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Kosova deyince, gaziler ve şehitler sultanı
olarak tarihe geçen Sultan I. Murad (Hüdavendigar) gelir hemen aklımıza. Sultan I.
Murad… Kosova Meydan Muharebesi’nde
(1389) şehadet için dua eder ve akabinde
8 saat süren savaşın ardından yaralı bir
düşman askeri tarafından savaş meydanında şehit edilir. Sultan Murad’ın iç organları
ve kalbi, Bursa’ya dönüş yolculuğunun
uzun sürecek olması sebebiyle bugün
Kosova’nın başkenti olan Priştina’ya defnedilir ve buraya bir türbe inşa edilir.

taşıyan Şehzade Bayezid (Yıldırım) neler
hissetti, kim bilir?

Naaşın ana kısmı ise vasiyeti üzerine Bursa’da inşasına başlanmış olan türbeye getirilir. Yaklaşık 1 ay süren yolculuk sonunda
bu türbeye defnedilir. Bu süre boyunca
babasının cenazesine eşlik edip Bursa’ya

Bir diğer şehadet hikâyesi de bölgenin
ileri gelenlerinden olan Yaşari Ailesi’nden.
Kosova’nın bağımsızlık mücadelesinde
başı çektiği için 7 Mart 1998’de evi Sırplar
tarafından ağır silahlarla taranıp neredeyse

Bugün Priştina’daki türbenin, türbedarlığını yapan ailenin büyüğü olan Sakine teyze,
kırık sempatik Türkçesiyle: “Ben çok şanslı, Allah bana nasip etti böyle bir görev”
diyerek ziyaretçilerini karşılıyor. Türbenin
bahçesinde ise dünyanın en yaşlısı olduğu
düşünülen ve ortadan ikiye yarıldığı için
koruma altına alınan dut ağacı, heybetiyle
ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

MEDENİYET YOLCULARI
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tüm ailesiyle birlikte şehit edilen Adem
Yaşari, İskenderay şehrinde. Delik deşik
edilen evden, Sırp bir asker sayesinde
sadece 7 yaşındaki bir kız çocuğu sağ
olarak kurtulmuş. Yaşari Ailesi Kosova
için bağımsızlık sembolü artık. Yaşları
muhtelif olan 54 şehide Fatiha okumanızı rica edip, Balkanların Alpleri olarak
bilinen Şar Dağları’na geçelim. Prevella’da Kulla e Jetimit ismindeki yetimhane,
hayırseverleri bekliyor. Bu yetimhane
ile ilgilenen Trabzonlu aileden olan bir
amcamız, savaş yıllarından önce 300
civarı olan yetim sayısının savaşla birlikte 5000’e kadar çıktığını aktarıyor.
Yetimhanenin giderleri bahçede bulunan
restorandan sağlanan gelirle karşılanıyor.
Hem yetimlere katkı sağlamak, hem tüm
aile ve çalışanların özverisine şahit olmak
için yolunuz Kosova’ya düşerse, eşsiz dağ
manzarasına sahip bu yetimhaneye uğramayı ihmal etmeyin. Kendinizi Türkiye’de
hissedeceğiniz Prizren şehir merkezindeki
Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Taş Köprü’yü
görüp anavatanında Trileçe tatlısı yemeyi
de unutmayın.
Hemen köprünün arka tarafında ise oldukça şirin ve saat kaç olursa olsun sizi
ağırlayabilecek bir türbedarı olan Halfeti

KOSOVA HAKKINDA BİLGİLER
Kosova, Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise
Karadağ ile komşudur.
Sırbistan Devleti’nin sınırları içinde iken, 17
Şubat 2008 de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir.

Tekkesi mevcut. Bayraklı Cami olarak da
bilinen Gazi Mehmet Paşa Camisi’nin
hikâyesi ise oldukça ilginç. Cami inşaatı sırasında temizlik ihtiyacına binaen
inşaata ara verilip hemen yanına hamam
inşa edilmiş. Gazi Mehmet Paşa Hamamı,
Balkanların en büyük hamamı unvanına
sahip. Şimdilerde ise restorasyonunun
ağır işlemesi sebebiyle protesto amaçlı
olarak kocaman örümcek maketleriyle
donatılmış.
Seyahatimiz esnasında Mehmet Akif Ersoy’un amcasının hayattaki son torununu,
vatan şairinin köyü olan, Kosova’ya bağlı
Suşitza’da buluyoruz. Yaşına hürmeten
fazla rahatsızlık vermemek için erken
ayrılmak istediğimizde muhabbet edecek
kimsesi olmadığını ve biraz daha kalmamızı rica ediyor. Bizler de Akif’in Mısır
sürgünü sonrası memlekete döndüğünde
“Meğer beni seviyorlarmış” deyişini hatırlayıp boğazımızda kocaman bir yumruyla
Kosova’dan ayrılıyoruz.

bilgi ve bilinç yönünden Makedonya Arnavutlarından geri durumdadırlar.
Müslümanların geriye kalan kısmının büyük
çoğunluğu Türk, az bir kısmı Çingene asıllıdır.

