürdü.

Aliya İzzetbegoviç 1990`dan 1992‘ye kadar
Bosna-Hersek Eyalet Cumhuriyeti`nin cumhur-
başkanlık görevini üstlendi. 1992 yılında ulus-lar-
arası tarafsız gözlemcilerin kontrolü altında
yapılan bir serbest referandum sonucunda Bosna-
Hersek Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir.
1992-2000 yılları arasında 7 kişilik Ortak Devlet
Başkanlığı Konseyi’nin başkanlığını yaptı.

Sevenleri tarafından “Bilge Kral” lakabı veri-
len İzzetbegoviç, 24 yaşında iken komünist
dönem Yugoslavyası’nda İslamcılık suçlaması
nedeniyle 4 sene cezaevinde yatmıştı. Cezaevi
yıllarının sağlık problemlerinin artmasına yol aç-
tığı belirtiliyor.  Aliya İzzetbegoviç Bosna Sa-
vaşı‘nda (1992-1995) anahtar bir rol oynamıştır.

Demokratik Hareket Partisi
Henüz hapisteyken komünist bloğun dağı-

lacağını ifade eden Aliya, yakın arkadaş-la-
rıyla beraber bu durumun kritiğini yaptı.
Nitekim çıktıktan bir müddet sonra 1990 yı-
lında bir sanatçı arkadaşının ismini koyduğu
“Demokratik Hareket Partisi- Stranka De-mo-
kratske Akcije” SDA’yı kurdular. Oybirliği ile
ilk başkanı seçilen Aliya, ölünceye dek genel
başkan olarak kaldı. Kitabını hazırla-yan Alev
Erkilet Hanıma: “Sizi en çok hangi yönü etki-
ledi?” diye sorulduğunda, o: “Beş yüz sayfa-
nın her satırı... Bu kadar ceza, ay-rımcılık ve
katliam yaşadığı halde, kalbi asla katılaşma-
mış bir insandı, beni en çok bu insan yanı et-

kilemiştir.” diyerek insanî ve İslamî hoşgörüsünü ifade etmekte. 
Cemalettin Latiç ise: “Her zaman göğsünü gere gere, İslamcı

olarak gördüğünü ve bu yüzden hapiste yattığını söylerken, o,
ayağında prangalar taş kırdı, ama bir gün olsun ideallerinden kay-
gılanmadı. ”Aliya, dostlarına şunları söylüyordu: “Bağımsız bir
Bosna devleti kuruldu, zalimler devrildi. Çok yaşadım ve yorul-
dum. Şimdi sevgilime kavuşmak istiyorum.” derken dünyada ya-
pacak-larını yaptığını ifade ediyor. 

“Avrupa Bosna’da öldü.”
Fransız aydını Henry Levi’nin deyimiyle: “Avrupa Bosna’da

öldü.” Yani Avrupa’yı Bosna’da öldürürken Aliya şöyle diyor: “Ben
Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk,
kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık.
Oysa, onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de batının gözü
önünde; Batı medeniyeti adına.” “Hayat kısa değil, ben onu uzun
buluyorum.” diyen, İslam Dünyası için bir model lider olan Bilge
Kral Aliya İzzetbegoviç, 78 yaşında 19 Ekim Pazar günü Hak’ka
yürüdü. Büyük bir değerini kaybeden İslam Dünyası’nın başı sa-
ğolsun. 

Entelektüel bir liderdi 
Cesaret ve kararlılığıyla hemen herkesin dikkatini üzerinde top-

layan İzzetbegoviç, fikri ile fizikini hiç bir zaman ayırmadan ya-
şadı. İnce siyasetiyle bir ulusun imhasını önleyen Aliya, gittiği
bütün toplantılarda halkını düşünerek hareket etti. Budapeşte’deki
bir toplantıda kadeh kaldırmayan tek lider oydu. Cidde’de yapılan
bir toplantı sonunda Kabe’ye giden Aliya, iki rekat namaz kıldıktan
sonra şöyle dua eder: “Allah’ım, lütfen kendi merkezlerinden çok
uzakta yaşayan halkıma, çektikleri acılarda ve yalnızlıklarında yar-
dım et.” Evet, o genç yaşta başlattığı mücadelesini, asimile edil-
mek istenen milletini, İslam kültürüyle ayağa kaldırmaya çalıştı.
Riske girmeyi hayatının bir parçası gördü. Dinî terbiyesini, önce ai-
lesinden, özellikle de annesinden alan Aliya, mahalle camiindeki
sabah namazlarını ve hocanın okuduğu Rahman Suresi’ni unuta-
madığını söylemekte. Daha sonra Ali Mütevellic’in yazdığı “İslam
Işığında” adlı eseri ile Osman Nuri Haciç’in “Hz. Muhammed ve
Kur’an” isimli eserlerin İslam’ı anlamasında çok rolünün olduğunu
ifade etmekte. Bosnalı Müslümanlar olarak çok baskı gördüklerini
ifade eden Aliya İzzetbegoviç, bu yüzden yeterli dinî eğitim ala-
madıklarını söylemekte. “Ben, İslam’ı ve mücadele şuurunu Mev-
dudi, Seyyid Kutup, Hasan el-Benna ve Fazlurrahman gibi
alimlerin kitaplarından öğrendim.” demekte. Maziyi iyi bilen, gele-
ceğe ümitle bakan, hali iyi değerlendiren kültürlü bir Müslüman
lider olan Aliya İzzetbegoviç örnek bir kişiliğe sahipti. 

Dini istismardan çok korkardı... 
Aliya, riya olur veya üzerine gösteri gölgesi düşer korkusuyla

cuma namazını hangi camide kılacağını en son ana kadar gizli tu-
tardı. Gideceği camiyi, oğluna ve korumalarına, arabaya bindik-
ten sonra söylerdi. 

İz bırakanlar



Dini istismardan çok korkardı... 
Savaşa rağmen, cuma namazında

Gazi Hüsrev Bey Camii tıklım tıklım do-
luydu. Hocaefendi hutbedeyken, oğlu
ve iki korumasıyla camiye giren Aliya
İzzetbegoviç’e yer ayırarak öne geçme-
sini teklif ettiler, diğer taraftan da hoca
hutbeyi durdurdu. Bu durum karşısında
Aliya, “Burası Allah’ın evidir. Burada
farklılık olmaz. Allah katında en üs-
tün olan, takva sahibi olandır Herkes
bulduğu yere oturur. Ben, burada
oturacağım. Bilmiyoruz, belki hepi-
miz çiğnenecek, öleceğiz; amma, İs-
lam’ı inşaallah çiğnetmeyeceğiz...
Hocam lütfen hutbeyi tamamlayın.”
demişti. Aliya’nın bu tavrından dolayı
bütün cemaat duygulanmıştı. 

Emeklilik maaşıyla geçinen Aliya,
geride kalanlara servet olarak mal-
mülkten ziyade, hürriyet bırakan bir
lider olarak dünyadan ayrıldı. 

O, en zor şartlarda dahi, adalet
ve hoşgörüyü elden bırakmadı.

Kimseden nefret etmediğini söyleyen
Aliya, şöyle diyor: “Bizler özgürlük için
mücadele eden, kimseden nefret etme-
yen bir halkız. Kısmen cesaretimiz, kıs-
men de bilgeliğimiz ve iyiliğe yönelme-
miz suretiyle amacımıza ulaşmak iste-
yen insanlarız. İnsanlara karşı nefret

hissetmiyorum. İnanın bana, tüm bu acı
tecrübelerden sonra dahi, insanlardan
nefret etmiyorum. Herşeyin güzel neti-
celeneceğine ve bu cehennemden bir
çıkış olduğuna dair ümit etmemi sağla-
yan şey budur işte.” 

“Geçmişi unutmayın, ama
geçmişte yaşamayın”.

Görüldüğü gibi en zor şartlarda dahi,
ümidini kaybetmeyen, etrafına pozitif
enerji vermeye çalışan bir kişiliğe sahip
olduğu gibi, hiçbir zaman da kin tutma-
mıştır. Arkadaşlarına “geçmişi unutma-
yın, ama geçmişte yaşamayın” derken
çok çalışmaları gerektiğini ifade etmek-
te. Ahlakın üstünlüğünü ve tesisini sağ-
lamak için çalışan Aliya, entrikayı sev
mediği gibi, açık ve şeffaf olmaya aza-
mî derecede gayret eder ve hesap ver-
mekten hiç çekinmezdi. Makam ve
mevkî, onun için inanç ve ideallerini
gerçekleştirme yolunda bir amaç değil,
bir araçtı. 

Mütevazı, ama onurlu bir kişiliği
vardı 

Eleştiriye açıktı. Hayatı boyunca, Al-
lah’a ve İslam’a göre şekillenen şahsi-
yetiyle, kendine olan güveniyle hep dik
durmuştu. Gençlerin önünü açmak için,
huzur içinde makamını genç kadrolara
bıraktı ve onlara tecrübeleriyle yardımcı
olmaya çalıştı. Ne asil, ne erdemli anla-
yış ve davranış! 

Hayatını özgürlük ve ülkesinin ba-
ğımsızlığına adayan Bilge Kral şöyle
diyor: 
“Ben, her zaman ülkemi sevdim ve
severim. Fakat, otorite söz konusu
olunca hiçbir otoriteyi, hiçbir zaman
sevmem. Otoriteye sadece riayet
edebilirim. Çünkü ben, bütün sevgi-
mi özgürlüğe adadım.” 

“Evet ilerlemiş yaşıma rağmen,
inanıyorum ki, halkımın özgürlüğe
ve kurtuluşa ulaştığını görecek ka-
dar yaşayacağım. Ya da daha doğru-
su, bunu görecek kadar yaşamayı
diliyorum. Çok mu bencilce bir istek
bu? Belki de öyle, ancak size haya-
tım ve ölümüm hakkında hiç de ta-
kıntılı olmadığımı söylediğimde bana
inanmalısınız. 70 yaşındayım ve da-
ha uzun bir yol var önümüzde. Birey-
ler ölür, halklar yaşar. Mücadeleler
bana bağlı değil. Önemli olan da bu.
Sancağı binlerce insan taşıyor. Bunu
sürdürecekler.” 

Bize saldıranlar, hazreti İsa‘ nın
bütün sözlerini çiğnemişlerdir.

Bize saldıranlar, hazreti İsa‘nın bütün
sözlerini çiğnemişlerdir. Irza tecavüz,
masumları katletmek hiçbir dine sığ-
maz. Onlar cani ve sadece canidir. Bu-
nu aklınızdan çıkarmayın.

5 Ekim 2002 seçimlerinden önce
SDA kongresinde:

Savaşta büyük zulme uğradınız.
Zalimleri affedip affetmemekte ser-
bestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama
soykırımı unutmayın. Çünkü unutu-
lan soykırım tekrarlanır.

Nefrete nefretle cevap vermeyin.
Bosna için nefret çıkmaz sokaktır.
Nefret sadece bizim ruhlarımızı ze-
delemiyor, Bosna’nın özünü de ze-
deliyor.

Bir kelimeyi hiçbirzaman  aklınız-
dan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne
kadar önemli olduğunu hepimiz id-
rak etmeliyiz. Devletsiz bir millet
boşluğa düşer, rüzgarda savrulup
gider.

İktidara gelirseniz, hal ve hareket-
lerinize dikkat edin. Kibirli olmayın,
kendini beğenmişlik etmeyin. Size
ait olmayan şeyleri almayın, güçsüz-
lere yardım edin ve ahlak kurallarına
uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar

yoktur. Her iktidar geçicidir ve her-
kes, er veya geç, önce milletin ve ni-
hayet Allah‘ın önünde hesap
vere-cektir.

Düşmanlarımız mert değildi, al-
çakça katliamlar yaptılar:

Aliya, SDA’nın Genel Kurulu’ndaki
veda konuşmasında şunları söylü-
yordu: “Bu günleri gösteren yüce Al-
lah’a hamd ediyorum. Tarihimizi
kanımızla yazdık. Evlerimiz yakılıp
yıkıldı. Düşmanlarımız mert değildi,
alçakça katliamlar yaptılar. Yapılan
katliamları Dünya şimdilerde ortaya
çıkartılan toplu mezarlardan anla-
maktadır. Bu gerçekleri haykırmıştık,
duyan olmamıştı. Tüm acılara rağ-
men çok şükür ayaktayız. Yıkılan ev
ve camilerimizi yeniden inşa ettik.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. On-
larla inşallah Cennette buluşacağız,
onları Allah’ın ve meleklerinin huzu-
runda şanlı direnişlerinden dolayı
kutlayacağız. Gelinen noktada her-
şey bitmiş değil, yeni başlıyoruz.
Başlattığımız mücadelede eksiklikler
olmasına rağmen bir yerlere geldik.
Bundan sonra görev sizlerindir. İler-
leyen yaşım ve sıhhatim nedeniyle
aktif siyaseti bırakıyorum, bir nefer
olarak ömrümü halkıma hizmet et-
mek isteyen siyasilere destek vere-
rek yaşayacağım. 
Allah’a hamd edi yorum ki bugün
elimdeki dalgalanan bayrağı teslim
edeceğim inanmış yüzbinler var. 
Artık Bosna- Hersek hür ve bayrağı-
mız kendi topraklarımızda dalgalanı-
yor. Selam sana ey halkım.”2

Güle güle Bilge Kral, Güle Güle... 

1 Samaç:1868’de Belgrad’dan ayrılan müslü-man-
lar için, Abdülaziz tarafından kurulan şehir. İlk ismi
Aziziye iken sonra bu isimle anılmıştır. 
2 Kaynaklar: 
- Tarihe Tanıklığım .Aliya İzzetbegoviç, Klasik Ya-
yınları, 2003
- Gerçek Hayat, Ekim 2003, 
- Yeni Şafak, 23-27 Ekim 2003, 
- Vakit, Sibel Eraslan,22 Ekim, 
- Zaman, Ali Bulaç, 25 Ekim, 
- Diyanet Dergisi, 154. sayı, Ekim 2003, 
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Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ahiliğin oynadığı rol, kü-
çümsenemeyecek kadar büyüktür. Gerçekten de Osman
Bey’in faaliyetleri esnasında Anadolu’da ahilik, büyük bir
güç olarak faaliyetlerine devam ediyordu. Osman Bey, ahi
reislerinden olan ve Eskişehir civarında İtburnu denilen
mevkide tekkesi bulunan Şeyh Edebali’nin kızı ile evlen-
mekle ahilerin nüfuzundan yararlanabilmiştir. Şeyh Edebali,
o havalinin en itibarlı ve sözü dinlenen, kendisine hürmet
edilen bir şahsiyeti idi. Şam taraflarında tahsilini ikmal
etmiş, zengin, tekke ve zaviye sahibi bir kimse idi. Herkese
yardım eden bir kimse olmakla birlikte fakir ve derviş görü-
nümlü olmayı tercih eden bu zatın damadı olmakla Osman
Bey, ahilerin gücünden istifade etmişti. Nitekim Şeyh Mah-
mud Gazi, Ahi Şemseddin ve oğlu Ahi Hasan ile sonradan
Osmanlılarda kadı, kadıasker ve vezir olan Çandarlı (Cen-
dereli) Kara Halil de ahilerden olup bunların tamamı Os-
manlı Beyliği’nin kurulmasında ve büyümesinde hizmet
etmişlerdi.

Gerçekten, bu dönemde Anadolu’nun sosyal bünye-
sine hakim olan ulema, derviş, sanatkâr ve kahraman-
lar kadrosunu bir arada düşünmemiz gerekir. 
Mücahede şevkini ve İslâm birliği susuzluğunu en ileri
ve yüksek voltaja ayarlamasını bilen bu iman adamları-
nın, Selçuklularla mütevazi bir mukadderat çizgisi üs-
tünde yürüyecek olan Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu
hadisesine fiilen katılmış olmaları, devletin ve İslâm
ümmetinin bir talihi olmuştur.

Öyle ki bir tarafta olgun, sözü dinlenir ve seviyeli bir din
uleması ile beraber yürüyen, muhteşem bir tasavvuf anla-
yışının doğurduğu teşkilât; öbür tarafta Âşık Pasazâde’nin,
Gaziyân-i Rûm, Abdalân-i Rûm, Âhiyân-i Rûm, Baciyân-i
Rûm dediği organize ve hamasî dinî teşkilât. Biraz önce de
belirtildiği gibi gerek Osman Bey, gerekse onu takib eden ilk
hükümdar ve şehzâdeler ile idare ve devlet adamları, tasav-
vuf müessesesinin veya yine bu teşkilatın müşterek esas-
larına sahip ahiliğin gaye, terbiye ve disiplinine göre
yetişmiş, cesur, dinamik, mert ve iç âlemleri kontrollü kim-
selerdi. Bu sebeple yeni devlet, muhteşem olduğu kadar

“Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve engizisyon mahkemelerinin ölüm saçtığı bir devirde
Osmanlılar, idaresi altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve ahenk içerisinde
yaşatıyorlardı. Onların müsamahakârlığı ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu, is-
terse öylesine meydana gelmiş olsun şu vak’aya itiraz edilemez ki Osmanlılar, yeni
zaman tarihinde milliyetlerini tesis ederken dinî hürriyet prensibini temel taşı addederek
bunuda vaz’etmiş ilk millettir. O zamanlar Yahudiler, Hristiyan ve Müslümanlar, Osman-lı-
ların idaresi altında ahenk ve barış içinde yaşıyorlardı.”
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Şeyh Edebali Osman Bey ve  

Devlet Siyasetinin Oluşumu
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âdil ve eşitlikçi bir idare tezgahına, renk, şekil ve ahenk ye-
tiştiren bir iç ve dış kuvvetler dengesini dünyaya hediye et-
meye hazırlanıyordu.

Hem  akıl hem de imanla desteklenen yeni devlet, daha
ilk yıllarında gelecek için ümit olmaya başlamıştı. Şu da  var
ki, Osman Bey’in etrafını çevreleyen ilim ve hikmet kad-
rosu, yalnız yaşadıkları devrin irfan, iman, ahlâk, idare
ve hukuk haritasını çizmiyorlardı. Onların hizmet ve he-
defleri, bir hanedan veya bir zümre ile belirli bir zamana
has değildi. Bir medeniyet ve ideolojiyi devirler ölçü-
sünde gerçekleştirmek için genç padişahın şahsın-da
gelecek han, hakan ve kitlelere yol açıp öncülük ediyor-
lardı.

Böylece yeni devlet, tam bir ahenk ve üslup ile işe basla-
mış, müşterek bir tezgahın başında, istikbalin dokusunu ör-
meye ve gelecek zamanlara miras bırakmaya
hazırlanı-yordu.

Görüldüğü gibi, devleti, bir yandan mantıkî, bir yandan da
manevî temellere oturtan Osmanlılar, merkezî ve idarî otori-
tenin, politika ahlâkını kontrol eden bir yardımcı kuvvetler
halkası tesis etmekle de icra ve teşriî organlarını hak ve ada-
let unsurlarının murakabesine vermiş oldular.

Gerçekten, Avrupa’nın kuvvetten başka bir güç ve oto-
rite tanımadığı bir dönemde, yeni yeni filizlenip geli-şen
Osmanlı Devleti’nde adalet, hak ve hukuk prensip-lerine

göre davranıp hareket etmek babadan oğula nesilden
nesle (neslen ba’de neslin) vasiyet ediliyordu.  

Görüldüğü gibi Osman Gazi, devlet iç teşkilâtında sakat
ve zayıf bir taraf bırakmamak, bir çatlak ve gediğe meydan
vermemek için başta devlet adamları olmak üzere her ferdin
kendi durumuna göre İslâm’ın arzuladığı adalet anlayışı çer-
çevesinde hareket etmesini istemektedir. Osmanlılarda, ne-
silden nesile vasiyet edilerek devam eden bu anlayışın
sonucu olarak ortaya çıkan uygulamaya bakan Gibbons, Os-
manlıları sevmemekle birlikte şu sözleri söylemekten ken-
dini alamaz:

“Yahudilerin toptan öldürüldüğü ve engizisyon mah-
kemelerinin ölüm saçtığı bir devirde Osmanlılar, idaresi
altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve
ahenk içerisinde yaşatıyorlardı. Onların müsamaha-kâr-
lığı, ister siyaset, ister halis insaniyet duygusu, ister-se
öylesine meydana gelmiş olsun, şu vak’aya itiraz edile-
mez ki, Osmanlılar, yeni zaman tarihinde milliyet-lerini
tesis ederken dinî hürriyet prensibini temel taşı olmak
üzere vaz’ etmiş ilk millettir. O zamanlar Yahudiler, Hris-
tiyan ve Müslümanlar, Osmanlıların idaresi altında ahenk
ve barış içinde yaşıyorlardı.”

Muzaffer Güven

Celalettin Aktürk 
aktuerk@misircarsisi.de

www.misircarsisi.de

Skalitzerstr. 134  10999 Berlin / Fon: 030.615 63 41/ Mobil: 0171.9569696
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Türkisches Pizza & Grillhaus

Wir wünschen allen Menschen ein frohes, erfülltes neues Jahr! 
Auf das es Glück und Gesundheit bringen möge!  
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Ey oğul; 
“İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken

ölürler. Unutma ki Dünya sandığın kadar büyük değildir.
Dünya’yı, bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür.
Hırsımız, bencilliğimiz…” 

Dünya bir garip han, bir hoyrat mekan,
İnsan bir garip varlık kabına sığmayan…
Hayat bir yudum su, bir anlık rüya…
Ömür bir kısa yol tekrarı olmayan… 
Bu yolda nazarımızı sonsuzluğa dikip; büyük yürümek

ve büyük ölmek gerek. Bu yolda hırs, diken; benlik ve
kibir, engeldir oğul. Sakın ha kendine takılmayasın ve
kendinde boğulmayasın. Teklik sadece Allah’a mahsus-
tur, tek başına karara durup hoyrat Dünya’nın dayanıl-
maz ağırlığını kaldırmayasın. İşlerini ehil kişilere
danışarak tutasın, danışırsan yol alırsın, danışmasan
yolda takılıp kalırsın oğul. 

“Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin; ama bunları ne-
rede, nasıl kullanacağını bilemezsen, sabah rüzga-
rında savrulup gidersin.” 

Bir dem gelir bir tekmeyle dünyaları yıkacak olursun,
bir dem gelir yerdeki karıncaya mağlup olursun. Güç hay-
vanda bile mevcut. Akıl sadece anahtar. Anahtara takıl-
mayasın. Aslolan anahtarın açacağı kapılardır. Kapıların
ardında hazineler, kapıların ardında sırlar vardır. Sırlar ki,
ebedi muştuları koynunda barındırır; sonsuza kavuşturur.
Aklını kullanıp Dünya’dayken Cennet’in kapılarını arala-
yasın oğul. 

“Öfken ve benliğin bir olup aklını yener! Daima sabırlı,
sebatlı ve iradene sahip olasın, azminden dönmeyesin.
Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil, her işin gereğini
vaktinde yap!” Öfke ateş, öfke afet, öfke şeytandır oğul.
İnsanoğlu dağları devirir; ama öfkesine mağlup olabilir.
Öfkeyle savaşı daima taze tutmak gerektir. 

“Yolcu, buruk baş gerek 
Gözde daim yaş gerek 
Huy biraz yavaş gerek 
Yoksa yollar aşılmaz” 

diyen ne güzel söylemiştir. Öfke benliğin yemi, en lezzetli
gıdasıdır. Benlik semirdi mi irade yok olur gider. İradesi
zayıflayanın ruhu intihar eder. Posalaşmış bir beden ta-
şımak ne ağır zillet, ötelere kapalı bir ruh taşımak ne
büyük ihanet. 

Ey oğul; 
Sabırsız olmaz oğul. Sabırsız menzile varılmaz. Kaf

Dağı’ na sabırsız ulaşılmaz. “Sabır kara bir dikeni yut-
mak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkar-
mamaktadır.” İnsan ocaklar gibi yanmalı, yanmalı da
kimselere gamını ilan etmemelidir. Gözünü ötelere dike-
sin oğul, hesabını idealine göre yapasın. Şunu da asla
unutmayasın: “Her şeyin vakti tayin edilmiştir. Vak-tinden
önce öten horozun başı kesilir.” 

Vazifen çetin, yükün ağırdır oğul. Hizmette önde ücrette

geride olasın. Vazifenin en ağırına talip olmakta kaçınma-
yasın. Vazifenin ağırlığı Yaratan’ın kullarına ihsanıdır. 

“Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördüğünü söy-
leme, bildiğini bilme, sözünü unutma, sözü söz olsun diye
söyleme.” 

izler nefreti eritmek için, muhabbetin asaletini Dünya’ya
yeniden hakim kılmak için çıktık yola. Bu yolda utanacak
bir şeyimiz yoktur. Muhabbet yolunun gizlisi saklısı yoktur
oğul. Ama altının değerini de sarraf bilir, sözünü muhata-
bına göre ayarlayasın. Cahilin karşısında altınlarını ça-
mura atmayasın. Yiğit olan kördür, kötülüğü görmez;
sağırdır, kem sözü işitmez; dilsizdir, her ağzına geleni
demez. Bildiğini de her yerde ayaklar altına sermez.
Yunus gibidir o; yüreği muhabbete, gönül ibresi hakikate
ayarlıdır. O bir defa söz verdi mi, onu namusu bilir. 

Ey oğul; 
“Ananı, atanı say; bereket büyüklerle beraberdir!” 
Anadolu; içinden kıvrım kıvrım ırmaklar akan, ağıt-

ları alev alev ciğerler yakan…“Analarla dolu olan… 
Ana  çile yumağıdır, oğul dua kaynağıdır. Ana yüre-

ği narin bir ipek, ata bileği Hakk’ın diktiği en sağlam
direktir. Ne ananın ince yüreğini yakasın, ne de baba-
nın kapı gibi bileğini kırasın oğul. 

Yarın yuva kurduğunda ocağınla onlar arasında
köprü olasın. Ana ve ata düşmemek için sırtımızı da-
yadığımız duvardır, yarın duvar yıkıldığında kıymetini
anlarsın. 

“Sevildiğin yere sıkça gidip gelme, muhabbetin kal-
kar, itibarın kalmaz. Düşmanını çoğaltma, haklı oldu-
ğunda kavgadan korkma! Bilesin ki; atın iyisine doru,
yiğidin iyisine deli derler!” 

Her şeyin ortası makbuldür, sevginin de. Sevdiğini ge-
reğinden fazla sevmeyesin. Sevgini de, sadece yüreğinin
eline vermeyesin. En çetin imtihan “sevgiyle olanıdır. “Kişi
ne kadar bahadır olsa da, muhabbete tuş olur.” diyen ata-
nın sözünü aklından çıkarmayasın. Böyle imtihan olma-
mak, istikbalde neslinden utanmamak için gecelerin
bağrında, seherlerin aydınlığında duaya durasın. Senin
ideallerin ve geleceğe dair hedeflerin var oğul. 

Ey oğul; 
Gönül adamı ömrünü boşa harcamaz, yüreğini ucuza

satmaz, edep tacını başından almaz. Gönül erinin her
zaman yüzü yerde, gönlü göktedir. Haklı olduğunda kav-
ga vermesini bilir. Kavgayı sadece bileğiyle değil, ilmiyle
ve yüreğiyle yapmasını bilir. 

İyiliğe kötülük, şer kişinin kârı, 
İyiliğe iyilik her kişinin kârı, 
Kötülüğe iyilik de, er kişinin kârıymış oğul. 

Sen bizim rüyamız, sen bizim devamız, sen bizim dua-
mızsın oğul. Daima başın dik, alnın ak, gönlün pak olsun.
Zümrüd-ü Ankâ’nı iyi seç ki Kaf Dağı sana yakın olsun.
Yolun ebediyete kadar açık olsun. 
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Ne Yapmalı

ŞEYH  EDEBALİ 

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN BEY’E NASİHATİ
Her şeyin vakti tayin edilmiştir
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Yutarcasına okuduğum kitaplardı bunlar, çünkü uslupları harikula-
deydi, Cemil Meriç Türkçe’de harikalar yaratıyordu kelimenin tam

manasıyla. Bir Türkçe sevdalısı olan benim için bulunmaz fır-
sattı bu işte! O yıllarda kitaplarının  bir çoğunu ezbere bili-

yordum neredeyse, yalnız bir şey beni çok rahatsız edi-
yordu, onları bu kadar geç keşfetmiş olmak...

Heyhât ! 

Mâbedi Bezirganlardan Koru-
yacak Kimse  Kalmadı

’nu, ”Bu Ülke” si ile tanıma şerefine eriştim. Şu anda Türki-
ye’de bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan bir can
dostumun hediye ettiği  kitapla başlayan nacizane hoca-ta-
lebe ilişkimizin üzerinden tam 12 sene geçmiş... Ardından
diğer kitapları geldi: Mağaradakiler, Umrandan Uygarlığa,

Kültürden İrfana, Kırk Ambar, Saint Simon, Bir Dünyanın Eşiğinde...

Yutarcasına okuduğum kitaplardı bunlar, çünkü üslüpları harikuladeydi, Cemil Meriç Türk-
çe’de harikalar yaratıyordu kelimenin tam manasıyla. Bir Türkçe sevdalısı olan benim için bu-
lunmaz fırsattı bu işte! O yıllarda kitaplarının  bir çoğunu ezbere biliyordum neredeyse, yalnız bir
şey beni çok rahatsız ediyordu, onları bu kadar geç keşfetmiş olmak... Üniversite sıralarında keş-
fetmemeliydim onu. Geç kalmışlık duygusu bırakmadı yakamı hala da bırakmaz , bu yazı biraz da
onun için kaleme alındı denebilir. Aşağıda kısa bir alıntı yaptığım Bu Ülke’si benim en severek okudu-
ğum kitabıydı öğrencilik yıllarımda. Onu daha yakından tanımak isteyenler bu günlerde daha da şanslı-
lar aslında. 

Bu sahanın en iyilerinden biri; daha önce de 507 sayfalık “ Bir Kur’an Şairi ”  adıyla   İstiklal Marşı’mızın
şairini konu alan ve alanında o zamana kadar yazılmış en iyi monografiye imza atan tanınmış
ilim ve fikir adamı Dücane Cündioğlu, Cemil Meriç ile ilgili bugüne değin yapılmış bütün işleri
aşan bir çalışmaya imza attı. 3 ciltlik muhteşem bir Cemil Meriç monografisi yayımladı. “Bir
Mabed Bekçisi*/ Bir Mabed İşçisi / Bir Mabed Savaşçısı Cemil Meriç” adları ile ardarda
yayınlanan bu üç ciltlik monografide kendi tabiriyle edebiyat mabedini bezirganlardan koru-
maya çalışan münzevi bir fikir işçisinin neler çektiği gözler önüne seriliyor. 13 Haziran 1987 ta-
rihinde  71 yaşında aramızdan ayrılan mütercim, münekkid ve mütefekkir Cemil Meriç tüm
yönleriyle  tanıtılıyor. Kütüphanelerde, arşivlerde, özel ve aile albümlerinde gizli kalmış Cemil
Meriç’i  görmek istiyorsanız yolunuzu kitapların dünyasına düşürmek zorundasınız. Size düşen,
kitapları okumak ve bu büyük insanı tanımak sadece. Kolay gelsin!

Bu Ülke’den

Sen Bir  Az-Gelişmişsin
Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık ci-

handa, bir de küffar...
Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, mazideki ihtişamından utanır

oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, ”Ben Avrupalıyım ”demeğe başladı, ”Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.”!
Avrupalı dostları acıyarak  baktılar ihtiyara, ve kulağına:” Hayır delikanlı”, diye fısıldadılar, ”Sen bir az gelişmişsin.”
Ve Hristiyan Batı’nın göğsümüze yapıştırdığı bu idam yaftasını, bir nişân-ı zîşân gibi gururla benimsedi aydınlarımız.

(s.96) 1992 .İstanbul

*Cündioğlu, Dücane. İstanbul, 2006

Zülfikar Kam
Kamu Yöneticisi
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olitika Dünya’nın
heryerinde politika-
dır. 
Politikacı da neye

ihtiyaç duyuyorsa o konuda
seçmeninin önüne olumlu ça-
lışmalar koymak ister. Biz çok
tatlı bir milletiz. Almanya’nın bu
hale gelmesindeki katkılarımız
inkar edilemez bir gerçektir. Ve
üretmeye devam ediyoruz. Al-
manya’ya işçi olarak gelen biz-
lerin çocukları bugün avukatlık,

doktorluk yapıyor Milletvekili olarak Almanya’ya hizmet edi-
yor, iş adamı olarak, esnaf olarak  Alman ekonomisine kat-
kıda bulunuyor.
Bizim burada olmamızdan hoşlanmayanların bile bizlere ih-

tiyacı var. Yabancı düşmanlığı yapanlar bile çok iyi biliyorlar
ki, istenmeyen bizler şu anda Almanya’yı terkedip gitsek Al-
manya Amerika’dan daha büyük kıriz yaşar. 
Biz sevgi milletiyiz, küçük bir tebessüm bizlerin kalbini fet-
heder. “Biz bir çuval taşla gelene bir çanak aşla gideriz. “
Ben inanıyorum ki, sonraki kuşaklardan Berlin’i yönetecek,
Almanya’yı yönetecek kabiliyetler çıkacaktır. Neden olmasın
ki, artık burası da bizim memleketimizdir. 
Biz Almanya’yı ve Almanları seviyoruz. Sevmeseydik bu
kadar yıl burada kalırmıydık? Almanların da bizleri sevme-
lerini, farklılıklarımızla sevmelerini istiyoruz. Biz öyle bir dine
mensubuz ki, o din bizlere “dövene elsiz gerek, sövene dil-
siz gerek” diye öğüt veriyor. 

Gerçekten yapılan hizmetlere karşılık bir teşekkür davetiyse
Merkel’in yaptığı, çok güzeldir, çok hoştur alkışlanması gere-
kir. Örnek bir davranış olarak görülmesi gerekir.  

steyerek mi yaptı yoksa istemeyerek mi yaptı bu
daveti bilemiyorum. Bildiğim birşey var böyle da-
vetlerin seçim arefesinde değilde daha önceleri
yapılması daha şık olurdu. 40 sene sonrada

olsa hatırlanmak güzel birşey.
Biz Türklerin problemi zaten çok, yılların birikimi; eşimizi bu-
raya getiremiyoruz, vatandaşlık testi, suç işleyenin yurt dışı
edilmesi, küçük esnafın sıkıntı içerisine girmesi gibi. Bu ve
benzeri  problemlerimiz de bu davetin ardından masaya yatı-
rılırsa Başbakanımız Merkel bizleri daha çok memnun etmiş
olur. 
Biz elli yıldanberi buradayız, bize hala yabancı gözüyle bakıl-
ması Almanya gibi büyük bir devlete yakışmıyor. 
Entegrasyon tek taraflı olmaz, çünkü tek taraflı aşk olmaz.
Politikacılar, iş adamları, medya, sivil toplum kuruluşları hep

birlikte yabancılara birazda ol-
sa güven verseler bakın toplum
birbiriyle nasıl kaynaşıyor, ku-
caklaşıyor. Bakın ikinci ve
üçüncü neslimiz artık Almanya
için birşeyler üretir hale geldiler. 
Biz resmi dairelerde, sokakta,
işyerinde, evde güleryüz üsti-
yoruz. Televizyonlarda enteg-
rasyonu kolaylaştıracak diziler,
programlar istiyoruz. Hem Al-
manlara hem de Türklere yö-
nelik olarak yapılacak bu prog-
ramlar entegrasyonun süresini kısaltacaktır. Medyada aşa-
ğılayıcı, filimler yayınlayarak, karikatürler çizerek, basın öz-
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ll.Dünya savaşından sonra Almanya’nın  imarında emeği geçen l. Kuşak yabancılar Başbakan Angele
Merkel tarafından  onurlandırıldılar.  
Almanya’nın  Başbakanı Sayın  Angele Merkel’i kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz, yapıcı ve olumlu olarak
yaptığı her çalışmanın yanında olduğumuzu bu vesile ile kamu oyu ile paylaşmaktan da MOCCA Der-
gisi grubu olarak  mutluluk duyuyoruz. 
Acaba bu daveti halkımız nasıl karşıladı merak edilen konu bu idi,  halka gıderek  halkımızın tercümanı
olduk ve sorduk: Angele Merkel l. kuşak yabancılara, ll. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın imarına
katkılardan dolayı onlardan temsilciler çağırarak teşekkür etti, bu çağrıyı sizler nasıl buluyorsunuz? 
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en Merkel’e teşekkür ediyorum. Geçte olsa bizi hatırlamıştır. Ve biz Almanya’da ya-
şıyoruz burada çalışıyoruz burade ekmeğimizi kazanıyoruz. Bazı olaylar olsada o
olayların ferdi planda kaldığına inanıyorum ben. Can ve mal güvenliği konusunda
sıkıntımız yok.
Bütün Almanları o olaylarda suçlu olarak görmek doğru değildir. Biz müslümanız.

İslam ahlakıyla ahlaklandık. Düşmanlığımızda ileri gidemeyiz, belki bir gün onlarla dost olabi-
liriz, dostluğumuzda öyledir, belki birgün o dost bildiklerimiz bize düşman olabilir. 
Bizi hatırlamayanlarda var. Sadece bizden alacakları paraya göz dikenlerde var.  Onları da
unutmamak gerekir. 
İnşallah Merkel yaptığı bu davette samimidir. Ben merkel’in sadece Almanların değil bizim de
başbakanımız olmasını arzu ediyorum, öyle olması hepimiz için daha  hayırlı olur.  

erkeli bu çağrısın-
dan dolayı tebrik
ediyorum, geçte ol-
sa yabancılar hatır-

landı. Ancak ben Merkel’in sa-
mimi olduğuna inanmıyorum.
Seçim yatırımı olabilir bu dave-
tin arkasında, ancak bizim hal-
kımız neyin ne olduğunu çok iyi
biliyor artık.

Merkel iktidarında Alman ekonomisinin iyileştiğini söylüyorlar
doğru olabilir ama biz küçük ölçekli işletmeleriz biz bu iyiliği

hissetmiyoruz, hissetmemiz de mümkün değil. Bizler küçük
ölçekli esnaf olarak sıkıntı çekiyoruz: Çünkü,  halk  sabit gi-
derlerini temin etmek için alışveriş yapıyor, ikinci sıradaki ih-
tiyaçları için alış veriş yapmıyor, parasını yastık altında
saklamayı tercih ediyor. 
Sonra Merkel yabancıları da Almanya’da istemiyor. Merkel
iktidarında problemlerimiz çoğaldı; Türkiye’de evlenen eşler
buraya gelemiyorlar, vatandaşlık testleri, yanan evler ve bu-
lunamayan suçlular. Bütün bunlar Merkel iktidarında oldu. 
Bizim hükümetlerin suçuda var tabi. Bizi Avrupa’da unuttular.
Burada evler kundaklanıyor, insanlar yanıyor, sorumluları bu-
lunamıyor, olayların üstü kapatılıyor arkası aranmıyor. Tür-
kiye vatandaşına sahip çıkmıyorsa Merkel ne yapsın? 

Ne Yapmalı

gürlüğü şemsiyesinin altına sığınarak dostluk ve kardeşlik
oluşmuyor.
Her olumsuzluğu Alman hükümetlerine yüklemek biraz da
haksızlık olur kanaatindeyim. Birazda yüzümüzü  Türk hükü-
metleri ne çevirelim derim. Onlar ne yaptı, neyi ne kadar ya-

pıyor,  ne yapıyor? bizim için diye baktığımızda kocaman bir
“HİÇ” buluyoruz karşımızda. Kapı dışarı edilmiş bir üvey
evlat gibiyiz. Yirmibeş milletvekili çıkaracak potansiyelimiz
var Almanya’da, ancak birtek milletvekilimiz bile yok. Bizle-
rin insan merkezli politikalara ihtiyacı var.  

en insanları güzelleştirmek için uğraşıyorum. Mesleğim bu ve herşeyin sonu-
cunda güzellik ararım. Ben sonuca bakarım. 
Merkel bir davet yapmıştır, ikinci dünya savaşından sonra yerle bir olan Alman-
ya’nın yeniden inşasında emeği geçen yabancılara teşekkür etmek istemiştir.

En azından Merkel öyle söylemiştir. Bize düşen bu açıklamaya inanmaktır. Samimi olup ol-
madığı onun sorunudur. Bekleyelim ve görelim. Artık Almanya bizim ll. Vatanımz Angele
Merkel’de Başbakanımızdır. 

L K W & P K W
Meisterbetrieb
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vrupa’da yıllardan beri bazı ku-
ruluşlar tarafından mali ibadet-
lerimizle ilgili çok yoğun ve tra-
jik reklamlar yapılarak yardım
toplanmaktadır. Konu ile ilgili

çok kaliteli el ilanları, broşürler dağıtılmakta,
hatta bazı gazete ve televizyonlara da rek-
lamlar verilmektedir. Bu iş sanki bir  sek-
tör haline gelmiştir.  Yardım toplama ne-
deninin  merkezinde hep uzaklardaki fa-
kirler gerekçe olarak gösterilmektedir.
Örneğin, Afrika’da isimlerini dahi yeni duy-
duğumuz bazı ülkelerdeki fakirlerin trajık re-
simleri bunların broşürlerinde hep ön
plandadır. 

Bu örgütlerin yardım toplama adı altında
yaptıkları faaliyetler gerçekten İslam’a uy-
gun mudur? Bu güne kadar belki de bu soru
hiç sorulmamış ve gündeme taşınmamıştır. 

Allah rızası için yardım toplayanlar hiç
yanlış yapar mı, yolsuzluk yapar mı diyen-
lerin nasıl yanıldıklarını son olaylar açık bir
şekilde göstermiştir. Herkesin çok güven

duyduğu bir yardım kuruluşunun nasıl yol-
suzluk yaptığı mahkeme kararı ile ortaya
çıkmıştır. Müslümanlar olarak hepimiz ren-
cide olduk. Zamanında gerekli denetimler
yapılmış olsaydı müslümanlar belki de bu
duruma düşmezlerdi. Ne yazık ki, bu gibi
konuları krıtik edenlere iyi gözle bakılma-
maktadır. Bu da müslümanların yazılı kül-
türlerinin hala gelişmediğini göstermektedir. 

Bize göre çok önemli olan bu konuyu
şimdiye kadar pek gündeme gelmemiş
yönleriyle   incelemeye gayret edeceğiz.

Mali ibadetler
Zekat, fitre, hac ve kurban, fidye ve keffa-

ret, ınfak, sadakadır. Biz bu konuların fıkhi
yönünü  ayrı ayrı incelemeyeceğiz. Çünkü
kitaplarımızda bunlarla ilgili yeterli bilgi bul-
mak mümkündür. Bizim incelemek istediği-
miz konu başlıkları şu iki maddeden oluş-
maktadır: 

Bir, yardımları kimler toplayabilir yani
emanet ve ehliyet konusu. İki, toplanan yar-

dımlar öncelikle kimlere verilmelidir ve nerelere harcan-ma-
lıdır? Evet, cevabı verilmesi gereken iki soru. 

