Kurban'ın İşlevini sorgulayalım mı ??
"Boşuna kurban kesip durmayın!"
Teşekkürler aydın din bilgini İhsan ELİAÇIK... Size aynen katılıyoruz..
Aynen, yazdıklarınıza (makale aşağıda) uygun davranıyoruz.. Yazsak ayıp olur, yazmasak olmaz??..
- ADD'ye burs bağışı yapıyoruz..
- TSK'ya "kurban bağışı" yapıyoruz ama "kurban kesmek için" değil!
- Üniversitemizin - derneklerin giysi ve eşya bankalarına gereksinim dışı fazlalıklarımızı aktarıyoruz..
...
Diliyoruz toplumsal - siyasal örgütlenmemiz bunlara gereksinimi en aza indirsin. Hakça bir üretim paylaşım düzeninde yoksul - yoksun kalmasın.. O aşamaya dek SOSYAL DEVLET,
YOKSULLUK SİGORTASI' nı kurumlaştırsın ve insanların onuru incinmeden gereksinimleri toplumsal
dayanışmanın doğrudan aracı olan vergiler üzerinden karşılansın.
Yurttaşımız "ALLAH DEVLETE - MİLLETE ZEVAL VERMESİN" demeyi sürdürsün.
Şu ya da bu kişi ya da vakıf - derneğe değil; DEVLETE "dua" (teşekkür!) etsin..
O tarikatın - bu cemaatın mensubu - müriti olmasın, meczuplaşmasın..
Cumhuriyetin başı dik onurlu yurttaşı olsun!
Bu da HALKÇI EKONOMİ ile olur..
KüreselleşTİRmeci = Yeni emperyalistlerin vahşi kapitalist piyasacılığının girdaplarında
Türkiye Cumhuriyetini ve yurttaşını öğüterek değil!
*****
Ülkemiz çoooook borçlu..
Hayvan varlığımız çok yetersiz.. (40 yıl önce kişi başına 2, şimdilerde yarım tane!)
İthal kurbanlık olur mu?? Borçlu insan kurban verebilir mi ("kesebilir mi?" demiyoruz! ) Tanrı'ya?
Yanıt "hayır" ise, borçlu ülke kurbanlık ithal edebilir mi? Elbette hayır!
 1-2 günde 3 milyona yakın hayvanı boğazlamak kanlı bir zulümdür, israftır,

çevreye ağır kirliliktir, doğa katliamıdır, hayvan haklarına en ağır saldırıdır..
Kitle psikolojisinde vahşeti canlı - diri tutup sürdürmektir.
 Oysa bu ilkel şiddet dürtüleri toplumsal bellekte zamanla sönümlendirilmelidir.
 IŞİD, RTE'nin - Davutoğlu'nun saçma sapan sözlerinde olduğu gibi din eğitimi olmayışının değil,
tam da tersine din adına bu vahşet öğretilerinin yansımasıdır.
İnsanların artık 21. yy'da, Peygamberden 1400 yıl sonra aklını başına alması gerek..
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bugünler içindir..
Milyarlarca TL Devlet bütçesini yiyip oturmak için değildir.
Topluma bir aydınlık yol göstermek içindir; dinin bilimsel - akılcı yorumu içindir.