Kosova’nın yüzölçümü 10,877 km2, nüfusu
ise yaklaşık 2 milyondur.

Kosova, Sırpların maksatlı politikaları sebebiyle ekonomik yönden geri bırakılmış bir
bölgedir.

Nüfusun yaklaşık % 90’ı Müslümandır. Müslümanların da % 80’ini Arnavutlar oluşturmaktadır. Ancak Kosova Müslümanları dini

Bölgenin kırsal kesiminde oturan Müslümanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.
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SULTAN MURAD HÜDAVENDİGAR’IN KOSOVA DUASI
Sultan I. Murad (Hüdavendigar), 1389 yılının
Haziran’ında ordusuyla Kosova Ovası’na
girdiğinde ortalığı toza dumana katan bir
fırtına ile karşılaşmıştı. Göz gözü görmüyordu. Berat Gecesi idi o gece. Sultan I. Murad
Kosova Meydan Savaşı’ndan ve şehit olmasından kısa bir süre önce şu duayı yaptı:
“Ya Rabbi! Bu fırtına, şu âciz Murâd kulunun günahları yüzünden çıktıysa, masum
askerlerimi cezalandırma! Allah’ım! Onlar
ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam’ı tebliğ etmek için geldiler!
İlahî! Bunca kere beni zaferden mahrum
etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine
sana iltica ediyorum; duamı kabul eyle! Bir
yağmur nasip eyle! Bu toz bulutu kalksın.
Kâfirin askerini aşikâr görüp, yüz yüze

cenk edelim! Ya İlahî! Mülk de senin, bu
kul da senindir. Ben âciz bir kulum. Benim
niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal
ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin
rızanı isterim. Ya İlahî! Bu mü’min askerleri
küffâr elinde mağlup edip helâk eyleme!
Onlara öyle bir zafer lutfet ki, bütün
Müslümanlar bayram eylesin! Dilersen o
bayram gününde şu Murâd kulun yolunda
kurban olsun! Ya İlahî! Bunca Müslüman
askerin helâkine beni sebep kılma! Bunlara
yârdim eyle ve zafer bahşeyle! Bunlar için
ben canımı kurban ederim; yeter ki sen beni
şehitler zümresine kabul eyle! Müslüman
askerler için canımı vermeye razıyım. Tek,
bu mü’minlerin uğruna benim ruhum feda
olsun. Beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen
ve keremen şehit eyle! Âmin!”

TAVŞAN DELİĞİ
İlhami Çiçek - Satranç Dersleri
“Yalnız hüznü vardır kalbi olanın”
Samimiyeti düşündüğümde aklıma ilk
gelen bu dizeler oldu. Merhum şair
İlhami Çiçek’in Satranç Dersleri şiirinden… İnsana kalbini hatırlatan bir şair
İlhami Çiçek. Kitabının baskısı yok ancak, internetten bu şiiri bulup okuyun
lütfen. Ne demek istediğimi anlayacaksınız.

SAMİMİYET
İrem Ertuğrul

SATRANÇ DERSLERİ
Uzun bir nehirdir satranç
kıvrak ve uzatarak boynunu
nice güneş batışını yerinde görmüş boynunu
oysa veba tarihçileri bilmemişlerdir
her karenin bir karşı veba girişimi olduğunu
göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği
bir oyundur satranç
............
............
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Dostoyevski - Budala
“En çok korktuğunuz şey ne sizin, biliyor musunuz? Bizi hor görmenize karşın, bizim içtenliğimizden, samimiyetimizden korkuyorsunuz”

Asansörde biriyle mi karşılaştın, ne kadar moralsiz olursan
ol gülümsemek, cevabını dinlemesen bile hâl hatır sorarak
karşındakini iyi bir puan vermeye ikna etmek zorundasın.
Çünkü bu öyle bir düzen ki,
tüm hayatın puanına bağlı. İş
başvurunda ilk bakılacak şey
puanın. İyi bir evde oturmak
için bile puan ortalaman en az
4 olmalı. 2’nin altına düşersen
hapse girersin… vs.
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Şöyle bir dünya düşünün: Herkesin elinde bir puanlama aleti var
ve insanlar birbirlerini 5 üzerinden puanlıyorlar. Göze takılan bir
çiple insanlar birbirlerinin puan
ortalamasını o kişinin kafasının
üstünde görebiliyor.
Yolda yürürken birine mi çarptın,
eğer abartılı bir şekilde özür dilemezsen sana düşük puan verebilir ve puan ortalaman düşebilir.