Emanet ve ehliyet 
Yüce Allah emanetlerin öncelikle ehline verilmesini emre-

diyor. Nisa suresi, ayet: 58. Hz. Peygamber sas. de: „Ema-
netleri size tam güven veren kişilere verin…“ buyur-maktadır.
Emanet, insanlar üzerindeki Allah’ın haklarıdır ki, bunlar
namaz, zekat, oruç, keffaret, vezir ve diğer konulardır. Ay-
rıca emanetler kulların birbirleri üzerindeki haklarıdır. Bu hak-
ların yerine getirilmesi  gerekmektedir. Ayetin hükmü
umumidir. Tek bir konuya münhasır değildir. 1

Emanetlerin yerine getirilmemesi bir ihanettir. Bu konuda
yüce Allah şöyle buyurmaktadır: „ Ey iman edenler, Allah’a ve
Peygamber’e hainlik etmeyin Sonra bile bile kendi emanet-
lerinize hainlik etmiş olursunuz.“ 2

Emaneti yerine getirme görevi o kadar önemlidir ki, onu
yüce Allah Kur’an’da çok ilginç bir örnekle şöyle açıklamak-
tadır: „Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de
onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan)
korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok
cahildir.“ 3

Bu işi yapanların  İslam’a göre ehil kişiler olduklarını
söylemek mümkün değildir, Bunlar da-
ha çok örgüt sempatizanı olan yeterli
bilgi ve manevi birikime sahip olmayan
kişilerdir. Toplanan yardımlar İslam’ın
emrettiği şura ilkelerine uyularak dağıtıl-
mamaktadır. Bu konuda eğitimci ve yazar
Rüştü Kam şöyle diyor: „Şura ilkesinin
yerini, despot idareciler ve ihtiras tut-
kunu liderlerin ve kadroların hegemon-
yası almış bulunmaktadır.“ Bu tesbite
katılmamak mümkün değil.4 Despot idare-
ciler ve ihtiras tutkunu liderler yıllardan beri
buradaki müslümanlardan çeşitli vesile-
lerle para toplamaktadırlar. Toplanan bu
paraların amacına uygun şekilde harcan-
dığını  söylemek çok zordur. Bu konuda
Şevket Eygi şöyle diyor: Avrupa’daki
müslümanlara bakınız. Kırk seneye ya-
kın bir zamandan beri dolandırılıyorlar.
Yine de durumu anlamış değiller. 

Vermeye, dolandırılmaya devam ediyorlar.5 Evet, bu do-
landırma olayı defalarca ortaya çıktı. Bu para toplama ör-
gütlerinin birbirinden pek farkı yok. Al birini vur öbürüne. Bir
para toplama örgütünün genel merkez kadrosuna bakı-yor-
sunuz. Yıllardan beri hep ayni kişiler. Hiç değişmiyor. Çünkü
liderleri öyle istiyor. Konuyu hiç uzatmaya gerek yok-tur.
Güven konusu bugün iyice zedelenmiş durumdadır. Onun
için şimdilik her müslüman yardımlarını ve mali iba-detlerini
bizzat kendisi kendi yakınlarının fakirlerine vererek icra et-
melidir. 

Diğer bir konu, mali yardımlar öncelikle nerelere
yapılmalı ve kimlere verilmelidir?

Kur’an-ı Kerim’de zekatın kimlere verileceği madde madde
açıklanmıştır.6 Yine başka bir ayette Allah yolunda nelerin
harcanması gerektiği sorusuna verilen cevapta bu yardım-
ların öncelikle nerelere harcanması gerektiği ön plana çıka-
rılmıştır. Evet, Allah yolunda nelerin verilmesinden önce
nerelere verilmesi konusu daha önemlidir.7

Bu konuda Allah Elçisi de zekatın, aranızdaki zengin-ler-
den alınıp yine aranızdaki fakirlere verilmesi gereken bir hak
olduğunu ifade etmiştir. Mahalli ihtiyaçlar dururken zekatı
başka yerlere göndermek mekruhtur. 8
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ugün müslümanlar Dünya’nın her
yerinde eziliyorlar, her türlü eza ve
cefaya maruz bırakılıyorlar. Avru-
pa’da müslümanlar hala muhatap

kabul edilmiyor. Bu gerçeği bilmeyenimiz
yoktur. Bunu önleyebilmek için öncelikle
müslümanların ekonomik, politik, kültürel
ve sosyal  bir lobi gücü oluşturmaları ve
bunun için zekat fonundan yararlanmaları
Kur’an ve Sünnet’in ruhuna uygundur.
Durum böyle iken zekat, fitre ve diğer yar-
dımları her defasında Dünya’nın başka yer-
lerine göndermek ve bu yönde sürekli
reklam yapmak Islam’ın ruhuna uygun bir
davranış değildir.
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Yerel ihtiyaçlar neden bu kadar
önemlidir? 

müslümanlar nerede ya-
şarlarsa yaşasınlar orada
ayaklarının üstünde dur-
masını becerecekler, mad-
di ve manevi güçlü bir top-

lum oluşturacaklardır. Bu da ancak
maddi ve manevi dayanışma ile müm-
kündür. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de
müminleri onur ve şeref sahibi olarak
niteliyor:9 Ayrıca sizin gibi inanmıyan-
ların sultası altında olmayın diyor.10 In-
sanların en hayırlısının iman edip sa-lih
amel işleyen müminler olduğu anla-tıl-
maktadır,11

Şimdi soralım: Bugün müslümanlar
bu özelliklerini koruyabiliyorlar mı? Tabii
ki, cevap hayır olacaktır. Peki neden?
Çünkü biz yaşadığımız yerde maddi ve
manevi gücümüzü birleştirip kullanmı-
yoruz. Her yerde horlanan ve dışlanan,
karnını doyurma dışında hiçbir hakka
sahip olmayan, zaman zaman da inan-
cına hakaret edilen müslümanların ön-
celikle izzet ve şereflerini, haysiyetlerini
kurtarıcı çalışmalara yönelmeleri ge-
rekmiyor mu? Bu da ancak maddi ve
manevi gücümüzü burada kullanmakla
mümkündür. 

Islam’ın dışındaki fikir akımlarına kar-
şı Islami düşünceyi araştırmak, ve
araştırıcılar yetiştirmek için okullar aç-
mak, akademik çalışmalar yaptırmak,
neşriyat merkezleri kurmak, zengin ve
modern kütüphaneler kurmak, edebi
sanat dallarında kabiliyetli elemanlar
yetiştirmek, hastaneler kurmak v.s Işte
bütün bu hizmetler için zekat fonundan
yararlanılabilir. 12

Bugün müslümanlar Dünya’nın her
yerinde eziliyorlar, her türlü eza ve ce-
faya maruz bırakılıyorlar. Avrupa’da
müslümanlar hala muhatap kabul edil-
miyor. Bu gerçeği bilmeyenimiz yoktur.
Bunu önleyebilmek için öncelikle müs-
lümanların ekonomik, politik, külturel ve
sosyal  bir lobi gücü oluşturmaları ve
bunun için zekat fonundan yararlan-
maları Kur’an ve Sünnet’in ruhuna uy-
gundur. Durum böyle iken zekat, fitre
ve diğer yardımları her defasında Dün-

ya’nın başka yerlerine göndermek ve
bu yönde sürekli reklam yapmak Isla-
m’ın ruhuna uygun bir davranış değil-
dir.

Avrupa’da cami adı altındaki yerler,
istisnalar hariç, birkaç odadan ibaret
basit ve basık mekanlar. Eğreti minber
ve mihraplar, ucuz ve tozlu halılar, ba-
danasız duvarlar. Cemaat biraz fazla
olduğu zaman nefes almanın zorlaştığı
daracık yerler. Bu tür cami sayısı o ka-
dar çok ki, hemen hemen her köşe ba-
şında böyle bir mekana rastlamak
mümkün. Bunlardan hangisine giderse-
niz gidiniz, mutlaka sizden yardım iste-
nir. Yani hepsi yardıma muhtaç. Ama
bu camilerin bağlı olduğu genel mer-
kezler hep başka yerlere yardım topla-
mak için yoğun bir kampanya yürütü-
yorlar. Camileri, hocaları, çocukları
hepsi bir şekilde muhtaç. Bunlar ise
başka yerleri kurtarma iddiası ile yar-
dım topluyorlar. Biz de diyoruz ki, siz
önce kendinizi kurtarın. Çünkü öncelik
en yakındaki ihtiyaçlardır. 

Pek tabii ki, zaman zaman başka
yerlerdeki ihtiyaçlar için de yardım top-
lanabilir. Fakat siz bu işi her yıl kesin-
tisiz yapıyorsanız ve de buradaki ihti-
yaçları görmezlikten geliyorsanız o
zaman bu işte bir tuhaflık var demektir.
Sonuçta yükselmekte olan bu itirazlara
kulak vermek zorundasınız. Çünkü bu
yardımlar birer emanettir. Onu yerinde
kullanmaz iseniz emanete ihanet etmiş
olursunuz. 

Sonuç olarak biz şunu sormak istiyo-
ruz: Neden bizim cemaatimiz, başı dik,
hırslı, iddialı, büyük ideallerine gönül
vermiş, hak dağıtımında adaletli, din
hizmetinde örnek, kültürlü, bilgili, dina-
mik yöneticilerden mahrum kalsın? Ar-
tık yapılması gereken; ekonomik uyan-
ma, bilinçlenme, hesap sormayı bilme,
hak arama ve kendini eskinin alışkan-
lıklarından ve yanlışlıklarından sıyırıp
yenilemektir. 

Almanya’daki müslümanların sıra-
dışı imajını silmeye yönelik hiçbir
çalışma yapmamış, sözde holding-
çiler tarafından müslümanların cami-

lerde dolandırılmasına ses çıkar-
mamış, ezilmemizden, horlanmamız-
dan gocunmamış, sadece aklını tak-
tığı vatandaşın cebindeki parasını
alma dışında bir plan ve projesi ol-
mayan yöneticilerden kurtulma za-
manı gelmiş ve geçmektedir. Bu
yanlış gidişata destek verenler, yar-
dım edenler de mesuliyetten kurtula-
mıyacaklardır. Eğer biz kendimizi
değiştirmek istemezsek Allah da bizi
değiştirmez ve sürünmeye devam
ederiz. Artık uyanalım, yanlış gidi-
şattan kendimizi kurtaralım, aklımızı
kullanalım. 

Yüce Allah aklını kullanmıyanlar için
şöyle buyurmaktadır: „ Aklını kullanma-
yanları pislik içerisinde bırakırım“. 1

1 �bni Kesir tefsiri, cilt: 1,S. 405
2 Enfal suresi, ayet: 27
3 Ahzap suresi, ayet: 72
4 Mocca dergisi, Sayfa : 5 sayı: 3, Ekim
2008
5 3 Mart 2005 tarihli Milli Gazete
6 Tevbe suresi, ayet: 60
7 Bakara suresi, ayet: 215
8 B. Islam ilmihali, Shf. 346, Ö.N.Bil-

men
9 El-Münafikun suresi, ayet: 8
10 Maide suresi, ayet: 51
11 Beyyine suresi,ayet :7  Al-i Imran su-

resi, ayet: 110
1 Prof. Dr. Mehmet Şeker, Islam’da sosyal
dayanışma müesseseleri, Shf. 124-125. DIB
yayınlar.240, Ankara, 2003
12 Yunus suresi: 100  
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Mustafa Ekşi



BD seçimlerini Barack Hu-
seyin Obama kazandı. 
Cumhuriyetçi Başkan 
George W. Bush’un ardın-

dan demokrat bir başkanın işbaşına
geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu
ama yine de bir tereddüt vardı. Çünkü
Demokrat Parti, daha seçim havasına
girilmeye başlandığında; birisi kadın di-
ğeri siyahi iki aday adayı açıkladığın-
da, tartışmalı bir adım atmış ve ABD
tarihinde mutlaka bir ilki gerçekleştir-
meye soyunmuştu...

Belki de, bir kadını ya da bir siyahiyi
başkan olarak seçmek istemeyebilecek
seçmenler açısından, Demokrat Parti
bir tür kumar oynamıştı..

Barack Obama, Hilary’yi geçerek
başkan adayı oldu ve şimdi de seçi-
mi kazandı. O artık ABD Başkanı. Ve
bu haliyle de ABD tarihinde bir ilk.

ABD’nin yeni Başkanı Barack Hüse-
yin Obama, siyahların yıllardan beridir
görmekte oldukları hayalin, yani Martin
Luther King’in 1963’te Washington’da
yüzbinlerce siyaha karşı yaptığı ‘Bir ha-
yalim var’ konuşmasında ifade edilen
şeylerin gerçekleşmesi midir sahiden;
yoksa daha geçişdöneminde miyiz?
Bunu bilmiyoruz.

Bu zaten, siyah ya da beyaz, ABD’
lilerin meselesi. 

Esas mesele ise, Obama başkanlı-
ğındaki ABD’nin bundan sonra ne ya-
pacağı ve nasıl yapacağı? 

ABD’nin etki ve ilgi alanına girmeyen
ülke yok gibi çünkü. Ve her ülkede, he-
men her kesimden insan, ABD’nin uy-
gulayacağı politikaların nasıl olacağı
konusu ile yakından ilgili...

Irak’ta neler olacak?.. Obama işbaşı-
na geldikten sonra, seçim konuşma-la-
rında söylediği gibi, oradan asker
çekmeye başlayacak mı?

Afganistan’daki anlamsız işgalin sür-
dürülmesi için, oraya ek asker gönde-
rip, daha fazla masum sivilin ölmesine
yol açacak adımlar atacak mı?..

ABD ile İran arasındaki karmaşık mü-
nasebetlerin, yeni dönemdeki seyri ne
olabilir?.. Bölgeyi ve Dünya’yı diken
üzerinde tutan bir kapışma ihtimali, ko-
nuşmak ve anlaşmaktan yana olan De-
mokratlardan çıkan bir başkan
dö-neminde de sözkonusu mudur?..

Ve tabii ki Filistin... Filistin halkının
yıllardan beri çekmekte olduğu sıkın-
tılar, babası Kenya asıllı bir Müslüman
olan Barack Huseyin Obama döne-
minde de, devam edecek mi?

ABD’li hemen her başkan gibi, Filis-
tin-İsrail meselesini çözmek için gayret
edeceği şüphesiz olan Obama, onlar
gibi yapıp, işi İsrail’in lehine uzatarak
zamana mı yayacak; yoksa olabildiği
kadarıyla, adil bir çözüm bulabilmek
için mi çalışacak?.. Filistin-İsrail mese-
lesi, meselelerden bir mesele değil,
meselelerin anası denilmeyi hak eden
bir durum. Ve ABD’nin yeni başkanının
bu konuda takınacağı tavır, Dünya’nın
bundan sonra nasıl döneceği husu-
sunda da, ciddi fikirler verebilir.

Obama’nın ön seçim ve seçim sü-
recinde yaptığı konuşmalara ve
yakın çevresinin konuyla ilgili açıkla-
malarına bakılırsa, işler karışık.

Bölgeden bahsettiği hemen her ko-
nuşmasında, ‘Filistin-İsrail meselesini
mutlaka çözeceğini’ vurgulamaya özen
gösteren Obama’nın, İslam Alemine
yönelik konuşmalarında, Filistin tarafı-
nın memnun olacağı sözler sarf ettiğini
biliyoruz.. Ama aynı Obama’nın, batı ve
özelde İsrail  kamuoyunu hedef alan

konuşmalarında ise, İsrail tarafının bek-
lentilerini artıran sözler söylediği de
malum.

Filistinliler Obama’dan ne bekli-
yor?

Filistinliler Obama’dan; İsrail’in, BM’
nin çizdiği 1948 sınırlarına değilse de
1967 öncesi sınırlarına dönmesini te-
min etmesini, yüzbinlerce Filistinli mül-
tecinin yurtlarına geri dönüşünü sağ-
lamasını, İsrail’in saldırganlığına bir dur
demesini... bekliyorlar.

Obama’nın bir yönüyle olsun Müslü-
manlığa yakın oluşu, onları bu hususta
ümetlendiriyor.

İsrail ise; Obama’nın, daha önceki
başkanlar gibi İsrail’e kol kanat germe-
sini, Filistinlilere yönelik acımasız dav-
ranışlara ses çıkarmamasını, BM Gü-
venlik Konseyi’nin aleyhte alabileceği
kararlar konusunda veto hakkını sürekli
olarak kendi lehlerine kullanmasını ve
mümkün olduğu kadar genişlemelerini
sağlayacak politikalar uygulanması hu-
susunda da, maddi ve manevi yardım-
larını esirgememesini bekliyor...

Filistinliler, doğal haklılıklarına; İsrail
ise arkasında ve yanında olan lobilere
ve sermayeye güveniyor.

Obama’nın işbaşına gelir gelmez Fi-
listin-İsrail arasındaki problemle ala-kalı
olarak özel bir temsilci atamayı ve me-
seleyi sıkı bir şekilde takip etmeyi vaad
ettiği, biliniyor.

Şimdi bekleyecek ve Obama’nın,
Cumhuriyetçi Bush’un milyonlarca
masum insanın ölümüne sebep ol-
duğu Irak’ta ve işgalin sürdürülmesi
NATO’ya havale edilen Afganistan’
da neler yapacağını; tabii özellikle
de, bölge ve Dünya barışının anah-
tarı olarak nitelenen Filistin-İsrail an-
laşmazlığı konusunda, nasıl adımlar
atacağını, gözleyeceğiz. 

Belirtiler ve bu zamana kadar yaşa-
nan tecrübeler; ABD sözkonusu oldu-
ğunda, fazla ümide kapılmamak gerek-
tığini söylüyor bize. 

Obama yönetimindeki ABD’nin, şim-
diye kadarki çizgisinin tersine dönme-
sini ve çıkarları için akla gelen- gel-
meyen her şeyi yapmaya hazır Dünya
jandarmasının; bundan sonra, adalet
ve hakkaniyeti esas alan davranışlar
sergilemesini ummak, çok anlamlı değil
,dolayısıyla.
En azından ABD’de başa güreşen iki
büyük güç Cumhuriyetçiler ve Demok-
ratların birbirlerinden farkları olup olma-
dığın anlamış olacağız böylece. Ki, bu
da, eğer ders ve tabii ki hemen ardın-
dan da tedbir almamızı sağlayacak ise,
az kazanç sayılmaz.

Ne Yapmalı

imdi bekleye-
cek ve Oba-
ma’nın,
Cumhuriyetçi
Bush’un mil-

yonlarca masum insanın
ölümüne sebep olduğu
Irak’ta ve işgalin sürdü-
rülmesi NATO’ya havale
edilen Afganistan’da
neler yapacağını; tabii
özellikle de, bölge ve
dünya barışının anahtarı
olarak nitelenen Filistin-
İsrail anlaşmazlığı konu-
sunda, nasıl adımlar
atacağını, gözleyeceğiz. 

Ekrem Kızıltaş

Bekleyecek 

ve

göreceğiz!
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“Bütün Nazi cinayetleri, toplama kampları, işkenceler, kötülük-
ler ve insanlık dışı davranışlar için insanlıktan özür diledim.”

Ne Yapmalı
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1971’de Başbakan olarak ziyaret ettiği Varşova’da, Ikinci Dünya
Savaşı’nda Nazilerin katlettiği Polonyalı yahudiler anısına yapılmış
olan anıtın önünde diz çökmesi Dünya kamuoyunda büyük yankı
uyandırdı.
Bu diz çöküş Almanya‘nın savaş sonrası insanlık âlemine yeniden
kabul edilişinin dönüm noktası oldu. 

Willy Brandt, Almanya’nın efsanevi sos-
yaldemokrat lideri 

Norveç yılları
randt, burada bir yandan Norveç İsçi

Partisi içinde ça-lışırken, Al-
manya’daki SAP örgütüyle
de haberleşmeyi ve ülkesine
illegal yayınlar sıydırmayı
sürdürdü. 1936 yazında,

Norveçli ögrenci Gunnar Gaasland adı-
na düzenlenmiş bir kimlikle Berlin’e ge-
çerek SAP’ın hücre örgütlenmesini
geliştirmek için çaba harcadı. İspanya
iç savaşının başlaması üzerine, Şubat
1937’de SAP’ın iyi ilişkiler içinde bulun-
duğu POUM’la (Birleşik Marksist İsçi
Partisi) bağlantısını sağlamak için İs-
panya’ya gitti.

Haziran 1937’ye kadar kaldığı İspan-
ya’dan yeniden Norveç’e döndü. 1938
Yılında Nazi rejimi tarafından Alman
vatandaşlığından çıkarıldı. Brand, Ikinci
Dünya Savaşı başlayıp Almanya, Nor-
veç’i işgal edince, gerçek kimliği anlaşı-
larak örgütü ele vermemek amacıyla
giydiği Norveç askeri üniformasıyla ya-
kalandı. Savaş esiri sayılarak bir süre

sonra serbest bırakılmasından yararla-
narak tarafsız İsveç’in başkenti Stock-
holm’e geçti ve uzun bir süre Norveç
direnişi için çalıştı.  

İskandinav sosyalistlerinin prag-
matist anlayışı ve reformist sosyal
adaletçi sosyalizm tasarımları Brand
üzerinde derin etki yapmıştır. 

Brandt’ın Almanya’ya dönüşü
Brand, savaşın bitmesinden sonra

Almanya’ya, önce Norveç İsçi Partisi’-
nin gözlemcisi olarak döndü. 1947 so-
nunda yeniden Alman vatandaşlığına
geçti. Ocak 1948’de, 1941’de evlenmis
oldugu Norveçli eşinden ayrılarak yeni-
den evlendi. SPD’de Almanya’nın ulus-
lararası kapitalist sistemle (ve batıyla)
yeniden bağlantıların kurulmasını savu-
nan sağ kanatda yer aldı. Siyasal faali-
yetini sürdürdügü Berlin’de 1958’de
Berlin örgüt başkanlığına seçildi. 