1

İlahiyat Fakülteleri neden susar? İşlevleri nedir?
Toplumu hurafelelere boğup rantını devşirmek için mi??
"Diyanet hurafe üretiyor.. " diye yazan Prof. İlhan Arsel'e ülkeyi dar ettiniz;
adamcağız gurbetlerde (ABD'de) sıla özlemiyle yaşadı uzun yıllar ve orada öldü.
Turan Dursun'u hem hiç hazmedemediniz hem de garibandı, Vehbi Koç'un damadı değildi,
hukuk profesörü de değildi merhum İlhan Arsel gibi; “karanlıkta bırakılan” bir cinayetle en üretken
döneminde susturdunuz. Ama yazdıkları artık kalıcıdır.. Milyonlara erişmiş ve uyandırmıştır.
O, "Din Bu mu?" diye soruyordu.
Yanıt veremediniz, kurşunlattınız. Siz gerçekten dindar mısınız, her türlü araçla dini siyasetin ekonominin - uçkurun.... emrine veren bir mafyatik güruh musunuz?? Kimsiniz siz?
"ILIMLI İSLAM" da ne ola ki? İslam dinini, ihtirasları aklını fersah fersah aşan bir emekli
ilkokul mezunu vaiz üzerinden emperyalizmin hizmetine sokmadınız mı?
Bayramda olsun dürüst olun; açık olun, insan olun!
Sevgi ve saygıyla.
05.10.2014, Manavgat
Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
==========================================
İhsan Eliaçık: "Boşuna kurban kesip durmayın"
ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
(http://www.msn.com/tr-tr/haber/turkiye/)
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, kurban bayramı ile ilgili
çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.
- Kurbanın yanlış anlaşıldığını savunan ve
- hayvanların boşa kesildiğini
(DHA) İlahiyatçı yazar İhsan
Eliaçık, kurban bayramı ile
belirten Eliaçık, bunun İslam öncesi bir kültürün devamı olduğunu, Sümerler'de gereksinim fazlası
tapınağa getirilen malların üzerinin ' 'Tanrı malı'' diye damgalanarak gereksinim sahiplerine
bırakıldığını anlattı. Bu kültürün İslamiyette de sürdüğünü belirten Eliaçık, Adilmedya.com sitesindeki
yazısında; ''Mekke'de çıkan Peygamber Hz. Muhammed de, insanlara aynı şeyi anlattı. Dedi ki; burası
Allah'ın evidir, gereksiniminden çok olanı herkes buraya getirsin. Getirdiler ve oraya bıraktılar.
Üzerinde, Allah'ın ismi anılmak, üzerine Tanrı damgası vurulması kültürünün devamıdır.'' dedi
ve şöyle devam etti:
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''Üzerine Allah'ın adı anmayı, bıçağı eline alıp, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, böyle fışkırtarak
hayvanın kanını dökmeye çevirdiler. Üzerinde Allah'ın adı anılmak bu değildir! Üzerinde Allah'ın
adı anılmak demek; ben bu keçiyi, koyunu, deveyi, kamuya, yoksula, gitsin diye adıyorum demektir.
Üzerinde yazıyor işte Tanrı malı, eskiden böyleydi, Kuran'dan sonra buna, üzerine Allah'ın adını anmak
dendi. Bu sözler, bu hayvan kamu malıdır, yoksulun malıdır, kimse almasın.. demektir. İşte bunlara
[hedy] denilir.''
KESMEKLE ALAKASI YOKTUR
''İlk bakışta bunların, kesmekle alakası yoktur.'' diyen Eliaçık şunları yazdı:
''Fakat daha sonra, uzak diyarlardan gelenler (hacılar) olduğu için, o hayvanlardan kesip,
o insanların karınlarını doyurmak için de kullanılmıştır. Zamanla, önceki asıl görevi unutulup,
kesme ön plana çıkarılarak, getirilip kesiliyor, bırakılıp gidiliyor şekline dönüştü. Kuran geldiğinde
Araplar bunu zaten yapıyorlardı, Kabe'nin etrafı, kesilmiş kurbanlarla doluyordu. Kuran geldi ve
bu insanlara dedi ki :
Bu kestiğiniz hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz, ulaşacak olan sizin takvanızdır. Bu şu
demektir: Bunları kesiyorsunuz da, bunlar bana ulaşmıyor, dolayısı ile, kesip durmanıza gerek yok; - siz
asıl, kendi aranızdaki davranışlarınıza bakın,
- birbirinize iyilik etmeyi öğrenin, adaletle davranın,
- işçinizi ezmeyin, kimseyi sömürmeyin, kul hakkı yemeyin..
Ben bunlara bakarım, kestiğinize ve kana değil! Bunu açıkça söylüyor. Fakat bunu da şöyle anladılar:
Tamam, Allah ete ve kana bakmaz, takvaya bakar, yani bıçağı eline alır, hayvanı keserkenki
duygularına bakar, bunu Allah için kesiyorum derken ki duygularına bakar, takva budur, diyorlar.
Böyle yorumladılar.''
BOŞA KESİP DURMAYIN
''Ben bu yoruma da katılmıyorum, yanlış bir yorumdur.
Kuran diyor ki; "Onların etleri kanları Allah'a ulaşmaz!"
Yani, boşuna kesip durmayın. Allah diyor ki, onlar Bana ulaşmaz, Ben sizden iyilik, doğruluk,
dürüstlük, kardeşlik, merhamet, sevgi, bunları bekliyorum; karz-ı hasen, salat, zekat, ihtiyaç fazlasını
verme, isar, birbirinize kendinizi feda etme, yoksulları gözetme, zayıfın elinden tutma, düşmüşü
kaldırma, bunları bekliyorum, takva budur. Her yeri kan gölüne çevirdiğin zaman, Allah bundan
mutlu oluyor değildir. İşin aslı buydu, sonra döndü dolaştı ve başka bir şeye dönüştü.''
BEN 20 YILDIR KESMİYORUM
''Bakın, açık açık söylüyorum. Ben kendimi söyleyeyim, yirmi yıldır bayramda hayvan kesmiyorum.
Ama; gurban, yakınlaşma, garip gureba ile yoksulla yakınlaşma bayramını çok seviyorum.
Hayvan kesmiyorum ama bayram kutluyorum.Bayram çok güzeldir.''
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