Nasıl? Ne samimiyetsiz değil
mi? Hep yapmacık olmalısın,
kendini birilerine beğendirmek
zorundasın. Böyle bir dünyada
kaç kişi kendisi olarak kalabilir?
Bunları bana düşündüren ve
samimiyetin önemini kavratan,
Black Mirror adlı bir serinin
3. Sezon 1. Bölümü oldu. Bu
moral bozucu diziyi izledikten
sonra tavşan deliğine kaçma ihtiyacı hissettim. Yani kitaplara!

Budala romanının baş karakteri Prens Mişkin, tam bir saflık ve masumiyet timsalidir. Dünya nimetlerinden kopmuş, iç dünyasına dalmış,
dürüst, insancıl ve samimidir. Aynı zamanda müthiş bir zekâsı vardır. Ama yaşadığı dünya ikiyüzlülüğün, yalanın, sahtekârlığın galebe
çaldığı, Mişkin gibilerinse budala ve enayi görüldüğü bir dünyadır.
Dostoyevski’nin dört büyük romanından biri olan Budala, aynı zamanda büyük bir aşkı anlatır. Kesinlikle okunmaya değer!

Sezai Karakoç - Yitik Cennet
“Ah, bir sarkaç gibi bir ölüme, bir hayata gidip gelen ruh’larla, sadece
biyolojik yaşantının içinde vakit dolduran ruhlar arasında ne büyük
uçurum vardır!”
İnsanın, Hz. Adem ve Havva’nın cenneti yitirmesi ile başlayan yolculuğunu Peygamberler üzerinden anlatan bir kitap Yitik Cennet. Karakoç,
cennetin sekiz kapısını temsil eden sekiz Peygamberi, medeniyetlerle
bağdaştırarak veriyor ve bir anlamda insanın cennete dönüş yolculuğunun rotasını çiziyor. Allah’ın en ihlaslı, samimi kulları olan Peygamberleri, Karakoç gibi bir şair-düşünürden okumak da ayrı güzel…

Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
Çalıkuşu Feride, benim en samimi bulduğum roman kahramanlarından biri. Aşkı,
inadı, merhameti, sevgisi, uçarılığı… Kendi
olmaktan bir an olsun vazgeçmez Feride. Bu
sebeple, samimiyet deyince onu anmadan
yapamadım. Okuyun, siz de seveceksiniz.

55

SİNEMA

SİNEMA
Ülüve Atasoy
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- Verdiklerini okuyor, O da dünyayı kurtarmak istiyor mu?
- Evet
- Nasıl anladın?
- Altını çizdiği cümlelerden.
(Nun va Goldoon 1996)
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SERÇELERİN ŞARKISI (2008)
Oldukça sade ve yalın bir anlatımla metafizik
öğelerin, evrensel değerlerin nasıl aktarılacağını ve bir filmin çocuğu, genci, yaşlısı herkese nasıl hitap edebileceğini gösteren film, bir
babanın yaşam mücadelesini ve çocuklarının
küçük dünyasını irdeliyor. Filmde baba karakteri olan Kerim’in sadece bakışları bile ‘ne
kadar bizden’ dedirtip insanı perişan etmeye
yetebiliyor. Dolayısıyla kendisini canlandıran