Ekim 1957’de Berlin Belediye Baş-
kanı’nın ölmesiyle şehir meclis başkanı
olarak belediye başkanlığına geldi.

1961 genel seçimlerinde SPD’nin baş-
bakan adayı oldu; partinin oyunu %31
den %36ya çıkarmasına rağmen seçi-
lemedi. Bu seçim kampanyasında, geç-
mişde komünistlerle işbirliği yapmış
olması ve nesebinin gayri sahihliği sağ
partilerce aleyhinde kullanıldı. 1964de
SPD Parti Baskanlığına seçildi. 1966’
da Hristiyan Demokratlar’la SPD ara-
sında kurulan büyük koalisyonda baş-
bakan yardımcısı ve dışişleri bakanı
oldu. 

Brandt dışişleri bakanı
Bu görevde, Amerika’dan olabildi-

ğince bağımsızlaşma  esasına dayalı
bir Avrupa Politikası tasarımı geliştirdi.
Alman diplomasisini ABD’den bağımsız
hale getirmeye çalıştı; Doğu Avrupa
Halk Demokrasileri ve özellikle Doğu
Almanya Cumhuriyeti ile ilişkilerinin ge-
liştirilmesi için büyük çaba harcadı. 

Ve Brandt başbakan
Willy Brand 1968 seçimlerinden son-

B



Ne Yapmalı

ra SPD ile FDP’nin (Hür Demokrar
Parti) kurduğu koalisyon hükümetinde
başbakan oldu. Ostpolitik (Doğu Poli-ti-
kası) alanında hızlı adımlar atan atan
Brand 1970 Yılında Federal ve Demok-
ratik Alman Hükümetleri’nin geniş çaplı
işbirliğine girmesine öncülük etti; SSCB
ile Saldırmazlık Paktı’nı imzaladı. 1971
’de başbakan olarak ziyaret ettiği
Varşova’da, Ikinci Dünya Savaşı’nda
Nazilerin katlettiği Polonyalı Yahu-
diler anısına yapılmış olan anıtın
önünde diz çökmesi Dünya kamuo-
yunda büyük yankı uyandırdı. Aynı
yıl doğu-batı gerginliğinin azaltılmasına
katkıları nedeniyle kendisine Nobel
Barış Ödülü verildi. 1976’da Sosyalist
Enternasyonal Başkanlığına seçilen
Brandt, 1974’de özel danışmanı Gün-
ther Guillaumme’un Demokratik Alman
ajanı olduğunun ortaya çıkması üzerine
Basbakanlıktan istifa etti. Bundan son-
ra fiilen partinin onur başkanlığı konu-
muna çekildi. 

1979’da geçirdiği kalp krizi üzerine
karısından ayrıldı, 1984’de kendisinden
32 yaş küçük olan SPD sol kanadından
genç bir kadınla evlendi. 

Nükleer silhlanmaya hayır
Brandt seksenli yıllarda partide ağır-

lığını yeniden hissettirdi ve Yeşiller’le
koalisyona destek vererek, ABD öncü-
lüğünde yeniden tırmandırılan soğuk
savaş atmosferine ve nükleer silahlan-
maya karşı tavrını koydu. Almanya’nın
efsanevi sosyaldemokrat lideri Brand,
8 Ekim 1992’de sosyalist Enternas-
yonal Başkanı olarak hayata veda etti.

Brandt neden diz çöktü?
Ünlü Almanya Başbakanı Willy Bran-

dt’ın 7 Aralık 1970 tarihli Polonya ziya-
retinde Varşova Gettosundaki anıtın
ziyareti de programdaydı. O puslu kış
günü, Willy Brandt Polonya Gettosu
anıtına çiçek koyduktan sonra, herke-
sin bakışları altında birden bire diz
çöktü. 10 saniye, 20 saniye, yarım daki-
ka... Herkes nefesini tutmuş bir biçimde
Brandt’ı izlerken gazeteciler Dünya’nın
en unutulmaz karelerini fotoğraflıyor-
lardı. Brandt yavaşça doğruldu ve ar-
kada Alman delegasyonu olduğu halde
susarak Getto Anıtı’nı terk etti.

Evet, Almanya Başbakanı Brandt sa-
dece anıta çiçek koymakla yetinmiyor
bir de diz çökerek faşizmin kurban-la-
rından insanlık adına af diliyordu.
Brandt daha sonra ‘bütün Nazi cina-
yetleri, toplama kampları, işkenceler,
kötülükler ve insanlık dışı davranış-
lar için insanlıktan özür diledim’ di-
yecekti. Dikkat edilirse burada ne bir
soykırım tartışması ne de Alman Halkı
adına Polonya‘dan ya da Yahudilerden
özür dilenmesi tartışması yapılmıyor,

güçlü bir başbakan insanlık ve kendi
adına, bir insanlık suçu karşısında diz
çöküyordu.

Alman milliyetçiler Brandt’a ateş
püskürüyor

Elbette bu dakikadan sonra bütün
Dünya Varşova’daki diz çökmeyi tar-tış-
maya başladı. Alman Milliyetçileri
Brandt’a ateş püskürüyor, ülkedeki
Sosyal Demokrat Parti muhalifleri
Brandt’a vatan hainliğine kadar varan
suçlamalarda bulunuyorlardı. Brandt
ölünceye dek de kendi ülkesi Alman-
ya‘da iç muhalefetin bu tür kara çal-ma-
ları ve suçlamalarından kurtulama- dı.
Muhafazakâr sağ basın ve antiko-mü-
nist aydınlar yıllarca Brandt’ı bu dav-ra-
nışı yüzünden aşağılamaya çalıştı. O
dönemde Spiegel Dergisi tarafından
yapılan bir kamuoyu araştırmasının so-
nucuna göre, Almanların yüzde 48’i bu
hareketi onaylamadıklarını söyledi. Diz
çökme kavramı Almanya‘da yıllarca po-
litik bir aşağılama deyimi olarak kul-la-
nıldı. Brandt yakın arkadaşı ünlü
sos-yal demokrat Egon Bahr’a neden
diz çöktüğünü yıllar sonra şu cümlelerle
anlattı:

‘Planlanmış bir şey değildi. Birden
bire burayı sadece ziyaret etmenin
ve ayakta durmanın yetmeyeceğini
düşündüm.’

Willy Brandt’ın bu davranışıyla
dünya yeni bir döneme girdi

İkinci Dünya Savaşı sırasında 400
bin dolayında Varşova Yahudisi bu get-
toda insanlık dışı şartlarda tutulmuş ve
çoğu da bu şartlara dayanamayarak
hayatını kaybetmişti. 50 bin kadar Ya-
hudi de buradan gönderildiği Treblinka
ve Auschwitz toplama kamplarında öl-
dürülmüştü. Alman faşizminin en ber-
bat yüzüyle karşılaşan Polonyalılar
çoktan Doğu Bloku’nun en önemli ülke-
lerinden biri olmuş ve soğuk savaş baş-
layalı da en az 25 yıl geçmişti.
Al-manya sosyal demokratların iktida-
rına kadar Doğu Bloku ile ilişki kurmak-
tan kaçınmış ve ABD’nin soğuk savaş
politikasını yürütmüştü. Willy Brandt’ın
bu davranışıyla Dünya yeni bir döneme
girdi.

Nobel barış ödülü randt’ın
Hem Avrupa hem de insanlık tarihine

Brandt’ın Polonya‘da diz çökmesi ol-
dukça büyük kazanımlar sağladı.
Brandt bu hareketiyle, Dünya barışına
yaptığı katkısı nedeniyle, 1971 yılında,
Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.
Brandt’ın o gün kendi ülkesinden olduk-
ça tartışmalı görülen bu davranışı bu
gün hem Almanya hem de Polonya‘da
iki ülke arasındaki dostluğun en önemli
yapı taşlarından biri olarak değerlen-di-
riliyor. Bu diz çöküş Almanya‘nın
savaş sonrası insanlık âlemine yeni-
den kabul edilişinin dönüm noktası
oldu. Bu diz çökme hem Doğu hem
de Batı Bloku’nda soğuk savaşın bit-
mesinde atılan en önemli adım-lar-
dan biri olarak sayıldı. Almanlar
açısından dünün tartışmalı adımı
olan bu diz çöküş, bugün adeta de-
mokrasi ve insan haklarının sembo-
lü halini aldı.

Polonya da aynı duyarlılığı gös-
terdi

Peki Polonyalılar ve Polonya Devleti
Almanya Başbakanı Willy Brandt’ın
kendi ülkelerinde diz çökmesi karşısın-
da ne yaptı? Her şeyden önce Polonya
hiçbir zaman ‘Biz Almanları diz çöktür-
dük’ diye düşünmedi, bunu çağrıştıra-
cak hiçbir davranış sergilemedi. Aksine,
Sosyal Demokrat Brandt’ın davranışı
ne kadar gözyaşartıcı bir davranış olsa
da, Polonya‘nın tutumu da Brandt’ınki
kadar olmasa da yine de bir hayli etki-
leyiciydi. Polonya, Brandt’ın önünde diz
çöktüğü Getto Anıtı’nın yakınına, duva-
rında Brandt’ın diz çökmüş bir kabart-
ması olan kocaman bir Willy Brandt
Anıtı dikti. En önemlisi de Polonya‘daki
bu anıtın bulunduğu meydanın adı da
o tarihten beri resmen Willy Brandt
Meydanı oldu. Willy Brandt  muhalifle-
rini ise hatırlayan kalmadı.

Willy Brand, 18 Aralık 1913’
de tezgahtar bir kadının ço-
cuğu olarak Lübeck’de
doğdu. Gerçek adı Herbert
Ernst Karl Frahm’dır. Anne-
sinin etkisiyle sosyalizmle
küçük yaşta tanıştı, 14 ya-
şındayken partinin yerel
yayın organı Lübecker
Volksbote’ye (Lübeck Halk
Habercisi) yazmaya baş-
ladı. 16 yaşında, SPD’nin
(Alman Sosyal demokrat
Partisi) gençlik örgütü
S.A.Ja (sosyalist İsçi Genç-
lik), bir sene sonra SPD’ye
üye oldu. 1931’de SPD’den
ayrılan sol kanadın kur-
duğu SAP’a (sosyalist İsçi
Partisi) geçti. 1932’de liseyi
bitirdi. 11-12 Mart 1933’de
Willy Brant kod adıyla
SAP’ın Dresden’de illegal
olarak düzenlediği kon-
greye katıldıktan bir süre
sonra, tutuklanacağını ög-
renince bir balıkçı tekne-
siyle Danimarka üzerinden
Norveç’e kaçtı. 

Önder Coştan
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„İnsan olmak zaten felsefe yap-
mak (düşünmek) demektir“1

u Martin Heidegger’in meş-
hur bir sözüdür. Heideg-
ger’in burada söylediği vu-
rucu ve açık bir sözdür. Bu
söz insan tabiyatını hedef-

ler. Amacı her insanın tabiyatı itibariyle
ve zaruri olarak kendisi ve hayatı hak-
kında düşündü-ğünü göstermektir: 

İnsan nedir? Kimdir? Niçin vardır?
Ve saire. Bu sorulara hiçbir insan kay-
gısız kalamaz., çünkü bunlar öze yö-
nelik, varlığa dair, yani ontolojik soru-
lardır. İnsan ancak bu soruları cevap-
layarak bir insan olarak alemde ve bir
şahsiyet olarak toplumun içinde kendi-
sine bir yer edinebilir. Nasıl ki insan
yemeden içmeden yaşayamazsa, aynı
şekilde bir dünya görüşü olmaksızın
da yaşayamaz. Bu sorular insanın ta-
biyatından kaynaklanır ve dünya görü-
şü ise ancak bu soruları cevaplama
gayretinin bir neticesidir.

Fakat insan sadece bildiğini gö-
rür.

Fakat insan sadece bildiğini görür.
Heidegger’in tarzında konuşacak olur-
sak, dünya görüşü insanın alemdeki
(dünyadaki) yönelişidir. Yani dünyaya
ve dünyadaki „şey“lere belli bir şekilde
yönelmesi, onlarla kendisi arasında
belli bir nisbet kurması, bir nisbette
durmasıdır. Çünkü sonuçta insan dün-
yada nasıl duruyorsa dünyayı öyle
görür, öyle bakar. Yani: Bu tür ontolo-
jik sorulara vereceğimiz cevablarımı-
zın yönü dünyada neyi
görebileceğimizi (bilebileceğimizi),
şeyleri nasıl kullana-cağımızı, neye
değer verip neyi değer-siz olarak ad-
dedeceğimizi belirler.   

Bu açıdan Thales’in ilk filozof olduğu
söylemi biraz acele ifade edilmiş gibi
görünüyor. Fakat bunu demek bu söy-
lemin yanlış olduğu anlamına gelmez.
Şayet kesin yargılardan kaçınırsak ve
izlemlerimizi belli bir çerçevenin içinde
ifade edecek olursak, bu söylem gayet
haklı bir söylem olabilir. 

Mesela, „Thales Avrupa Bilim gele-
neğinin ilk filozofudur.“, demek daha
doğrudur, bu makbul bir çerçeve olab-
lir. Olabilir ama kesin olarak böyle de-
ğildir. Çünkü o ancak elimizde bize bu-
nun tersini gösterecek bir döküman
bulunmadığı sürece Batı’nın ilk filozo-
fudur. Ama bugün yok diye yarın da ol-
mayacak demek değildir. Peki ama
özellikle Thales’i Avrupa Bilim gelene-
ğinin ilk filozofu olarak anma isteğinin
sebebi nedir?

„Thales Avrupa Bilim geleneğinin
ilk filozofudur.“

Yukarıda Heidegger’den alıntıladığı-
mız söz ne kadar ikna edici olsa da
yine bu sözü de bir çerçevenin içine
koymadan olduğu gibi almak da acele
atılmış bir adım olur. Daha önce de be-
lirttiğimiz gibi bu söz insanın tabiatı iti-
barıyle zaruren felsefi ve hatta
meta-fizik sorularla meşgul olmasına
nisbet-le söylenmiş bir sözdür. Ama
her dü- şünen (felsefi sorularla meşgul
olan) insanı hemen filozof olarak ad-
landı-rabilir miyiz? Nasıl ki her şiir
yazan in-sana hemen şair demiyor-
sak, bunu da hemen diyemeyiz. İnsan
meşgul oldu-ğu bir işi kendi şahsında
vasıflaştırmak istiyorsa bu işle sürekli
meşgul olması lazım gelir.

Peki ya bu cevapların özelliği
neydi?

Thales’in ise sürekli olarak felsefi
sorularla meşgul olan bir insan oduğu-
nu görmek için „çukur hadisesi“ne
işaret etmek kafidir. Fakat kendisine
„ilk filozof“ lakabının verilmesi yine
sadece bununla açıklanamaz. Bu
onun izlenimlerinden çıkardığı sonuç-
larla alakalıdır, ki kendi zamanı ve çağı
içinde önemliydi. Ancak bu elde ettiği
sonuçlar, verdiği cevaplar onu Batı
Felsefesi’nin öncüsü yapar. Fakat yine
sadece bu cevaplara odaklanma acele
etmemek gerekir. Peki ya bu cevap-
ların özelliği neydi? Özelliği, bu cevap-
ların yeni bir dünya görüşünün temelini
atması hususuyla igilidir. Çünkü onlar
geleneksel kozmolojinin cevapların-
dan uzaklaşıyordu, ki bu kozmoloji
herşeyi belli bazı efsanelerle açıkla-
makla yetiniyordu. Alemi yeniden açık-
lama çabası. İnsanın insan olarak
alemde ve bir şahıs olarak toplumda
yeniden yönlenmesi. 

Farklı bir ölçü.
Fakat Thales‘i bugün için hala

önemli kılan artık sunduğu sonuçlar
değildir. Nitekim artık onların pek bir
bağlayıcılığı kalmamıştır. Ama onu
hala önemli kılan, bugüne kadar bes-
lenerek geliştirilmiş olan onun düşün-
ce tarzıdır. Dünyaya bakışında ve yak-
laşışındaki belli bir üslup. Gözlerindeki
farklı bir bakış. Dünyayı ve içindeki-le-
rini değerlendirmekte koyduğu farklı
bir ölçü. Onu önemli kılan izlenimle-
rinin felsefi bir tarz ve üsluba sahib ol-
muş olmasıydı. 

1 Martin Heidegger, Einleitung in die
Philosophie, Vittorio Klosterman Verlag,
Frankfurt am Main, 1996, S. 1
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Niçin İon’lu-
lar ve özel-
likle Thales
ilk Filozoflar
olarak geçer-

ler?

Hureyre Kam

Thales
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bn Hazm Miladi 994 senesinde Kurtuba’da doğmuş ve 1056 sene-
sinde ailesinin yurdu olan Sevilya’ya yakın Manta Lisham köyünde
vefaat etmiştir. İbn Hazm alim bir şahsiyet olan ve Emevi halifeleri
el-Mansur ve oğlu Muzaffer’in hükümranlığı altında vezir olan ba-
basının sayesinde Kur’an ilimleri, Hat sanatı, Şiir ve dil alanında

kapsamlı bir eğitim görmüştür. 14 yaşına girene kadar bazı erkek muha-
fızlar hariç tamamen kadınların arasında yetişmiştir. Daha ilk gençlik çağ-
larında babasının yanında önde gelen devlet adamlarıyla yapılan resmi
siyasi toplantılara katılmış ve bu sayede en tabi bir olarak yüksek siyasetle
tanışmıştır ve  İbn Hazm da aynı babası gibi Vezirlik makamına oturmuş-
tur. Başta M.S.1022 senesinde kendisini Emevi soyundan sayan IV. Ab-
durrahman el- Murteza’nın sarayında olmak üzere bu görevi daha sonra
M.S.1023 senesinde Kurtuba hükümdarı V. Adurrahman el- Müstahzir’in
hükümranlığı altında üstlenmiştir. M.S.1027 senesinde Hişam  el-
Mu’tad’ın isteği üzerine yeniden Vezir makamına oturmayı kabul etmiştir.
Hizmetinde bulunduğu sultanların birer birer tahttan indirilmesi üzerine en
az üç defa zindana atılan İbn Hazm hayal kırıklığına uğrayarak siyasetten
soğumuş, yensiden üstlendiği vezirlik makamını terketmiş ve kendisini ta-
mamen ilme vermiştir. 
İbn Hazm’ın ahlak hakkında niçin çok eser verdiği hususu yaşadığı za-
manın şartlarına bakılınca anlışlabilir. İbn Hazm bilhassa Berberi ve Slav
kabilelerinden uluşan Taif Kırallıkları döneminde  Endülüs’de yaşamıştır.
Bu krallıkların şekli duraksız iktidar savaşlarından dolayı bölünmüş. Bu
yüzden parça parça olmuş vilayetlerle karşılaştırılabilir. Çoğu alim islami
fütuhatın gerilemesini müslümanların birlik olmakta gösterdikleri zaafa
bağlamıştır, Sadece Endülüsteki müslümanlar bir tek söylemin etrafında
birleşebilselerdi Fransa ve hatta belki İtalya (Roma) için bile müslüman
ordularını beş yüzyıl boyunca Fransa sınırında tutmak mümkün olmazdı.
Peygamber’in ölümünden sonra müslümanların birlik olmakta gösterdik-
leri zaaf ve iç çatışmalar Haçlı Seferlerinde görüldüğü gibi müslümanla-
rın düşmanlarını taarruzunlarında daha da güçlendirmiştir. İbn Hazm ise
(iç çatışmalarla dolu) zamanının büyük bir alimiydi. Onun bilgisi ve yete-
nekleri bugün bile bizi derinden etkilemektedir. O aynı zamanda dilbilim-
cisi, edebiyatçı, şair, hekim, siyasetçi, ilahiyatçı, fakih (islam hukuku alimi),
tarihçi ve filozof du ve felsefesinde çoğu zaman psikolojik yöntemler kul-
lanırdı. 