Rıza Naci’nin Berlin Film Festivali’nden ödülle dönmesi de şaşırtıcı olmuyor.
Kerim, devekuşu çiftliğinde çalışmakta olup
devekuşlarından birinin çiftlikten kaçmasıyla
işinden olur ve işitme problemi olan kızının
işitme cihazının bozulmasıyla iş peşinde koşturmaya başlar. Oğlu ile geldiği şehir merkezinde bir süre iş bulamaz.
Kerim’in şehirde verdiği yaşam mücadelesi
kendisinin saf ve masum yönünü törpülerken,
filmde haksız kazanç elde ettiğinde başına
gelebileceklerin birçok yerde işlendiğini ve
dini referansların bolca kullanıldığını görmekteyiz. Kerim’in zengin ev sahibinin fazladan
verdiği parayı önce ev sahibine teslim etmek
için ayırması, sonra fikrini değiştirip o para ile
aldığı eriklerin kendine yâr olmaması, satmak
için evinde biriktirdiği eşyaların üzerine devrilmesiyle sakatlanması gibi bölümlerle kulun
yanlış yaptığında ilahi bir uyarıya maruz kalabileceğine ve musibetlerle sınanabileceğine
atıflar yapılmış.
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MEDENİYETİMİZDEN YAPRAKLAR
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Baba figürünün yanında, çocukların
hayal dünyalarının zenginliği, savaşlarının masumiyeti ve erdemleri ise yetişkinlere ders verir mahiyette, masalsı
bir anlatım ve renklerle işlenmiş. Hasta
yatağındaki babasına kendi parasıyla
az bir miktar portakal suyu alan Hüseyin’in, babasının kendisine ikram
etmesi üzerine portakal suyunu sevmediğini söylemesi göz yaşartan cinsten.
Kendi dünyalarındaki en önemli hedefleri, balık satın alıp yetiştirmek olan
çocukların gayretleri takdire şayan olsa
da, filmin sonunda onlar da aşırı hırslarının kurbanı oluyor ve aynı süreçten
geçen babaları tarafından müthiş bir
Azeri türküsü olan “Yalan Dünya” ile
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ÇİZME ( 1991 )
- Fukaranın ayağına Fransız saltanatıyla gidiyoruz.
- Ne yani kağnıyla mı gitseydik?
- Daha namuslu olurdu!
Dağıldık, dağıtıldık! Vicdan ayrı oldu kanun
ayrı dedirten film, ülkemizde ezanın Türkçe
okutulduğu yıllarda, Rize’nin Çamlıhemşin
Nahiye Müdürü’nün halka zulmünü irdeliyor. Müdür Bey, ezanın Türkçe okutulması
uygulamasına son veren kanunun çıkmasına
rağmen, halkın taleplerine ve özlemlerine
aldırmadığı gibi, artık sabrı kalmayan halkın
gayet samimi olan dini duygularını sinsi bir
siyasi faaliyet ve geleceğin sistemli bir direnişi olarak görür. İnsanların her fırsatta inkılap
ruhunu sarsmaya çalıştığı paranoyasıyla, köy
halkı üzerindeki baskısını arttırdıkça arttırır.
Doğan çocukların kulağına ezan okunmasına
dahi izin vermeyen müdürün benzer uygulamaları insanları canından bezdirir. Müdüre
olan öfkesi yüzünden dağa çıkıp eşkıyalığa
başlayan ve müdürü öldürmek isteyen Boz
Ali’nin yanında, her şeye rağmen insan hayatını önemseyen ve ezanı Türkçe okumaya
devam eden hocayı, halkın linçinden kurtaran köyün delisi de vicdanlara sesleniyor:
Bizim delimiz dahi ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayacaksınız dedirtir. Çizme ve
şapka metaforunun bolca kullanıldığı filmde,
şapkanın dereye düşmesi ve ardından koşan

Kapı Tokmakları
Elif Batman

teselli ediliyor. Birkaç bölümünde de İbrahim
Tatlıses’in avazının duyulduğu film, adeta görsel
ve işitsel bir şölen.
İyi seyirler.
müdürün çıplak ve yaralı ayaklarıyla, eşkıyayla yüz yüze geldiği ve eşkıyanın müdürü
öldürmekten vazgeçtiği bölümler oldukça
etkileyici. Filmin finalinde ise ezana duyduğu özlemle minareye çıkan hocanın kalbi,
hüzünle karışık coşkuya dayanamıyor. Ne
diyelim, Allah bir daha bu zulüm ve özlemi
bizlere yaşatmasın.
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İyi seyirler.

Kapı; ilk bakışta sıradan, kurcaladıkça karmaşıklaşan bir mimari öge... Gelmek ve gitmek;
hayatımızda en çok kullandığımız kelimeler
öyle değil mi? Bu durum, ‘kapı’yı edebiyata,
sanata, mimariye, musikiye, kısaca kültürümüzü şekillendiren her alana yansıtmış: “İki
kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece”
dizesini her gün terennüm eden bir kültürde
kapının elbette önemli bir yeri vardır.

olmasından mı acaba? Bu bağlamda kapıyı en
iyi ifade eden kelime herhalde mahremiyettir.
Her kapı bir mahremi korumak için yapılmıştır. Kapıdan geçmek, izne bağlıdır. İkametgâhlar için izin zillerle, daha evvelki zamanlar için
tokmaklarla olmuştur.

Yalnızca bizde değil, dünyadaki tüm kadim
kültürlerde kapının yeri önemlidir. Yüksek ya
da alçak oluşu, içeri ya da dışarı açılması, kilitli ya da kilitsiz olması her zaman bir şeyler
anlatmıştır.

Bugün zayıflamış olsa da dünyada sembolik
dili en çok kullanan kültürlerden birine sahibiz. Bunda insana değer verişin, zarafetin,
inceliğin, saygının ve iffetin rolü büyüktür
kuşkusuz. Ecdadımız, nice mahrem konuyu ya
da onura dokunacak, muhatabı incitebilecek
ince mesajları sembollerle ifade etmeyi tercih
etmiştir.

Kapı niçin bu kadar mühim olmuştur acaba?
Mahremiyetin ve özel hayatın başladığı yer
olmasından, huzur ve emniyetin sembolü

Bu yazıda bunlardan birini, kapı tokmaklarını
anlatmak istiyorum size. Geçmiş zamanlarda
kullandığımız ve bugün fotoğraflarda ya da

oluştururdu. Çocuklar avlularda hoplayıp,
zıplayarak eğlenirken, kadınlar güller,
çiçekler ve meyve ağaçları arasında dolma
doldurur, sarma sarar, sohbet eder, hayatın
stresinden arınırlardı.
Bugün modernizmin ‘paylaşma’ adıyla bize
sunduğu sergileme kültürü, mahremi veya
özel hayatı yok ediyor. Kendimize ait özel
bir alan bırakmıyor bize. Evimizin içi dâhil
her şey paylaşmaya yani sergilenmeye
ayarlanmış. Bu hal, ne mahremiyet tanıyor,
ne özel hayat, ne kapı, ne sembollerden
oluşan tokmaklar…
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Bizim özel hayata, şahsi alana ihtiyacımız
var. Mahremiyet duygusu kalmayan bir
toplum, özünden kopar. Neyi örteceğini
bilmeyenler, açıkta kalır.
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korunmaya alınmış cumbalı Osmanlı evlerinde görebileceğimiz kapı tokmaklarını…
Kapı tokmaklarında, Allah’ın güzel isimlerinden ‘Ya Fettah’ yazarmış... Bu, bütün kapalı
kapıları, hayır kapılarını hikmetle açan, her
türlü sıkıntıyı gideren ve kolaylaştıran anlamına geliyordu. Akşam eve yorgun gelen baba,
kapıda bu yazıyı okuyunca rahatlar ve sıkıntıları kaybolurmuş.
Osmanlı insanı hayata ‘helâl’ ve ‘haram’
açısından bakardı. Kapı tokmakları bile bu
hassasiyeti yansıtmıştır. Evlerin avlu kapısındaki tokmaklar çeşit çeşitti: Erkekler için ayrı,
kadınlar için ayrı, çocuklar için ayrı tokmaklardı bunlar. Tokmaklara bağlanan bezler, ipler
ise hep bir anlam taşımış ve bu anlamlar uzun
yıllar varlığını sürdürmüştür.
Kapı, mahremiyetin sınırıydı. Buradan öteye,
özel hayata saygıyla girilebilirdi ancak. Dış
kapı dış avluya, iç kapı iç avluya açılırdı. Avlular çocuklarla kadınların ‘özgürlük alanı’nı