Çoğu alim islami fütu-
hatın gerilemesini müs-
lümanların birlik
olmakta gösterdikleri
zaafa bağlamış, böyle
anlamıştır. Sadece En-
dülüsteki müslümanlar
bir tek söylemin etra-
fında birleşebilselerdi
Fransa ve hatta belki
İtalya (Roma) için bile
müslüman ordularını
beş yüzyıl boyunca
Fransa sınırında tutmak
mümkün olmazdı.
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Farklı hükümdarların himayesinde siyasetin en üst makam-
larında faal olmuş ve Kurtuba’da alevlenen iç çatışmalar so-
nucu (MS.1009) hizmet ettiği sultanların tahttan indirilmesi
üzerine defalarca zindana atılmıştır. Yaşadığı bu tecrübeler-
den sonra siyaset hayatından tamamen çekilmesine rağmen hiç-
bir zaman siyasi ve dini iktidarı elinde bulunduran Mu’tezili
düşünceye mensub Maliki hükumetini eleştirmekten geri durma-
mıştır, Aynı şekilde Şafii mezhebinin görüşlerini de reddeden İbn
Hazm Zahiri mezhebinin kurucularından olmuştur, ki bu mezheb
Kur’an’ı dolaysız ve yorumsuz olarak anlamak gerektiği görü-
şünü savunuyordu. (bkz. Goldzieher: „Zahiriten“). Onun görü-
şüne göre içinde bulunduğu toplum hükümdarların
rüşvetperestliği yüzünden zalim bir toplum olma yolunda ilerli-
yordu. Çünkü onlar Müslümanrı, Hristiyan’ları ve Yahudileri aynı
ölçüde vergiye bağlıyor ve hatta Müslümanlardan daha çok vergi
alabilmek için onları şarap üretmeye zorluyorlardı. İbn Hazm
hatta eğer para getireceğini bilselerdi bir haça bile taparlardı di-
yecek kadar ileri gitmiştir. Onun hükumete yönelik bu açık eleş-
tirisi dışlanmasına yol açmış talebe yetiştirmesi yasaklanmış ve
bunun neticesinde ailesinin köyü olan Manta Lişam’a yerleşmiş-
tir. Bundan sonra aralarında el-Hümaydi’nin de bulunduğu pek
az insan kendisini ziyaret etmeye cesaret edebilmiştir.
İbn Hazm’ın nesebini ve soyunu belirlemek bugün mümkün de-
ğildir. Ama bunun kendisi için de pek önemli olmadığı görülmek-
tedir. Nitekim Kitab el-Ahlak’ında insanın soyunun önemli
olmadığı, kimsenin soyundan dolayı kibirlenmeye hakkı olmadı-
ğını, bir insanın gayet kötü bir soydan gelebileceğini vurgula-
maktadır. 
Eğitim konusunda ise İbn Hazm herkesin ilime ve eğitime hakkı
olduğunu savunur. Kadınlar hakkında ise onların da aynı erkek-
ler gibi ahlak bozukluğuna meyyal oldukları ama aynı zamanda
onların arasından da Hz. Meryem ve Sara gibi kutsal insanlar
çıktığını ve bu yüzden erkeklerle eşit olduklarını söylemiştir. Ka-
dınların da hakimlik makamı gibi yüksek makamlara oturabile-

ceğini savunurken bir istina belirtmiştir: halifelik makamı. Ehl-i Kitab’a karşı daima saygıyla yaklaşmış ve Yahudi ve
Hristiyan’larla dinlerindeki hata ve çelişkileri karşılaştırarak tartışmış. Bu çabaları ise el-Fisal adlı kitabında anlatılmaktadır.
İbn Hazm ailesinin Balat Mughith’deki evinin çatışmalardan dolayı yıkılması üzerine MS.1013 senesinde Almeyra’ya taşın-
mıştır. Üç sene yaşadığı bu şehirde ise Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasında bize bugün örnek olacak derecede yük-
sek bir anlayış ve hoş görü hakimdi.
O zamanki Endülüste 3 semavi dinin ortak tarafları ve birliği tabii olarak karşılanırken, bugün
ise herkes kendini ötekilerden ayıran farkın peşinde koşuyor. Ve bütün bunlar bundan yaklaşık
bin sene önce oldu.

Yunus Yaldız
Teknik Üniveisitesi Felsefe Öğrencisi
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Belçika’nın gerisindeyiz
Antep’in, halı imalatı konusunda Dün-
ya’nın en iyileri ve en büyükleri arasın-
da olduğunu, ancak pazarlama konu-
sundaki eksiklikler yüzünden hâla Bel-
çika’nın gerisinde  yürümek zorunda
kaldığını söyleyen Balçin; üç milyon in-
sanımızın yaşadığı Almanya’da bile da-
ha Türk halısını tanıtamadık. Avrupa’lı
firmalar Belçika’dan daha çok alış veriş

yapıyorlar. Bu durum bizim ayıbımız
olarak önümüzde duruyor.  Türkiye’de
vizyon eksik, yetişmiş elaman yok. 

İş hayatında risk almak gerekir
Hatalarımızdan en önemlisi, işi za-

mana bırakmak. İş hayatında risk al-
mak zorunluluğu vardır. Risk almazsan
büyüyemezsin, kendini tanıtamazsın.
Mesela, biz bilhassa halıcılık konusun-

da yeni teknolojiye geçtiğımizde, Avru-
pa o  teknolojiyi çoktan kullanıyor olu-
yor.  Ben üreticilikten geliyorum, üretim
için alt yapı oluşturmak gerçekten zor
bir iş. Pazarlamacı iseniz bütün firmalar
sizin için çalışır, yani benim şu anda
yaptığım biraz kolaycılık oluyor. 

Burada biraz daha rahat çalı-şı-
yorsunuz

Ben Türkiye’de  imkansızlıklara rağmen gençlerin okuma, birşeyleri başarma hırsına her
zaman hayran kalmışımdır. O gençlerin her zaman bir hedefleri olmuştur. Ve o hedefleri uğ-
runa yıllarca ter dökmüşlerdir...

Üniversitelilerin çoğunlukta olduğu
bir toplum bilinçli bir toplumdur.

Bülent Balçin 1974 Kassel doğumlu.
1975’te ailesi ile birlikte Türkiye’ye
kesin dönüş yaptı. İlk, Orta ve Lise
tahsilini Türkiye’de tamamladı. 1991
yılında yüksek tahsil için tekrar Al-
manya’ya gelen Balçin, 1993 yılında
tahsilini yarıda keserek Antep’e
döndü ve baba mesleği olan işinin
başına geçti.  Balçin 1998 yılında ti-
cari amaçlı olarak tekrar Kassel’e
geri  döndü. 
Ve Kassel’de ilk halı mağazasını açtı.
Daha sonra Merinos Avrupa’nın
genel müdürlüğüne atanan Bülent
Balçin, buradaki üstün başarısına
tanık olan Avrupa kaşmir tarafından
transfer edildi. “Bizim meslekten Al-
manya’da çok az yetişmiş elaman ol-
duğu için futbolcular gibi bizler de
transfer oluruz. Reddedilmeyecek
teklifler olur bu transferlerde.” 
2007 yılında kendi mağaza zincirini
kurmak için Avrupa Kaşmirden ayrı-
lan Balçin bugün üçü Almanya’da bir
Avusturya’da olmak üzere dört ma-
ğaza sahibi. 

Bülent Balçin



Türkiye’nin bürokrasisi çok fazla, burada biraz daha rahat
çalışıyorsunuz, ancak küçük ölçekli bir işletmeyseniz vergi
konusunda sıkıntıya girebiliyorsunuz. Bürokrasiye rağmen
Türkiye bizleri destekiyor, teşvikler vererek Dünya’ya açıl-
mamızı istiyor, o konuda Türkiye’nin hakkını teslim etmemiz
gerekir. Bize verilen değerin bilincinde olarak hareket etme-
miz gerekiyor.  

Gençlerimiz
Ben Türkiye’de  imkansızlıklara rağmen o gençlerin oku-

ma, birşeyleri başarma hırsına herzaman hayran kal-mışım-
dır. Gençlerin herzaman bir hedefleri olmuştur. Ve o hedefleri
uğruna yıllarca ter dökmüşlerdir. Ancak eğitim sis-teminin ek-
siklikleri yüzünden birçok kişi hedefini yakalaya-mamıştır. Bu
halde olan gençlerimiz bile mutlaka bir çıkış yolu aramaktan
vazgeçmezler. Ben Almanya’da yetişen gençlerimiz için de
bu durmu özlüyorum. Buradaki gençle-rimizin kültür seviyesi
çok düşük. Ünüversiteyi okuyan genç-lerimizde maalesef
genel olarak aynı durumda. 

Almanya’da bir yer edinmek istiyorsak iş hayatından ziya-

de eğitim konusunda bir yerlerde olmamız gerekiyor. 

Üniversite bitirmek hedef olmamalıdır
Babalarımızın hedefinde para kazanmak varmış, onlar

öyle davranmışlar, bizlerin hedefinde para değil makam ve
mevki olmalıdır, kalite olmalıdır. Üniversite bitirmek hedef ol-
mamalıdır, üniversite ekmek kapısı olarak da görülme-meli-
dir, üniversiteyi iyi bir şekilde bitirmek, kültürlü bir şekilde
bitirmek hedef olmalıdır. Dünya’da ne olup bittiğinden haberi
olmayan bir ünüversiteli neye yarar ki? Üniversitelilerin ço-
ğunlukta olduğu bir toplum bilinçli bir toplumdur. Üretken bir
toplumdur.

Meslek altın bileziktir
Eğitim denilince tabiki sadece üniversiteyi düşünmek yan-

lış olur. Meslek eğitimi de eğitim olarak değerlendirlmeli ve
gençlerimize meslek edinmeleri taavsiye edilmelidir. Bizim
kültürde meslek altın bilezik olarak değerlendiriler.  
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Etlerimiz Osmanlı Mezbahanesinden temin edilmektedir/ Unser Fleich bekommen wir von Osmanlı Metzgerei

A l k o l s ü z   A i l e   R e s t a u r a n t ı

OSMANLI ÖZEL SARAY  MENÜSÜ

1. Çorba Suppe

2. Kuver  Kuver

3. Izgara Grill

4. Tatlı  Dessert

5. İçecekler Getränke

6. Çay Tee

15,00 €

TAGES MENÜ

1. Sulu yemek Tabeldot
2. Plav Reis
3. Salata. Cacık. Yoğurt.  

Salat. Tatziki. Joghurt.

4. Çorba- mercimek, yayla   
Suppe

5. Tatlı- şekerpare, revani, .. 
Dessert 

6,00 €



Türk-Alman ilişkilerinin tarihi,
800 yıl öncesine kadar uzanmak-
tadır.

12. yüzyıldaki İkinci Haçlı Seferi sıra-
sında, Kutsal Roma-Germen İmparato-
ru I. Friedrich Barbarossa, ordusunun
başında Selçuklu başkenti Konya’ya
kadar gelmiştir. Selçuklu Sultanı II. Kı-
lıçarslan ile Friedrich Barbarossa ara-
sında bir antlaşma yapılmıştır. Bu ant-
laşmaya göre, Türkler, Alman Ordusu’
nun Kilikya’ya geçmesine izin vermiş-
lerdi. Ne var ki İmparator Friedrich Bar-
barossa, 1190 yılında, İçel-Göksu Irma-
ğı’nda yıkanırken boğulmuş, bu olay-
dan sonra başsız kalan Alman Ordusu
tümüyle dağılmıştır.

Daha sonra I. Friedrich Barbaros-
sa’nın yeğeni İmparator III. Konrad
von Hohenstaufen, III. Haçlı Seferleri
sırasında ordunun başında Anadolu’
ya gelmiştir. İmparator Konrad, Ana-
dolu Selçukluları Devleti Sultanı I.
Rükneddin Mes’ud ile çatışmış ol-
masına karşın, iki lider arasında
dostça ilişkiler de kurulmuştur.

Ardı ardına iki Alman imparatorunun
Kudüs’e ulaşmak amacıyla Anadolu’ya
gelmiş olmaları, birçok Alman tarihçile-
rinin dikkatini “Küçük Asya” (Kleinasien)
dedikleri Anadolu üzerinde toplamıştır.

Selçuklular’dan sonra, Anadolu bey-
likleri arasından güçlenerek çıkan ve
kısa sürede bir devlet kuran Osmanlı-
ların Orta Avrupa’ya kadar uzandıkları
yıllarda Türk-Alman ilişkilerinin politik
düzeyde yeniden başladığı görülmek-
tedir. Osmanlılar’ın Avrupa’da en yay-
gın ve en güçlü olduğu 16. ve 17. yüz-
yıllarda, her iki ülke arasında sınır kom-
şuluğu olmamakla birlikte, Avrupa’ nın
Osmanlılara karşı birleşmelerinde
Alman siyasi topluluklarının ihtiyatla yer
aldığı ve barışçıl bir tutum sergilediği bi-
linmektedir.

Kanunî Sultan Süleyman zamanın-
da, Almanya’yı, Avusturya’nın tamamı-
nı ve İtalya’nın bir bölümünü elinde
bulunduran V. Karl, 1554 yılında Kardi-
nal Busbeck’i tam yetkiyle Osmanlı
Devleti nezdinde Avusturya Elçisi ola-
rak görevlendirmiştir. Busbeck, İmpara-
tor V. Karl’a ve Alman Devlet ileri ge-
lenlerine Osmanlı Devleti ve Kanunî
Sultan Süleyman hakkında övgü dolu
mektuplar yazmıştır. Askeri işlerde
Türklerin üstün gücüne karşı alınması
gerekli önlemleri tavsiye etmiştir.

1556 yılında V. Karl’ın ölümün-
den sonra Alman birliği dağılmış,
bugünkü Alman coğ rafyasında
küçük Alman prenslikleri ortaya
çıkmıştır.

Kanuni döneminde girişilen Birinci Vi-
yana Kuşatması sırasında Osmanlı ve
Alman askerlerinin karşı karşıya gel-
diklerine dair bir bilgi bulunmamak-
tadır. Ancak, Alman prensliklerinin bir
kısmının Osmanlılara karşı Avusturya’
nın yanında yer aldıklarını düşünmek
yanlış olmayacaktır.

Türk ve Alman askerlerinin birbirleriy-
le çatıştıkları son savaş ise, 1683 yılın-
daki İkinci Viyana Kuşatması olmuş-
tur. Kuşatma sırasında Avusturya’ya
yardıma gelenler arasında Hannover
Prensi Ernst August’un oğlu Veliaht
Prens Ludwig komutasında bir Alman
birliği de bulunmaktaydı. Sözkonusu
Hannover birliği Şemdinli Derviş Meh-
met ve Hasan isimli iki Osmanlı sipahi-
sini esir alarak Hanover’e getirmişlerdir.
Bu iki Osmanlı askeri sekiz yıl sonra
Hannover’de ölmüşler ve İslami ge-
leneklere uygun biçimde toprağa ve-
rilmişlerdir. Mezarları Hannover
Başkonsolosluğumuz ve Hannover Be-
lediyesi’nin işbirliği ile restore edilmiş
ve koruma altına alınmıştır. Bu mu-ha-

rebe dışında, Türk ve Alman halkları
üçyüz yılı aşkın süredir birbirlerine kur-
şun sıkmamışlardır. Avrupa Kıtası’ nın
yaşadığı iki büyük Dünya Savaşı da
dahil olmak üzere yüzlerce kanlı savaş
gözönünde tutulduğunda, Türk ve
Alman devletleri arasında yüzyıllar-
dır süren barışçıl ilişkilerin, Avrupa
siyasi tarihinde istisnai bir durum ol-
duğunu tespit etmek yanlış olma-ya-
caktır.

1556 yılında V. Karl’ın ölümünden iti-
baren, küçük Alman prensliklerinin ha-
kimiyeti altında dağınık bir siyasi gö-
rüntü çizen Almanya coğrafyasında,
18. yüzyılın başlarında kurulan Prusya
krallığı, zamanla Avrupa’da askeri bir
güç olarak kendisini göstermeye başla-
mıştır. Prusya Devleti’nin kurulması,
Osmanlı İmparatorluğu açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Zira, Prusya,
Avusturya ve Rusya’ya karşı Osmanlı
Devleti’nin çıkar birliğine girebileceği bir
güç olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim,
Prusya Kralı Friedrich’i ilk kutlayan
başkent İstanbul olmuş; Asım Efen-
di’nin başkanlığında 15 kişilik bir
heyet Berlin‘e gönderilmiş; böylelik-
le iki ülke arasında ilk resmi müna-
sebet tesis edilmiştir. Prusya Kralı
Friedrich, Johannes Jorgowsky’i 1721
yılında “irtibat temsilcisi” olarak İstan-
bul’a göndermiştir.

1740 yılında Prusya tahtına oturan
II. Ferdinand ve arkasından tahta
geçen oğlu I. Wilhelm de, stratejik
nedenlerle, o dönemin en güçlü ül-
kesi olan Osmanlı İmparatorluğu ile
dostluğun geliştirilmesine büyük
önem vermişlerdir.

1755 yılında Prusya Kralı II. Fer-
dinand, Kont Karlo E. Rexin’i İs-
tanbul’a Elçi tayin etmiştir.

1761 yılında, İstanbul’da Sadra-

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında, Nazilerden kaçan pek çok Alman bilim adamı,
1933 yılından itibaren Türkiye’ye sığınmış ve özelikle üniversitelerimizin yapılanması, sanat
ve kültür hayatımızın Batılı normlara uygun olarak canlandırılması, başlıca sanayi tesisle-
rinin kurulması ve şehircilik ve belediyecilik gibi alanlarda değerli katkılar sağla-mışlardır. Bu
dönemde tıp, mühendislik gibi birçok alanda Alman teknolojisi Türkiye’ye girmiştir. Türkiye
başta hukuk olmak üzere Alman literatürüyle tanışmıştır. Almanca dili Türk aydınları ara-
sında yaygınlaşmıştır. Alman sanat adamları, Türkiye’de tiyatro ve operanın kurulmasında
da etkili rol oynamışlardır.

TÜRKİYE - ALMANYA İLİŞKİLERİ-

NİN TARİHÇESİ 
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zam Koca Ragıp Paşa ile Prusya El-
çisi Kont Karlo E. Rexin tarafından
Osmanlı İmparatorluğu ile Prusya
Krallığı arasındaki ilk “Barış ve Dost-
luk Anlaşması” imzalanmıştır. Bu an-
laşmaya dayanılarak, Osmanlı Elçisi
Ahmet Resmi Efendi, bu ülke nez-
dinde tayin edilen ilk Osmanlı Elçisi
olarak 1763 yılında Berlin’e gönde-
rilmiştir. III. Selim zamanına, 1790 yı-
lında, iki ülke arasındaki Dostluk
Anlaşması yenilenmiştir.

19. yüzyıl, Türk-Alman ilişkilerinde yeni
bir dönemin başlangıcı sayılır. Uzun bir
geçmişe sahip olan ikili siyasi ilişkiler,
bu dönemde askeri ve teknik işbirliğine
dönüşmüş ve zamanla kültürel ve ticari
alanlara da yayılmıştır. Bir önceki yüz-
yılda Osmanlı yönetiminini etkisi altına
alan Fransız hayranlığı, 19. yüzyılda
yavaş yavaş yerini Alman hayranlığına
bırakmıştır.

1836-1839 yılları arasında Türk ordu-
sunda askeri müşavirlik yapan Alman
Mareşali Helmuth von Moltke’den baş-
layarak birçok Alman askeri uzman
Türkiye’ye gelmiştir. 1882 yılında, Harp
Okulu’nu ve Türk ordusunu yeni bir dü-
zene sokmak üzere, General von der
Golz’un başkanlığında bir Alman askeri
heyeti Türkiye’de uzun süre çalışmalar
yapmıştır.

1840 yılında Osmanlı İmpara-
torluğu ile Prusya Krallığı arasın-
da Ticaret Anlaşması imzalan-
mıştır.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkiler
alanında da bu dönemde ilerleme kay-
dedilmiştir. 1845 yılında Leipzig’te
Türkiye’yi içine alan Alman Şarkiyat
Kurumu(Deutsche Morgenländische
Gesellschaft) kurulmuştur. Daha
sonra bunu başka bilim ve araştırma
kurumları izlemiştir. Alman bilim
adamları ve teknisyenleri, Osmanlı
Devleti’nden aldıkları özel izinlerle
Türkiye’de arkeolojik araştırma ve
kazılar yapmışlardır. Arkeolog Hein-
rich Schliemann, Truva hazinelerini
gizlice Almanya’ya kaçırırken, Alman
mühendis Karl Humann, Bergama
Akropolü’ndeki görkemli Zeus Tapı-
nağı’nı hiçbir engelle karşılaşmadan
Berlin’e taşımıştır.

I. Wilhelm’den sonra tahta geçen II.
Wilhelm, 1888 yılında izlemeye başla-
dığı “Dünya Politikası” (Weltpolitik) çer-
çevesinde Osmanlı İmparatorluğu ile
yakın ilişkiler kurulmasına özen gös-
termiştir. Bu dönemde, Sultan II. Abdül-
hamid Rus ve İngiliz ortak tehdidine
karşı Almanya’ya karşı yakınlaşma ih-
tiyacı duymuştur.

I. Wilhelm, 1889 ve 1898 tarihle-

rinde iki kez İstanbul’u ziyaret et-
miştir.

1898 yılında, Bağdat demiryolu hat-
tının tamamlanması için Osmanlı İmpa-
ratorluğu ile Deutsche Bahn arasında
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma
sonucu kurulan “Anadolu Demiryolları
Şirketi” bünyesindeki Türk-Alman or-
taklığıyla Bağdat Demiryolu hattı pro-
jesi hayata geçirilmiştir.

Bu dönemde ayrıca, İstanbul’da Al-
man okulları ve hastaneleri açılmış, bir-
çok Türk subayı ve öğrencisi
Alman-ya’ya eğitim görmek üzere git-
miştir.

Türklerin Almanya’daki mevcudiyet-
leri ve Alman ekonomilerine katkıları I.
Dünya Savaşı öncesindeki dönemde
de görülmektedir. 1913 yılında eğitim
ve çalışma amacıyla Berlin’de 1301
Türk yaşıyordu. Çalışanların büyük
bölümü tütün sanayiinde istihdam
edilmişti. 1913 yılında Berlin’de sa-
nayi ve ticaretle ve bilim ve teknoloji
ile ilgili iki Türk gazetesi yayınlan-
mıştır. 1917 yılında “Yeni Türkiye”
(Die neue Türkei) dergisi iki dilde ya-
yınlanmaya başlamıştır.

Sultan Abdülhamid‘in Almanya’ya
gösterdiği yakınlık, İkinci Meşrutiyet’
le birlikte iktidara gelen İttihat ve Te-
rakki Partisi liderlerince de sürdü-
rülmüştür. Nitekim, İttihat Terrakki’
nin yayın organı “Osmanlı” dergisi-
nin 1 Ocak 1900 tarihinden itibaren
Almanca nüsha çıkardığı bilinmek-
tedir.

Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde
1908 Haziran ayında İngiltere ve Rus-
ya’nın Osmanlı mülkünün akibetini ka-
rarlaştırmak üzere gerçekleştirdikleri
Reval görüşmesine, Almanya’nın katıl-
mamış olması İttihat Terrakki liderle-
rinde, Almanya’nın Osmanlı’nın vazge-
çilmez müttefiki olduğu inancını kuvvet-
lendirmiştir.

Osmanlı Devleti, Almanya’ya duydu-
ğu büyük yakınlığa rağmen, Birinci
Dünya Savaşı’nın ilk aylarında taraf-
sızlığını muhafaza etmiştir. Ancak, İngi-
liz ve Fransız Donanmalarından kaça-
rak İstanbul’a sığınan ve Osmanlı dev-
letince satın alındıkları açıklanan Goe-
bel ve Breslau adlı iki Alman kruva-
zörünün, “Yavuz” ve “Midilli” isimle-
riyle ve Türk bayrağı altında 1914 yılın-
da Sivastopol’u bombardıman etmeleri
ve Karadeniz’de Rus donanmasıyla ça-
tışmaya girmeleri üzerine, Osmanlı
Devleti kendisini Almanya’nın yanında
savaşın içinde bulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu ile Alman-
ya’nın ittifak halinde bulunduğu I.
Dünya Savaşı’nda Alman General
Liman von Sanders Osmanlı Ordu-
su’nu yeniden örgütlemekle görev-
lendirilmiştir. Liman von Sanders,

Çanakkale, Filistin ve Suriye Cephe-
lerinde Osmanlı Ordusuna komuta
etmiştir.

II. Wilhelm 1917 yılında, üzerinde
Osmanlı askeri üniforması ve kalpağı
olduğu halde üçüncü kez İstanbul’u zi-
yaret etmiştir. Aynı yıl Osmanlı Veliaht
Prensi Vahdettin de Berlin’e iade-i zi-
yarette bulunmuştur. Vahdettin’in Ber-
lin ziyareti sırasındaki heyeti içinde
Ana-fartalar Kahramanı ve 7. Ordu
Komu-tanı Mustafa Kemal de “Ordu
Temsil- cisi” olarak yeralmaktaydı.

Türkiye-Almanya diplomatik ilişkileri,
Birinci Dünya Savaşı’nı müteakip, 30
Ekim 1918 tarihli Mondros Mütareke-
siyle kesintiye uğramıştır.  Kurtuluş Sa-
vaşı’nı takiben, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti ile Almanya arasında 3
Mart 1924 tarihinde Dostluk Anlaşması
imzalanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe
girdiği 16 Mayıs 1924 tarihinde iki ülke
arasındaki diplomatik ilişkiler tekrar
tesis edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde Almanya
nezdindeki ilk Büyükelçi Korge-
neral Kemalettin Sami Gökçen,
1929 yılında Berlin’de göreve
başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra her
ülke de daha ziyade kendi iç meseleleri
ve kalkınma konularıyla meşgul oldu-
ğundan, yoğun ikili ilişkiler görülme-
miştir. Bununla birlikte İkinci Dünya
Savaşı’na kadar devam eden bu döne-
mde iki ülke arasında Konsolosluk An-
laşması (1929) ve Ticaret Anlaşması
(1930) imzalanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sı-
rasında, Nazilerden kaçan pek çok
Alman bilim adamı, 1933 yılından itiba-
ren Türkiye’ye sığınmış ve özelikle üni-
versitelerin yapılanması, sanat ve kül-
tür hayatının batılı normlara uygun ola-
rak canlandırılması, başlıca sanayi tesi-
slerinin kurulması ve şehircilik ve bele-
diyecilik gibi alanlarda değerli katkılar
sağlamışlardır. Bu dönemde tıp, mü-
hendislik gibi birçok alanda Alman tek-
nolojisi Türkiye’ye girmiştir. Türkiye
başta hukuk olmak üzere Alman Lite-
ratürüyle tanışmıştır. Almanca Dili Türk
aydınları arasında yaygınlaşmıştır. Al-
man sanat adamları, Türkiye’de tiyatro
ve operanın kurulmasında da etkili rol
oynamışlardır.

İkinci Dünya Savaşı sonunda, iki ülke
arasındaki diplomatik ilişkiler, Alman-
ya’ya savaş ilan etmemiz neticesinde 2
Ağustos 1944 tarihinde kesilmiş, ancak
T.B.M.M.’nin 24 Temmuz 1951 tari-
hinde kabul ettiği bir yasayla savaş du-
rumuna son vermesiyle yeniden tesis
edilmiştir. Bu durum Temmuz 1951 ta-
rihli bir Nota ile Alman tarafına da bildi-
rilmiştir. 16 Ağustos 1951 tar-hinde
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Büyükelçi Nizamettin Ayaşlı Al-man
Cumhurbaşkanına güven mektu- bunu
sunmuş, 21 Haziran 1952 tari-hinde ise
Alman Büyükelçisi tarafından Türkiye
Cumhurbaşkanına güven mek-tubu su-
nulmuş ve böylece iki ülke arasındaki
ilişkilerde normale dönüş süreci başla-
mıştır.
İki ülke arasındaki ilişkileri derinleştir-
mek amacıyla 1954 yılında Şansölye
Konrad Adenauer; 1957 yılında ise
Cumhurbaşkanı Theodor Heuss ül-
kemizi ziyaret etmiştir.

Türkiye’den Almanya’ya ilk üst
düzey ziyaret ise 1958 yılında
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ta-
rafından gerçekleştirilmiştir.
30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ile
Türkiye arasında imzalanan “Türk işçi-
lerinin Almanya Federal Cumhuri-ye-
ti’ne Gönderilmesine Dair Anlaş-
ma” ile iki ülke arasındaki ilişkilerde
yeni bir dönem başlamış ve Türk işçi-
leri çalışmak üzere Almanya’ya gel-
meye başlamışlardır. Akabinde 1964
yılında Sosyal Güvenlik Anlaşması im-
zalan-mıştır. Türk işçileri 1973 yılına,
yani Almanya’nın yurtdışından işçi alı-
mını durdurduğunu açıklamasına kadar
ça-lışmak üzere Almanya’ya gelmişler-
dir.
1967 yılında Başbakan’ın Almanya’ya
gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında,
Almanya’daki Türk nüfusu 150 bin civa-
rındaydı. Bugün, bu rakam  3 milyona
ulaşmış durumdadır.

1987 ylında Atatürk Barış Ödülü
FAC Cumhurbaşkanı Weizsaec-
ker’e verilmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden son-
ra, başta Almanya olmak üzere Batı Av-
rupa’ya gelen Türk vatandaşları
ara-sında ağır uçlara mensup kişiler,
Tür-kiye aleyhinde bir havanın oluştu-
rul- masında etkili olmuşlardır. Daha
son-raki yıllarda da, çoğunluğu ekono-
mik nedenlerle Almanya’ya gelen bu
“siyasi sığınmacılar”ın etkisiyle Türkiye
aley-hinde bazı kampanyaların başla-
tıldığı görülmüştür.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren,
16-21 Ekim 1988 tarihlerinde Al-
manya’yı ziyaret etmiştir.
1994 yılının nisan ayında Alman Hükü-
meti tarafından, Türkiye’nin Alman-
ya’dan aldığı silâhları anlaşmalara ay-
kırı olarak iç güvenlik amacıyla kul-lan-
dığı öne sürülmüş ve Türkiye’ye silâh
sevkiyatı durdurulmuştur. Bunun neti-
cesinde, iki ülke arasındaki ilişki-lerde
gerilimli bir dönem yaşanmış ve Türki-
ye’de Alman mallarının kullanıl-maması
yönünde kampanyalar yürütül-müştür.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 4-
7 Kasım 1996 tarihlerinde Almanya’ya
resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Sa-
yın Demirel’in sözkonusu ziyaretine
karşılık, muhatabına ilettiği davetine
icabetle, AFC Cumhurbaşkanı Rau 5-8
Nisan 2000 tarihlerinde ülkemizi ziya-
ret etmiştir.
Aralık 1997 tarihinde Lüksemburg’da
yapılan AB Zirvesi’nden Türkiye’nin AB
üyeliği konusunda olumlu bir karar çık-
maması üzerine, iki ülke arasındaki iliş-
kilerde yeniden bir kötüleşme
yaşan-mış ve üst düzey politikacı ve
devlet adamları arasındaki söz düello-
suna kadar gitmiştir.
Almanya, 1999 yılında hükümet merke-
zini Bonn’dan Berlin’e taşımıştır. 1 Eylül
1999 tarihi itibarıyla Bonn Büyükelçiliği
kapanarak Berlin Büyükelçiliği hizmete
girmiştir. Berlin Büyükelçiliği’nin sembo-
lik açılışı ise, 26 Ekim 1999 tarihinde
Dışişleri Bakanı  İsmail Cem tarafından
yapılmıştır.
Lüksemburg kararlarının etkisiyle 1998
yılında tarihinin en durgun dönemle-rin-
den birini yaşayan Türkiye-Almanya
ilişkileri, 1999 yılında yeniden dina-
mizm kazanmıştır. Bu gelişmede, Al-
manya’daki hükümet değişikliğinin bü-
yük etkisi olmuştur. 1998 Eylül ayında
gerçekleştirilen genel seçimlerde, Hel-
mut Kohl’ün Başkanlığında 16 yıl ikti-
darda kalan CDU/CSU-FDP koalis-
yonu, yönetimi Schröder başkanlığın-
daki SPD-Yeşiller koalisyonuna bırak-
mıştır. SPD-Yeşiller Hükûmeti gö-reve
geldiği ilk günden itibaren, Türkiye ile
Almanya arasındaki ilişkilerde Lük-
semburg AB Zirvesinden sonra soğu-
yan havaya yeniden sıcaklık kazan-
dırma niyetinde olduğunu ve AB konu-
larında Türkiye’ye ilişkin olarak Kohl
Hükûmeti’nden farklı bir tutum izley-
eceğini beyan etmiştir. Bu çerçevede
de din ve kültür farklılıklarının AB üye-
liği için bir engel olmadığını, AB kapı-
sının Türkiye’ye açık olduğunu, Tür-
kiye’nin Kopenhag kriterlerini yerine ge-
tirmesi halinde AB’ne girebileceğini
açıklamıştır. Alman Hükümeti, Helsinki
Zirvesine uzanan yolda, Türkiye’nin AB
adaylığının resmen tescil edilmesi için
yoğun gayretlerini sonuna kadar sürdü-
müştür. Bizzat Şansölye Schröder ve
Dışişleri Bakanı Fischer AB çerçe-
vesindeki temaslarında bu amaçla
kişisel desteklerini açık bir şekilde
ortaya koymuşlardır. 10-11 Aralık
1999 tarihlerinde yapılan AB Helsinki
Zirvesinde Türkiye’nin katılım aday-
lığının resmen tanınması kararının
alınmasında Almanya’nın büyük et-
kisinin bulunduğunu söylemek yan-
lış olmayacaktır.
Ayrıca, SPD-Yeşiller Hükümetinin Al-
manya’da yaşayan Türk vatandaş-ları-

nın topluma entegrasyonu amacıyla
gösterdikleri çabalar da ikili ilişkileri
olumlu yönde etkileyen diğer bir husu-
su oluşturmuştur.
Türkiye’de 1999 yılında ardarda mey-
dana gelen iki büyük deprem felaketin-
de Alman Hükümeti’nin ve halkının
gösterdiği büyük yardım ve dayanış-
manın da, ilişkileri olumlu bir atmosfere
girmesinde etkili olduğu söylenebilir.
Geçtiğimiz üçyüz yıl içerisinde, yaşa-
nan iki Dünya savaşına rağmen bir-bi-
riyle savaşmamış olan iki ülke arasın-
da, emsaline ender rastlanabilecek yo-
ğunlukta ilişkiler yumağı oluşmuştur. Al-
manya’da sayıları 3 milyona yaklaş-mış
bulunan Türklerin mevcudiyeti Tür-kiye
ve Almanya arasındaki ilişkilere müs-
tesna bir boyut kazandırmıştır. Bugün
Almanya’daki Türk işadamlarna ait şir-
ketlerde 200.000 kişi istihdam edilmek-
tedir. Şirketlerin yıllık ciroları 45 milyar
Euro’yu bulmuştur. Almanya dışı tica-
ret, mali ve teknik işbirliği, turizm ve sa-
vunma sanayii gibi alanlarda
Türki-ye’nin bir numaralı partneridir
yada en kötü şartlarda ilk dört arasına
girmek-tedir.
Bugün 50 bin kadar Alman vatandaşı
daimi olarak Türkiye’de ikamet etmek-
tedir.

Ahmet Yumuşak
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ie Eheschließung ist kein Gottesdienst, sondern
ein Abkommen. Es gibt keine religiösen oder
unreligiösen Verträge. Eine Trauung, die unter
der Genehmigung irgendeines Rechtssystems
steht, ist eine gültige Trauung. Das, was hier

von Bedeutung ist, ist nicht die Person, die die Trauung
durchführt, sondern dass das Abkommen vom Staat geneh-
migt und gebilligt wird. Das Ehebündnis, das der Islam billigt,
ist eben ein solches.
Jede Trauung, die einen offiziellen Status besitzt, also offi-
ziell abgesenet ist, ist eine Trauung, die der Islam anerkennt.
Eine Bündnis, die keine offizielle Referenz besitzt und sich
somit an keine staatlichen Sicherheiten stützen kann, ist eine
Bündnis, die der Islam nicht anerkennt, möge es auch “reli-
giöse Trauung”, oder “Imam Trauung” heißen. Die Trauung
muss angekündigt werden, das Recht beider Ehepartner
muss gesichert sein, die richtige Dokumentation der Ab-
stammung der Kinder muss gewährleistet sein und Mann
und Frau müssen der Ehe aus freien Stücken und aus eige-
nem Wunsch zu stimmen.
Eheschließungen, die nicht offiziell beglaubigt werden, sind
meistenteils solche, die die Frau benachteiligen.
Manche Familien, die ihre Kinder miteinander verloben, wol-
len das auch gleich im Anschluss die religiöse Trauung ge-
macht wird. Das wird als notwendig empfunden, damit sich
die jugendlichen in Ruhe treffen und ausgehen können. Un-
aufrichtige Männer können diese Situation ausnutzen und
Verkehr mit ihren Frauen(!) haben, sie können in dieser Hin-
sicht sogar Druck auf ihre Frauen(!) ausüben. 
Bevor die Türkei eine Republik wurde waren die Imame und
Muftis staatlich befugt Eheschließungen durchzuführen. Aus
diesem Grund waren Dokumente, die die Unterschrift des
Imams oder Muftis trugen, offizielle Dokumente. Mit der Ein-
führung der Republik wurde diese Befugnis den Bezirksver-
waltungen übertragen. Als noch die Imame befugt waren

Ehen zu schließen, hieß die Trauung “Imam Trauung”, nach
der Neuordnung aber wurde sie umbenannt in “Offizielle
Trauung”. Wenn in Zukunft die Befugniss der Eheschließung
wieder an die Imame übergeben wird, so kann man wieder
von einer Imam Trauung sprechen.
Gleiches gilt für die Heirat mit mehreren Frauen, die unter
Berufung auf die Imam Trauung stattfinden. Solche Ehe-
schließungen, die ohne ersichtlichen Grund (Not) durchge-
fürt werden, werden vom Islam nicht anerkannt.  Für die
Mehrheirat bedarf es der Genehmigung der offiziellen In-
stanzen. Oder besser gesagt, die ofizziellen Instanzen sind
jene Instanzen, die befugt sind über Mehrheirat zu ent-
scheiden. Fundamental nach Gottes Gebot ist die einmalige
Heirat. Die Mehrheirat ist jedoch gebunden an Bedingungen
und der Zustimmung der offiziellen Instanzen.

Fazit:
Eine Trauung Namens “Imam Trauung” gibt es nicht. Der
Islam erkennt keine Ehe an, die die öffentlichen Institutionen
auch nicht anerkennen. Hütet euch davor die Imam Trauung
zu vollziehen, bevor ihr euch offiziell im Standesamt trauen
lässt. Die Mehrheirat bedarf der Zustimmung der öffentlichen
Instanzen.* Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man
sich nicht nach den Pinzipien der erdichteten, sondern der
herabgesandten Religion richten. In der herabgesandten Re-
ligion ist eizig der Koran die Befehlsinstanz
und einzig die Sunna, die vom Koran be-
stätigt wird besitzt Gültigkeit.

*Sure: Nisa 129

4/200842

Die Eheschließung kann nicht religiös

oder unreligiös sein
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Reportage

Ein Interview mit dem Herrn Erzbischof
von Berlin, Georg Kardinal Sterzinsky,
über die Bedeutung des Weihnachtsfe-
stes

Mocca: Jedes Jahr im Dezember werden
die Tannenbäume geschmückt, ganze Al-
leen sind hell und farbenfroh erleuchtet und
die Menschen, seien sie nun gläubige Chri-
sten oder nicht, sind alle in einem feierlichen
Kaufrausch. Dabei wissen die Wenigsten
was es eigentlich mit dem Weihnachtsfest
auf sich hat. Was wird eigentlich zu Weih-
nachten gefeiert und was ist der Ursprung
dieses Festes?
Kard. Sterzinsky: Das Weihnachtsfest ist

als Hochfest, so wie wir es heute kennen,

erst spät entstanden. Am Anfang war es ein

Fest, welches jeden Sonntag gefeiert

wurde. In diesem Sinne war es also keine

Festlichkeit, sondern eher eine Andachts-

feierlichkeit. Weihnachten als Fest, entstand

erst später und begann mit der Frage: Wie

war es eigentlich, als Jesus noch ein

Mensch war?. Man gedachte der Auferste-

hung Jesu und feierte diese. Das ist das,

was Weihnachten auch heute noch ist: Ein

Andenken an die Auferstehung Jesu Chri-

sti.

Mocca: Heute werden die wöchentlichen
Kirchgänge wohl weniger als Fest aufge-
fasst und gefeiert, wie man vielleicht Weih-
nachten feiert. Wie kam es dazu, dass
Weihnachten nur einmal jährlich begangen
wird?
Kard. Sterzinsky: Im Antiken Rom wurde

ein Sonnengott angebetet. Sol Invictus, d.h.

der unbesiegte Sonnengott. Ihm zu ehren

feierte man jedes Jahr zur Wintersonnen-

wende ein Fest. Als Rom das Christentum

annahm wurde dieser heidnische Gott offi-

ziell abgeschafft. Anstelle der Sonnen-

wendfeier wurde also nunmehr die

Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Hiermit

ging auch die Botschaft einher, dass allein

Jesus der unbesiegbare Gott ist. Aber auch

damals gab es noch keinen Kult um das

Christfest. Die Feier bestand einzig im Ge-

denken Gottes, in der Andacht. 

“Nun, es ist Weihnachten. Die christliche Welt freut sich über die Auferstehung Jesu. Wie schon er-

wähnt ist das Christfest ein Fest des Friedens, der Freundschaft und Verständigung...

...DIE WEIHNACHTSBOTSCHAFT HEIßT
FRIEDEN: SALAM!“

Humanisierung des Christentums ist eine Banalisierung

des moralischen Impulses! Ich habe nichts dagegen, dass

man die Kinder beschenkt. Aber wenn Weihnachten nur

darauf reduziert wird, so ist das ganze Fest nichts weiter

als ein profaner Kult.
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Mocca: Das Weihnachtsfest, wie wir
es heute kennen, ist also im Grunde
eine moderne Erfindung?
Kard. Sterzinsky: Der Kult um das

Weihnachtsfest – das Beschenken der

Kinder etwa - entwickelte sich erst im

18. - 19. Jahrhundert. Es entstand erst

mit der Loslösung vom Christentum. Es

war ja die Zeit in der man sich immer

weiter von der Kirche entfernte. Dieje-

nigen, die kein Christfest feiern wollten,

wie es üblich war, erfanden nun ge-

wisse Kulte. Diese Kulte waren aber

durchaus weltliche Kulte, keine An-

dachtsfeierrn. Das Weihnachtsfest,

welches sie heute kennen, ist also im

Grunde kein authentisches Christfest

mehr. Nur wenige Gläubige haben da-

mals das Christfest in dieser neuen

Form gefeiert.

Mocca: Wenn man heute an Weih-
nachten denkt, dann denkt man sofort
an den Weihnachtsmann. 
Kard. Sterzinsky: Der Weihnachts-

mann gehört überhaupt nicht ins Chri-

stentum! Das ist eine säkulare Erfin-

dung. Ein Produkt der Industrie.

Mocca: Und der Nikolaus? Er wird ja
zuweilen auch mit dem Weihnachts-
mann gleich gestellt.
Kard. Sterzinsky: Man muss unter-

scheiden zwischen dem heiligen Niko-

laus und dem Weihnachtsmann. Niko-

laus ist nicht der Weihnachtsmann. Der

Weihnachtsmann ist eine Idee der In-

dustrie, die damit die Religion miss-

brauchen, um mehr Geld zu verdienen.

Nikolaus aber hat tatsächlich gelebt. Er

war einer der ersten Heiligen des Chri-

stentums. Er hieß Nikolaus von Myrer

und war christlicher Bischof. Man weiß

nicht viel über ihn, aber alleine der Um-

stand, dass so viele Legenden um

seine Person entstanden sind, zeigt,

dass er ein Mann war, den das Volk

liebte. Und sie verehrten ihn, indem sie

ihn spielten.

Mocca: Das heißt also, dass das
Weihnachtsfest, wie wir es heute ken-
nen, eigentlich gar nichts mehr mit dem
authentischen Christfest zu tun hat. 
Kard. Sterzinsky: Ja. Sehen Sie -

Das ganze moderne Weihnachtsfest ist

moralischer Betrug ohne Inhalt. Die In-

dustrie soll ruhig ihre Geschäfte ma-

chen, aber nicht im Namen des Chris-

tentums. Sie sollen nicht das Christfest

zum Werkzeug ihrer Zwecke machen.

Die Kirche ist gegen diese Kommerzia-

lisierung, weil die Moral damit verloren

geht.

Mocca: Wie aber sah dann das au-
thentische Christfest aus? Gab es frü-

her überhaupt keine Riten? Worin be-
stand der Zweck der Feier? 
Kard. Sterzinsky: Bevor man das

Christfest feierte gab es eine kurze Fa-

stenzeit. Die Feier an sich bestand

darin, dass man der Geburt Jesu ge-

dachte. Sie kennen diese Szene be-

stimmt. Es wird ja in zahlreichen

Gemälden etc. thematisiert. Jesus kam

in Bethlehem zur Welt, in einem

schlichten, kleinen Gebäude. Das Kind

wurde in eine Krippe gelegt, Maria zu

seiner rechten Seite und Joseph zur

seiner linken. Diese Szene wurde zur

Weihnachstszeit bei den Gläubigen zu

Hause nachgespielt. Der Zweck war

die Läuterung. Das Andenken Gottes

soll den Menschen läutern. 

Mocca: Wenn aber das authentische
Christfest nur in einer Andacht bestand,
wo ist dann der moralische Impetus?
So betrachtet, scheint mir das moderne
Weihnachtsfest, wo man die Kinder
schätzt, indem man sie beschenkt, und
man den Armen und den Familien
mehr Aufmerksamkeit zukommen läßt,
viel mehr moralischen Inhalt zu haben,
weil es sozialer ist.
Kard. Sterzinsky: Nein. Im Gegen-

teil. Die Humanisierung des Chri-

stentums ist eine Banalisierung des

moralischen Impulses! Ich habe

nichts dagegen, dass man die Kin-

der beschenkt. Aber wenn Weih-

nachten nur darauf reduziert wird,

so ist das ganze Fest nichts weiter

als ein profaner Kult. Das besondere

am Christfest ist doch die Erkenntnis,

dass Gott sich selber klein macht. Das

tut er, um dem Menschen näher zu

kommen. Wir machen keine Geschäfte

mit dem Himmel. Die heidnischen Göt-

ter müssen weg. 

Mocca: Worin liegt dann also genau
der moralische Gehalt des authenti-
schen Christfestes?
Kard. Sterzinsky: Der authentische

Jesus ist der von Gott gesandte Erlö-

ser der Menschheit. Er ist der Erlöser,

weil er der Sohn Gottes ist. Er ist somit

der einzige Mensch, der göttlich ist!

Verstehen Sie mich nicht falsch: Gott

ist nur einer! Aber er ist so groß, dass in

ihm Beziehungen bestehen. Beziehun-

gen wie sie zwischen Menschen exi-

stieren. Gott ist nicht statisch. Er ist

lebendig. Er ist reich, innerlich reich.

Jesus muss man folgen. Man muss

den Weg, den er gegangen ist, sehen,

verstehen und ihm nachfolgen. Das ist

der moralische Impuls. Das Weih-

nachtsfest ist im Grunde ein Fest der

inneren Läuterung. Die Vorbereitung

auf Weihnachten muss die Läuterung

sein. Wir müssen das Herz vorbereiten.

Wir müssen unser Herz von allem

Schlechten befreien und durch Gefühle

wie Vergebung, Freundschaft, Liebe

und Frieden füllen. Und dies erreichen

wir, indem wir Gott gedenken. Die An-

dacht impliziert Moral. Er wird das

ewige Leben bringen.

Mocca: Herr Kardinal, ich danke
Ihnen sehr für dieses interessante Ge-
spräch. Gibt es vielleicht eine letzte
Botschaft, die Sie der muslimischen
Gemeinschaft durch uns übermitteln
wollen?
Kard. Sterzinsky: Nun, es ist Weih-

nachten. Die christliche Welt freut sich

über die Auferstehung Jesu. Wie schon

erwähnt, ist das Christfest ein Fest des

Friedens, der Freundschaft und Ver-

ständigung. Die Weihnachtsbotschaft

an unsere muslimischen Mitbürger

heißt Frieden: Salam!

Hureyre Kam

APOTHEKE IMPULS 

Karl-Marx-Str.27 

12043 Berlin

Tel.: 030- 62 90 35 55 

Fax: 030- 62 90 35 54

İnh. Meral Durak    - Apothekerin -

...wenn es um Ihre Gesundheit geht!

Tecrübeli ve güleryüzlü kadromuz ile

APOTHEKE IMPULS ekibi olarak siz

saygıdeğer müşterilerimizin yeni
yılını en içten dileklerimizle kutlar,
sağlık ve esenlik dileriz.



bn. Hazm wurde 994AD in
Cordoba geboren und ver-
starb im Jahre 1056AD im
Heimatdorf seiner Familie

Manta Lisham, nahe Sevilla (384-
456AH). Er erhielt, dank seines Vaters,
der selbst ein Gelehrter und Vizier un-
ter dem Ummayadenkalifen alMansur
und seinem Sohn al-Muzaffar war, eine
umfassende Ausbildung in Quranstu-
dien, Kalligraphie, Poesie und Spra-
chen. Bis er 14 Jahre alt war wurde er
ausschließlich in der Gesellschaft von
Frauen erzogen, ausgenommen eini-
ger männlichen Wachen. Während der
ersten Jahre seiner Jugend wurde er
von seinem Vater zu offiziellen politi-
schen Zusammenkünften unter den
führenden ‘Staatsherren’ mitgenom-
men und kam der hohen Politik somit
auf selbstverständliche/natürliche Wei-
se näher. Auch Ibn Hazm wurde, wie
zuvor sein Vater, Visier zunächst unter
‘Abd al-Rahman IV al-Murtada 1022
AD, der sich ummayadischer Abstam-
mung bezeichnete, danach unter Abd
al-Rahman V al-Mustazhir 1023AD
dem Herrscher in Cordoba und letzt-
endlich 1027AD als er erneut das Amt
des Visiers angenommen haben soll
unter Hisham al-Mu’tadd. Von der min-
destens dreifachen Einkerkerung, nach
den jeweiligen Stürzen der Herrscher
unter denen er diente, enttäuscht von

der Politik und ihren Machtkämpfen
und der Korruption, zog er sich bald
nach Amtsantritt wieder vom Amt zu-
rück und begann sich auf seine Studien
zu konzentrieren.(EI) Er lebte in vielen
Städten Andalusiens, teils weil er vor
neuen Machthabern Zuflucht suchte,
teil aus freien Stücken, aus Interesse
oder sonstigen Gründen. 

Ein Allgemeingelehrter
Weshalb Ibn Hazm ein Werk über die

Ethik verfassen wollte kann man unter
anderem aus den Umständen seiner
Zeit entnehmen. Er lebte  zur Zeit der
Taifa Königreiche in Andalusien, die
sich hauptsächlich aus Berberstäm-
men, Slaven und anderen andalusi-
schen Machthabern formten. Die
Struktur kann mit zersplitterten Für-
stentümern verglichen werden, die sich
in ständigen Machtkämpfen unterein-
ander befanden. Viele Gelehrte er-
kannten den Rückgang des
islamischen Eroberungsfeldzuges als
die Schwäche unter den Muslimen zur
Vereinigung. Hätten jene alleine in al-

Andalus eine einheitliche Ideologie ver-
treten so wäre es dem nahe gelegenen
Frankreich und eventuell auch Italien
(Rom) nicht so einfach gefallen das
muslimische Heer für etwa fünf Jahr-
hunderte an der Grenze zu Frankreich,
deren natürliche Grenze die Pyrenäen

bildete, zu halten. Gerade diese Zer-
strittenheit unter den Muslimen war es
stets, die nach dem Tode des Prophe-
ten Muhammads die Muslime in ihrem
Zusammenhalt schwächte und sie ge-
genüber Gegenangriffen anfällig mach-
te wie schließlich zu Zeiten der Kreuz-
züge in das Heilige Land. Ibn Hazm
war ein Allgemeingelehrter der damali-
gen Zeit, der uns heute mit all den Fä-
higkeiten und seinem Wissen nur
beeindrucken kann. Er war unter ande-
rem  Linguist, Literat, Poet, Arzt, Politi-
ker, Theologe, Jurist(Rechtsgelehrter),
Historiker und Philosoph und betrieb
die Philosophie oft mit psychologischer
Methode und Eingebung. 

Aufstieg und Fall
Er war politisch in den höchsten

Positionen unter verschiedenen
Herrschern aktiv lebte zu Zeiten des
Bürgerkrieges, der 1009AD in Cor-
doba ausbrach und wurde, wie sein
Vater zuvor, mindestens drei mal
nach dem Umsturz der Herrscher
unter denen er diente ins Gefängnis
geworfen. Diese Erlebnisse führten
unter anderem dann dazu, dass er sich
von der Politik los sagte, ohne jedoch
jemals aufzuhören die politische und
mit ihr eng verbundene theologische
Führung (Malikiten/Mu’tazila) zu kriti-
sieren. Auch die Shafiitische Rechts-
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praxis und Auslegung lehnte er ab und
wurde ein Mitbegründer der zahiriti-
schen Rechtsschule, die stets die di-
rekte und nicht die interpretative Met-
hode der meisten Stellen der Qur’an-
auslegung abzielte(siehe Goldzieher:
“Zahiriten“). Seiner Meinung nach ent-
wickelte sich seine Gesellschaft zu ei-
ner ungerechten, aufgrund der  korrup-
ten Herrscher. Sie belangten Muslime,
Christen und Juden gleicherma- ßen
mit Steuern und ließen Muslime sogar
Wein anbauen, um sie höher besteuern
zu können. Er sagte, sie würden sogar
kreuze anbeten, wüssten sie dass dies
Profit abwerfen würde.

Seine direkte Kritik an den Machtha-
bern führte letztendlich dazu, dass er
isoliert wurde und sich in das Heimat-
dorf seiner Familie Manta Lisham, zu-
rück ziehen musste, ohne Schüler ha-
ben zu dürfen und zu unterrichten. We-
nige trauten sich zu ihm zu gehen und
von ihm zu lernen unter ihnen al-Hu-
maydi.

Andalusien - Ein Beispiel der To-
leranz

Man kann nicht genau sagen wel-
cher Abstammung Ibn Hazm ist.
Doch dies scheint auch ihm nicht
sonderlich wichtig gewesen zu sein,
da er selbst in seinem Kitab al-
Akhlaq davon spricht, dass man
nicht Stolz auf seine Abstammung
sein sollte, da ein guter Mensch von
einem schlechten und andersherum
abstammen kann.

Was Bildung angeht, so sollte seiner
Meinung nach jeder den Zugang zu ihr
erhalten.

Über Frauen sagte er, dass sie nicht
mehr und nicht weniger korrumpierbar
wären als Männer, also gleichgestellt
sind und dass sie Prophetinnen wie
Maria und Sara waren, wie auch jegli-
ches andere Amt, zum Beispiel Richte-
rin bekleiden könnten, mit einer Einsch-
ränkung, nämlich Kalif zu sein.

Den anderen Buchreligionen trat er
stets mit Respekt gegenüber und be-
mühte sich in vergleichender Religi-
onswissenschaft die Fehler und Wider-
sprüche im Christentum und Judentum
zu finden und mit ihnen zu diskutieren.

Diese Bemühungen sind in seinem

Buch al-Fisal dokumentiert. In Almeira,
wo er von 1013-1016AD lebte, nach-
dem das Haus seiner Familie in Balat
Mughith 1013AD in den Machtfehden
der konkurrierenden Herrscher zerstört
wurde, schien zu jener Zeit eine außer-
gewöhnliche Toleranz in den Debatten
der Muslime, Juden und Christen ge-
herrscht zu haben, die uns für die heu-
tige Zeit ein Vorbild und Leitfaden sein
sollten. Damals sah man in Andalu-
sien die Zusammengehörigkeit der 3
Buchreligionen als selbstverständ-
lich an, während man sich heutzu-
tage versucht auf jegliche Weise
abzugrenzen. Und dies geschah vor
rund eintausend Jahren.
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„Mensch sein heißt schon philosophieren.“1

ies ist ein nicht unbekannter Ausspruch Martin
Heideggers. Was Heidegger hier sagt ist schlag-
kräftig und unzweideutig. Der Ausspruch zielt auf
die Natur des Menschen. Es zielt darauf, dass
jeder Mensch sich von Natur aus und notwendig

Gedanken über sich selbst und das Leben macht. Was der
Mensch eigentlich ist, wer er ist, warum er ist etc. - dies sind
Fragen, die keinen Menschen unberührt lassen. Und zwar
deswegen nicht, weil es wesentliche, auf das Wesen gerich-
tete, also ontologische Fragen sind. Nur durch die Beant-
wortung dieser Fragen kann der Mensch sich als ein Mensch
in der Welt und als ein Individuum in seiner jeweiligen Ge-
sellschaft, in welcher er lebt, positionieren. Diese Fragen rüh-
ren aus der Natur des Menschen und erst durch den Versuch
sie zu beantworten ensteht eine Weltanschauung, ohne wel-
che der Mensch ebenso wenig leben könnte, als er es ohne
Brot und Wasser kann. 

Denn so, wie er sich in der Welt stellt
Aber der Mensch sieht nur das, was er kennt. Weltan-

schauung nämlich, so kann man im Stile Heideggers sagen,
ist die Gerichtetheit des Menschen in der Welt. Dass er sich
also zu der Welt und den Dingen der Welt in bestimmter Art
und Weise richtet, sich zu ihnen in Beziehung stellt. Denn so,
wie er sich in der Welt stellt, so sieht er letzlich auch die Welt;
so schaut er. Das heißt: Die Tendenz unserer Antworten auf
solche ontologischen Fragen bestimmt erst, was wir in der
Welt erkennen können, wie wir mit ihnen umgehen, was wir
als wertvoll ansehen und was nicht.

In diesem Sinne scheint die Behauptung, dass Thales der
erste Philosoph war, etwas übereilt zu sein. Das muss aber
nicht gleich heißen, dass es auch falsch ist. Die Behauptung
kann durchaus wahr sein, wenn man sich davor hütet abso-
lut zu denken und seine Betrachtungen in einen Kontext
setzt. Dieser Kontext kann sein, dass man sagt, dass Thales
der erste Philosoph der europäischen Wissenschaftstradition
ist. Das kann ein Kontext sein, ist es aber nicht mit Sicherheit.
Denn er ist nur insofern der erste abendländische Philosoph,
als wir keine Dokumente besitzen, was uns eines Besseren
belehren könnte. Was aber nicht ist, kann bekanntlich ja noch
werden. - Was ist aber nun der Grund, dass man geneigt ist,
gerade Thales als den ersten Philosophen der abendländi-
schen Wissenschaftstradition nennen zu wollen?

Das können wir genauso wenig
Wie überzeugend der oben zitierte Ausspruch Heideggers

auch klingen mag, so wäre es doch wiederum übereilt es an-

Warum gelten die Ionier,

insbesondere Thales,
als erste Philosophen?

Thales

D
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und-für-sich zu nehmen, ohne es in sei-
nen Kontext zu setzen. Wie erwähnt
bezieht sich der Ausspruch auf die
Natur des Menschen sich mit philoso-
phischen, mitunter mit metaphysischen
Fragen zu beschäftigen. Aber kann
man auch jeden Menschen der philo-
sophiert auch gleich einen Philosophen
nennen? Das können wir genauso
wenig, wie wir auch nicht jeden Men-
schen, der Gedichte schreibt, auch
gleich einen Dichter nennen würden.
Um den Namen einer Tätigkeit, mit der
man beschäftigt ist, sich selber zur per-
sönlichen Eigenschaft machen zu kön-
nen, bedarf es der unermüdlichen und
stetigen Fortsetzung der Tätigkeit.

Es war, dass sie eine neue Wel-
tanschauung begründeten

Um zu sehen, dass Thales auch tat-
sächlich ein Mensch war, der sich ste-
tig mit philosophischen Fragen
beschäftigt hat, möge es hinreichen auf
die Anekdote mit der Magd hinzuwei-

sen. Aber auch das allein ist es nicht,
weswegen er den Ehrentitel des „Er-
sten Philosophen“ zugeschrieben be-
kommt. Es waren die Ergebnisse
seiner Betrachtungen, welche für seine
Zeit und Gesellschaft neu und bedeut-
sam waren. Erst seine Ergebnisse ma-
chen ihn zum Pionier der
abendländischen Philosophie. Es wäre
aber wieder übereilt sich nur auf seine
Ergebnisse zu beziehen. Was war
denn das Besondere an seinen Ergeb-
nissen? Es war, dass sie eine neue
Weltanschauung begründeten, indem
sie sich von der traditionellen Kosmo-
logie entfernten, welcher alle wesentli-
chen Fragen mit bestimmten Mythen
zu erklären sich begnügte. Es war ein
neuer Erklärungsversuch der Welt.
Eine völlig neue Positionierung des
Menschen als Mensch in der Welt und
als Individuum in der seiner Gesell-
schaft. 

Es ist eine bestimmte Einstel-

lung zur Welt
Das, was Thales aber heute noch

nennenswert macht, sind nicht zwar
seine Ergebnisse, die heute nicht mehr
viel Tragkraft besitzen mögen, aber es
ist die Art und Weise seines Denkens,
der sich bis heute entwickelt und tra-
diert hat. Es ist eine bestimmte Einstel-
lung zur Welt. Es war der besondere
Blick seiner Augen. Es war eine neue
Verwertung und Bewertung der Welt
und der Dinge der Welt. Es war eine
besondere Art und Weise der Betrach-
tung – eben ein philosophischer. 

1 Martin Heidegger, Einleitung in die Phi-
losophie, Vittorio Klosterman Verlag, Frank-
furt am Main, 1996, S. 1

Hureyre Kam
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“Ich habe meine Heimat geliebt und werde sie immer lieben. Nie werde ich mich  aber

einer Autorität unterwerfen  oder ihr Folge leisten, weil ich meine ganze Liebe der Freiheit

geopfert habe.”

“Trotz meines fortgeschrittenen Alters glaube ich fest daran, dass mein Volk Befreiung

und Freiheit erreicht und ich dies erleben werde,  ich wünsche mir, dies zu erleben.

Ist dies ein egoistischer Wunsch? Vielleicht ist er es. Ihr müsst mir glauben, wenn ich sage:

für mich gibt es kein Beiwerk zwischen meinem Leben und meinem Tod?

Ich bin 70 Jahre alt und vor uns liegt noch ein langer Weg. Einzelpersonen sterben, aber

die Völker werden leben. Das Ringen um die Freiheit ist nicht an meine Person gebunden

und das ist das Wichtige.Tausende von Leuten tragen die Fahne fort und werden sie wei-

ter tragen.”

Im 5. Jahre des Todes des Weisen

Aliya Izzet BegoviÇ

“Weißer König”
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Islam zwischen Ost und West
liya wurde im Jahre 1925 in
Samac geboren. Mit dem
Umzug seines Vaters nach
Sarajevo fühlte er sich nicht
mehr seinem Geburtsort Sa-

ma, sondern seiner neuen Heimatstadt
Sarajevo zugehörig.

Schon in seiner Jugend hat er sich
mit Politik beschäftigt. Bereits im Alter
von 16 Jahren, also während des 2.
Weltkrieges, wurde er Mitglied der “ Or-
ganisation der Jungmuslime” und auf-
grund dessen nach dem Krieg im Jahre
1949 inhaftiert und zu 5 Jahren schwer-
ster Haftstrafe verurteilt. Nach seiner
Entlassung bildete er sich in Rechts-
wissenschaften, Kunst und Wissen-
schaften fort. Parallel zu seiner Schul-
ausbildung war er bei einem Bauunter-
nehmen beschäftigt. In Verbindung mit
einem Beschluss der “Organisation der
Jungmuslime” begann er eine religiöse
Ausbildung. Neben vielen in Jugosla-
wien erschienenen Zeitschriften und
Zeitungen publizierte er seine Schriften
auch in der islamischen Welt.
Das weltweiteste Echo erhielten seine
Bücher “Islamisches Manifes“von 1970
und “Islam zwischen Ost und West”,
welches im Jahre 1980 erschien.

Im Jahre 1983 wurde er wegen sei-
nes Werkes “ Islamisches Manifest” zu
14 Jahren Haft verurteilt. Die Haftstrafe
wurde erst auf 12 dann auf 9 Jahre re-
duziert. Das Angebot, seine Haftstrafe
zu erlassen, wenn er öffentlich zugäbe,
dass seine Äußerungen fehlerhaft
seien, lehnte er vehement ab. Im Jahre
1989 wurde er unter anderem auf in-
ternationalen Druck hin freigelassen.

Demokratische Bewegungs-
partei

Schon während seiner Inhaftierung
hat Aliya erkannt, dass der kommunis-
tische Block auseinanderbricht und
analysierte mit seinen engen Freunden
die Lage. Kurze Zeit nach seiner Ent-
lassung im Jahre 1990 wurde er ein-
stimmig zum Vorsitzenden der neu
gegründeten “Demokratischen Bewe-
gungspartei -Stranka Demokratske Ak-
cije SDA” gewählt und hatte den
Parteivorsitz bis zu seinem Tod inne.

Auf die Frage: was hat Sie in seinem
Buch am meisten bewegt ? antwortete
seine Lektorin, Alev Erkilet “ jeder Satz
der fünfhundert Seiten...trotz langer In-
haftierung, Durchleben von Ausgren-
zung und Genozid ist sein Herz ohne
Hass, das hat mich am meisten bein-
druckt und bewegt.” Diese Äuße-rung
bekräftigt seine menschliche und isla-
mische Toleranz.

“ Mit geschwollener Brust hat er
immer zugegeben, dass er ein Isla-

mist ist und deswegen inhaftiert
wurde” sagt Cemalettin Latic und
fährt fort “ er hat mit Ketten am Fuß
im Steinbruch gearbeitet, aber seine
Ideale niemals preisgegeben”.

Zu seinen Freunden sagte Aliya “ ein
unabhängiger bosnischer Staat wurde
gegründet, die Tyrannei wurde ge-
stürzt. Mit seinen Worten “ich habe lan-
ge gelebt, bin müde und möchte jetzt
nur noch meine große Liebe / Leiden-
schaft finden” bringt er zum Ausdruck,
dass er seine weltlichen Ideale verwirk-
licht hat.

“Europa starb in Bosnien”
‘Europa starb in Bosnien’, sagt der

französische Intektuelle Henry Levi.
Aliya Izzet Begovic meint dazu: “
Wenn ich nach Europa gehe, gehe
ich nicht mit gesenktem Haupt, denn
wir haben keine Kinder, Frauen und
Greise ermordet, keine heiligen Orte
angegriffen oder verschandelt. Die
anderen waren es, die dies getan ha-
ben, und zwar vor den Augen des
Westens und im Namen der Zivili-sa-
tion”.

“ Das Leben ist nicht kurz, ich finde
es lang genug” sagt Izzet Begovic,der
für die islamische Welt den idealen An-
führer verkörperte, bevor er am 19. Ok-
tober 2002 im Alter von 78 Jahren
verstarb. Herzliches Beileid für die ge-
samte islamische Welt.

Ein intellektueller Anführer
Er, der mit seiner wagemutigen und

entschlossenen Haltung alle Achtung
und allen Respekt auf sich zog, hat kei-
ne Trennung zwischen seiner An-scha-
uung und seiner Haltung zugelas- sen.
Mit seinem feinen politischen Gespür
bewahrte er sein Volk vor der völligen
Vernichtung, alle seine politischen Han-
dlungen geschahen zum Wohle seines
Volkes. Bei einer Versammlung in Bu-
dapest war er der einzige, der nicht mit
einem alkoholhaltigen Getränk anges-
toßen hat.

Nach einer Konferenz in Cidde ging
er nach Kaba, und betete zu Gott “
Mein Gott, hilf meinem Volk in ihrer Ein-
samkeit und bei ihren Schmerzen”.

Er hat immer versucht, sein Volk mit
Hilfe der islamischen Kultur vor der As-
similation zu bewahren. Seine Risi-ko-
bereitschaft war dabei Teil seines
Lebens.

Seine religiöse Erziehung erhielt er in
erster Linie von seinen Eltern, insbe-
sondere von seiner Mutter. Besonders
die Morgengebete in der Bezirksmo-
schee sowie die durch den Imam ver-
lesene Rahman-Sure sind bei ihm
haften geblieben. Die Werke “ Im Licht

des Islam” von Ali Mütevellic und “ Mu-
hammed und der Koran” von Osman
Nuri Hacic spielten für sein Islamver-
ständnis eine große Rolle.

“Als bosnische Muslime haben wir
großes Leid und unsägliche Tyrannei
erlebt und konnten uns kein ausrei-
chendes Religionswissen aneignen”,
sagt Aliya und fährt fort “ Ich habe den
Islam und das Kampfesbewustsein
unter anderem aus den Werken Mev-
dudi, Seyyid Kutup, Hasan el-Benna
und Fazlurrahman gelernt”.

Aliya Izzetbegovic, der die Geschich-
te gut kannte, mit Hoffnung in die Zu-
kunft blickte und die Gegenwart  analy-
sierte, war ein muslimischer Führer und
eine musterhafte Persönlichkeit.

Angst vor dem Glaubensmiß-
brauch

Den Ort zur Verrichtung des Frei-
tagsgebetes hat er bis zum letzten Mo-
ment geheim gehalten, damit ihm nicht
Täuschung vorgeworfen wird. Er hatte
große Angst vor dem Mißbrauch des
Glaubens.

Trotzt des tobenden Krieges war die
Gazi Hüsrev Pascha –Moschee voller
Menschen. Als der Imam seine Frei-
tagsgebetsrede hält, betritt Aliya in Be-
gleitung seines Sohnes und den Perso-
nenschützern die Moschee; die anwe-
sende Gemeinde steht auf und bietet
ihm einen Platz im vorderen Bereich
der Moschee an, der Imam unterbricht
seine Rede. “Nein”, sagt Aliya, “das
ist Gottes Haus, hier kann es keine
Unterschiede geben. Der einzige Un-
terschied kann die Frömmigkeit
sein; jeder setzt sich dorthin, wo er
einen Platz findet, so wie ich auch.
Ich weiß es nicht, vielleicht werden
wir alle getreten, werden sterben,
aber unseren Glauben werden wir
nicht mit den Füßen treten lassen.
Herr Imam fahren Sie bitte fort mit
Ihrer Rede”.

Die Glaubensgemeinschaft war sehr
angetan von seiner Haltung.

Aliya, der von seiner Pension lebte,
ist von uns gegangen, als ein Anführer,
der die Freiheit als Erbe für sein Volk
hinterlassen hat.

Er hat sich auch unter schwie-
rigsten Umständen immer für
Gerechtigkeit und Toleranz ein-
gesetzt.

“Ich habe niemals für jemanden
Abscheu empfunden,” sagt Aliya und
fährt fort, “Wir sind ein Volk, das kämpft
und  niemanden verabscheut. Wir sind
ein Volk, das teils mit Mut, teils mit We-
isheit, teils mit Gutmütigkeit ver-sucht,
sein Ziel zu erreichen. Ich ver-absc-
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heue niemanden, glaubt mir, dass ich
das auch nach der erfahrenen Tyran-
nei, nicht tue. Ich glaube fest daran,
und dass ist das, was mich hoffen lässt,
dass es einen Ausweg aus dieser Hölle
gibt”.

Vergesst nicht die Vergangen-
heit, aber lebt nicht in der Ver-
gangenheit

Aliya war also eine Persönlichkeit,
die nicht einmal unter den widrigsten
Umständen ihre Hoffnung verliert,  po-
sitive Energie in ihre Umgebung aus-
strahlt e und niemals Hassgefühle ent-
wickelte.

Mit seinen Worten “vergesst nicht die
Vergangenheit, aber lebt nicht in der
Vergangenheit” motivierte er seine Fre-
unde zu Taten. Er hob die Ethik her-vor
und versuchte, diese zu prakti-zieren.
Er kämpfte gegen die Intrige  und für
Offenheit und Transparenz, dabei
scheute keine Verantwortung. Amt und
soziale Stellung waren für ihn lediglich
ein Instrument zum Zweck.

Bescheidene, aber ehrenhafte
Persönlichkeit

Er war offen für jede Art von Ref-le-
xion. Seine an göttlichen Maßstäben
gemessene und vom Islam geformte
Persönlichkeit war kritisch und unbeug-
sam. Er öffnete den Weg für die jünge-
re Generation, übergab gerne sein Amt
an den Führungsnachwuchs und stand
mit seiner Erfahrung der neuen Füh-
rungsriege zur Seite. Was für eine edle
und tugendhafte Haltung!

Der weise König Aliya, der sein Le-
ben für die Freiheit und Unabhängig-
keit seiner Heimat verschrieb, sagt
folgendes:

“ Ich habe meine Heimat immer
geliebt und werde sie lieben. Nie
werde ich mich aber einer Autorität
unterwerfen oder ihr Folge leisten,
weil ich meine ganze Liebe der Frei-
heit geopfert habe.”

“Trotz meines fortgeschrittenen
Alters glaube ich fest daran, dass
mein Volk die Befreiung und Freiheit
erreicht und ich dies erleben werde.
Ich wünsche mir, dies zu erleben.

Ist dies ein egoistischer Wunsch?
Vielleicht ist es so, Ihr müsst mir
glauben, wenn ich sage: Für mich
gibt es kein Beiwerk zwischen mei-
nem Leben und meinem Tod.

Ich bin 70 Jahre alt und vor uns
liegt noch ein langer Weg. Einzel-
personen sterben aber die Völker
werden leben. Das Ringen um die
Freiheit ist nicht auf meine Person fi-
xiert und das ist das wichtige. Tau-
sende von Leuten tragen die Fahne
fort und werden sie weiter tragen.”

Die, die uns angriffen, haben
die gesamte Botschaft Jesu mit
Füßen getreten

Die, die uns angriffen, haben die ge-
samte Botschaft Jesu mit Füßen ge-
treten. Keine Religion läßt Vergewal-
tigung und Mord an Unschuldigen zu.
Es sind Mörder, vergesst dies niemals

Im Kongress der SDA (Stranka
Demokratske Akcije) vor den
Wahlen am 5. Oktober 2002

İm Krieg wart ihr der Grausamkeit
ausgesetzt. Ihr seid frei in eurer Ent-
scheidung, den Tyrannen zu verzei-
hen oder es nicht zu tun. Macht was
ihr wollt, aber vergesst nicht die an
uns verübten Massaker, den Völker-
mord; denn ein verdrängter Völke-
rmord wird sich in Zukunft wider-
holen.

Beantwortet Hass nicht mit Hass.
Hass ist eine Sackgasse für Bos-
nien. Hass zerstört nicht nur unsere
Seele, sondern die Substanz Bos-
niens

Und vergesst niemals dieses
Wort: Staat, Staat, Staat. Wir alle
müssen verinnerlichen, was ein ei-
gener Staat bedeutet. Ein Volk ohne
Staat verfällt in die Leere, wird vom
Winde weggeweht

Wenn Ihr Macht erlangt, achtet auf
eure Ethik und eure Taten. Seid nicht
vermessen und eitel. Nehmt nicht,
was euch nicht gehört, unterstützt
die Schwachen und achtet auf die
ethischen Regeln. Vergesst nicht, es
gibt keine unendliche Macht. Jede
Macht ist vergänglich und muss sich
früher oder später erst vor dem Volk,
dann vor Gott verantworten.

Unsere Feinde sind weder ver-
trauenswürdig noch ehrlich, es
sind Meuchelmörder

Während der außerordentlichen Ge-
neralversammlung seiner Partei SDA
sagte er folgende Abschiedsworte:

“ Ich danke Gott , dass ich diese
Tage erleben
durfte. Un-sere
Geschichte haben
wir mit unse-rem
Blut geschrie-
ben.Unsere Häuser
wurden verbrannt
oder zerstört. Un-
sere Feinde waren
nicht ehrlich, sie
haben uns nieder-
trächtig massak-
riert. Die neu
endeckten Massen-
gräber zeigen dies

der Weltöffent-lichkeit. Diese Wahr-
heit haben wir in die Welt heraus-
geschrieen, niemand hörte uns.
Trotz allem Leid, sind wir, Dank sei
Gott, am Leben. Unsere zerstörten
Häuser und Moscheen haben wir
wieder aufgebaut. Wir gedenken un-
seren Märtyrern. Mit Gottes Gnade
werden wir ihnen im Paradies be-
gegnen, und sie in der Gegenwart
Gottes und der Engel wegen ihres
aufrichtigen Widerstan-des beglück-
wünschen.

Doch wir haben noch lange nicht
alles erreicht. In unserem Freiheits-
kampf habt ihr jetzt die Pflicht, die
Aufgabe fortzuführen.

Auf Grund meines fortgeschrit-
tenen Alters und meines Gesund-he-
itszustandes verlasse ich die ak- tive
Politik. Mein restliches Leben steht
im Dienste des Führungsnach-
wuchses, welches zum Wohle mei-
nes Volkes handeln wird.

Ich danke Gott dafür, dass ich die
in meinen Händen wehende Fahne
hundertausenden Gläubigen über-
geben kann.

Bosnien-Herzogovina ist nunmehr
unabhängig und unsere Fahne weht
über unserem eigenen Land. Gruß
an mein Volk.

Geh’ in Frieden du weißer König,
geh’ in Frieden......

Kaynaklar: 
- Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, Kla-
sik Yayınları, 
- Gerçek Hayat, Ekim 2003, 
- Yeni Şafak, 23-27 Ekim 2003, 
- Vakit, Sibel Eraslan,22 Ekim, 
- Zaman, Ali Bulaç, 25 Ekim, 
- Diyanet Dergisi, 154. sayı, Ekim 2003, 

Hüseyin Bozkurt
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Willy Brandt ist zweifellos einer der
herausragenden Persönlichkeiten des
20. Jahrhunderts. Wie kein anderer
prägte er die sozialdemokratische Poli-
tik der Bundesrepublik Deutschland in
Zeiten von weltweit entscheidenden Er-
eignissen bis in die 90er Jahre. Beson-
ders sein Kniefall im ehemaligen
Warschauer Ghetto zum Gedenken an
die Opfer des Nazi Regimes sorgte im
In-und Ausland für kontroverse Diskus-
sionen. Als ein Akt der Annäherungs-
politik setzte er zudem ein
entscheiden- des Zeichen in den Ost-
West Beziehungen des Kalten Krieges,
der die Welt in zwei Blöcke eingeteilt
hatte. Im Folgenden möchten wir uns
die bemerkenswerte Karriere und seine
außergewöhnlichen Verdienste von na-
tionaler und  globaler Tragweite näher
anschauen.

Geboren wurde Willy Brandt 1913 in
Lübeck als Herbert Ernst Karl Frahm.
Als unehelicher Sohn einer Verkäuferin
wächst er mit seiner Mutter und ihrem
Stiefvater auf und bekommt wegen sei-
nem Talent eine Freistelle in einem
Gymnasium. Bereits mit 15 Jahren be-
gann die politische Karriere Brandts. Er
schrieb für eine sozialdemokratische
Zeitung namens „Lübecker Volksbote“
und trat in die „ sozialistische Arbeiter-
jugend“ ein. 1930 wurde er zudem SPD
Mitglied. Aus Sorge um den Sozialis-
mus und Ablehnung der SPD Politik in
Bezug auf den wachsenden National-
sozialismus trennte er sich 1931 von
der SPD und wurde Vorsitzender der
sozialistischen Arbeiterpartei, SAP.
Nach dem Reichstagsbrand 1933, als
auch Funktionäre der SAP verhaftet
wurden, floh er zunächst nach Däne-
mark und von dort aus nach Oslo. Von
nun an nannte er sıch Willy Brandt. Ge-
tarnt als norwegischer Student, mietete
er sich 1936 eine Wohnung in Berlin
und arbeitete im Untergrund für die

SAP. Nachdem 1940 der Luftangriff der
Deutschen auf Norwegen begann ge-
riet Willy Brandt als Staatenloser in
Kriegsgefangenschaft, von der er aber
nach einigen Monaten wieder freikam.
Daraufhin setzte er sich nach Stock-
holm ab und bekam dort die norwegi-
sche Staatsbürgerschaft. Ein Jahr
später heiratete er seine norwegische
Lebenspartnerin Carlota Thorkildsen,
die ihm eine Tochter schenkte. Die Ehe
hielt nur 2 Jahre. Nach Kriegsende
kehrte er zum ersten Mal nach Lübeck
zurück. Nachdem er für in Berlin für ei-
nige Jahre als Presseattache des Alli-
ierten Kontrollrats arbeitet wurde er
1948 schließlich Leiter des Verbin-
dungsbüros des Parteivorstandes der
SPD, der er inzwischen wieder als Mit-
glied angehörte. Ein halbes Jahr spä-
ter bekommt er auch seine deutsche
Staatsbürgerschaft zurück. Im gleichen
Jahr heiratete er die verwitwete Rut
Bergaust. Aus dieser Ehe, die bis 1980
dauern sollte, gehen 3 Söhne hervor.
Willy Brandt, der sich diesen Namen in-
zwischen offiziell eintragen lässt, wird
1949 mit der Gründung der Bundesre-
publik als Abgeordneter im Bundestag
aktiv. Im Jahre 1957 wird Brandt als
Nachfolger von Otto Suhr, dem Bürger-
meister von Berlin. In diesen Jahren
behauptete die DDR Regierung, dass
Berlin zu ihrem Territorium gehöre und
die UDSSR forderte von den Alliierten
die Entmilitarisierung Berlins. Gerade
in dieser Zeit wurde Willy Brandt durch
seine entschlossene Haltung und seine
politischen Fähigkeiten weltweit be-
rühmt. Als er 1961 vom Bau der Mauer
erfuhr demonstrierte er offen gegen die
Pläne der DDR Regierung die Sekto-
rengrenzen mit einer Mauer zu sper-
ren. 1965 trat er zwar erneut für seine
Partei als Kanzlerkandidat an, aber der
ersehnte Machtwechsel blieb weiterhin
ein Traum. Daraufhin trat er entmutigt

zurück und litt unter Depressionen. Als
der FDP Koalitionspartner die Bundes-
regierung zum Sturz bringt, ergab sich
für Willy Brandt als Außenminister und
Vizekanzler von Kiesinger erneut die
Chance entscheidend in das politische
Geschehen einzugreifen. Die erste
große Koalition von CDU/CSU und
SPD bot für Brandt die Möglichkeit,
seine mit Egon Bahr begonnene Vision
einer neuen Ostpolitik umzusetzen.  

Durch eine »Politik der kleinen
Schritte« und einen »Wandel durch An-
näherung« wollte er auf friedlichem
Weg Verbesserungen vor allem für die
Menschen in der DDR erreichen und
das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Deutschen in Ost und West stärke.
Diese neue Ostpolitik konnte Willy
Brandt nach der Bundestagswahl am
28. September 1969 als Chef einer
SPD-FDP-Regierung zum Erfolg füh-
ren. In seiner Regierungserklärung
ging Willy Brandt von der Existenz
zweier deutscher Staaten aus, die »für-
einander nicht Ausland« sein sollten. In
diesem Zusammenhang bildete ein am
12. August 1970 in Moskau unterzeich-
netes Abkommen, in dem sich die Bun-
desrepublik Deutschland und die
Sowjetunion zu Gewaltverzicht und Zu-
sammenarbeit verpflichteten (»Mos-
kauer Vertrag«), den Auftakt der so
genannten »Ostverträge«. Am 7. De-
zember 1970 folgte der »Warschauer
Vertrag« über die Grundlagen der Nor-
malisierung der deutsch-polnischen
Beziehungen. Das Foto des anlässlich
seines Besuchs in Warschau am
Mahnmal im Ghetto knienden Bundes-
kanzlers ging um die Welt.

Kniefall in Warschau
Am 7. Dezember 1970 kniete Bun-

deskanzler Willy Brandt im Zentrum der
polnischen Hauptstadt vor dem Mahn-
mal für die Opfer des Aufstandes im

WILLY BRANDT

„Unter der Last der jüngsten Geschichte tat ich,

was Menschen tun, wenn die Worte versagen.

So gedachte ich Millionen Ermordeter.”



Warschauer Ghetto nieder: „Unter der
Last der jüngsten Geschichte tat ich,
was Menschen tun, wenn die Worte
versagen. So gedachte ich Millionen
Ermordeter.“ Das Bild des „Kniefalls
von Warschau“ ging um die Welt. Es
steht noch heute für ein friedfertiges
und seiner Verantwortung bewusstes
Deutschland – und es steht für einen
Politiker und Staatsmann, der weit über
sein Land hinaus moralische Maßstäbe
setzt.

Für seine Ostpolitik wurde Willy
Brandt am 10. Dezember 1971 in Oslo
als vierter Deutscher nach Ludwig
Quidde, Gustav Stresemann und Carl
von Ossietzky mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet. Die Neuwahlen
am 19. November 1972 waren von
einer breiten Begeisterung für Willy
Brandt geprägt und machten die SPD
erstmals zur stärksten Bundestagsfrak-
tion. Nun konnte Willy Brandt mit einer
soliden Mehrheit weiterregieren.»Mehr
Demokratie wagen«, lautete ein Wahl-
kampfslogan der SPD unter Willy
Brandt. Das entsprach sowohl seiner
Überzeugung im Allgemeinen als auch
seinem Führungsstil im Besonderen.
Anders als Konrad Adenauer traf Willy

Brandt keine einsamen Entscheidun-
gen, sondern stellte seine Denkmo-
delle und politischen Entwürfe gern zur
Diskussion. Das legten einige politi-
sche Kommentatoren nun als Füh-
rungsschwäche aus, und die Stimmung
kippte bald nach dem großartigen
Wahlsieg von 1972.

Die gewonnene Bundestagswahl
1972 stellte zwar den politisch größten
Erfolg Brandts dar, jedoch sind sich
zeitgenössische Beobachter wie Egon
Bahr darin einig, dass dieser „Höhe-
punkt eindeutig auch der Scheitelpunkt
war – von da an ging es bergab“.

Am 15. November 1978 erlitt Brandt
einen Herzinfarkt, so dass er seine po-
litischen Aufgaben vorübergehend
nicht mehr wahrnehmen konnte. Nach-
dem auch Willy Brandts zweite Ehe
geschieden worden war (1980), heira-
tete er am 9. Dezember 1983 – neun
Tage vor seinem siebzigsten Geburts-
tag – die siebenunddreißigjährige Jour-
nalistin und Historikerin Brigitte
Seebacher, die seit längerer Zeit für ihn
gearbeitet hatte und mit der er seit vier
Jahren zusammen war. Im März 1987
scheiterte Willy Brandt mit dem Ver-

such, die parteilose, 1957 in Bonn ge-
borene Griechin Margarita Mathiopou-
los zur Pressesprecherin der SPD zu
machen. Daraufhin trat er verärgert
vom Amt des SPD-Vorsitzenden zu-
rück. Nachdem er am 10. November
1989 gegen 5 Uhr früh die Nachricht
von der Öffnung der Berliner Mauer er-
fuhr flog er unverzüglich in die geteilte
Stadt und prägte in einer Rede vor dem
Schöneberger Rathaus den Satz:
„Jetzt wächst zusammen, was  zusam-
mengehört.“ Zu diesem Zeitpunkt
ahnte auch Willy Brandt noch nicht,
dass die Wiedervereinigung Deutsch-
lands unmittelbar bevorstand. Am 4.
Oktober 1991 wurde eine Darmkrebs-
erkrankung bei Willy Brandt diagnosti-
ziert, und er musste operiert werden.
Einen weiteren Eingriff im Mai 1992
brachen die Ärzte nach wenigen Minu-
ten ab, weil keine Aussicht auf Heilung
mehr bestand. Willy Brandt starb am 8.
Oktober 1992.
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