Her insanın bir kapısı vardır. Güzel Türkçemizde kalp deriz, vicdan deriz, gönül
deriz, yürek deriz. İnsan özelini yalnızca
bu kapıyı açtıklarıyla paylaşmalı. Bu kapıyı
kime nasıl açacağımızı bilmek de doğru
tokmakları kullanmaktan geçer.
Mahremiyet bilincine sahip; doğru tokmağı, doğru kapıda kullanan, tokmağın ve kapının değerini anlayan insanlar olduğumuzda kendimizi daha kıymetli hissedeceğiz.
Bugün mevcut düzene kapı tokmaklarını
yerleştirmek tabi ki oldukça zordur. Fakat
mühim olan kapı tokmağının kendisi değil,
kültürüdür. Biz bu kültürü gündelik hayatımıza oturtmaya başladıkça inceliklerimiz
artacak. Kapı tokmağına dahi böyle bir
işlev yükleyen ve onları büyük bir zarafetle
tasarlayan bir kültürde incelik olmaz mı
hiç?
Bu köklü kültüre sarılarak hayatına incelik
katan, mahremiyet bilincine sahip bireyler
olmak temennisiyle...
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DOĞU İLE BATI ARASINDA
BİR BİLGE ADAM
Asiye Çiner
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“Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç
kimsenin kazanamadığı bir
oyundur.”
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İzzetbegoviç; başta 2. Dünya Savaşı
olmak üzere ülkesinde birçok çatışma
görmesine, 90‘lı yıllarda halkının modern dünyanın tanıklık ettiği en büyük
soykırıma maruz kalmasına rağmen asla
bir nefret dili kullanmamıştır. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra kitaplar yazmış,
günümüz dünyasının Müslümanlarının
problemleri üzerine kafa yormuş, çözüm yolları göstermiştir. Aliya İzzetbegoviç, “Müslümanların hızla artan
büyük nüfusuyla övünmemiz, bana
şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor.

(Aliya İzzetbegoviç,
Özgürlüğe Kaçışım /
Zindandan Notlar)
Bosna ikinci bir Endülüs olmasın diyordu, 90’lı yıllarda gazeteler. Bosna neresiydi? Endülüs neresiydi? Çoğumuzun
bunlar hakkında hiçbir bilgisi yoktu. İşte
böyle haberlerle tanıdık Bosnalı Müslümanları ve onların Cumhurbaşkanı Aliya
İZZETBEGOVİÇ’i. Endülüs’te beş yüz
yıl önce İslam kültürünün yok edilmesi ve Müslümanların katledilmesinden
sonra tarih, Avrupa’da ikinci kez Müslümanlara karşı böylesine bir soykırıma
tanık oluyordu. Bir halk var olma, hayatta kalma mücadelesi verirken onların

birçok eseri, felsefi düşünceyi araştırıyordu. Kendisi de bu dönemden bahsederken “Gençliğimde fikir tartışmaları
yapar ve Batılı yazarların eserlerini
okurduk. Bu sebeple Batı’yı da Doğu’yu
da çok erken tanıdım. Bu sebeple 17
yaşına geldiğim zaman İslam artık benim babamdan miras aldığım dinin adı
değildi.” der ve okuyarak, araştırarak
adeta yeniden Müslüman olduğunu ifade eder. Müslüman Gençler Kulübü; 2.
Dünya Savaşı esnasında binlerce Bosnalının öldüğü ortamda sadece bir düşünce kulübü olarak kalmamış, birçok
yardım faaliyetinin içinde yer almıştır.

mücadelesine Doğu-Batı arasında bir
insanlık köprüsü kurarak liderlik yapan
biri vardı. Bu kişi Aliya İZZETBEGOVİÇ’ten başkası değildi.
Peki, Aliya İZZEETBEGOVİÇ kimdir?
1925’te Bosna Hersek’te doğmuştur.
Ailesi dindar bir ailedir fakat yaşadıkları
ülke ve ortam Müslümanların dışlandığı, Müslümanlığın yabancı sayıldığı
bir ortamdı. Bu ortamda daha henüz 16
yaşında iken Müslüman Gençler Kulübü adlı bir kulüp kurdu. Bu kulübün
amacı dini konuları tartışmak ve dini
konularda bilgilenmekti. İzzetbegoviç,
bu dönemde sadece İslami konuları
araştırmıyor; Batı düşüncesine etki eden

Ruhumuza, aklımıza ve başarılarımıza
vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız? Küçük ve kırılgan bir insanda bile
insanlığa katkıda bulunabilecek büyük
bir ruh bulunabilir. Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede
buluşlarımız, küllî iyiliğe katkılarımız?”
diye özeleştiri yapabilen bir düşünce
adamı, Sırpların acımasız katliamlarına
karşı “Biz de aynısını yapalım!” diyen
askerlerine “Bizim düşmanlarımıza
adalet borcumuz vardır.” diyecek kadar
adil bir komutan, “Çok sayıda insanımızın hayatlarını kurtardık çünkü
öldürülmediler, birçoğunun ruhunu
kurtardık çünkü öldürmediler.” diyecek
kadar erdemli bir liderdi. “Benim için
iyi, doğru ve güzel olan ne varsa hepsinin diğer adı İslam’dır.” diyebilen bir
Müslümandı.
İzzetbegoviç, 2003 yılında hayata veda
ettiğinde ardında kalanlara ufuk açan,
umut ve özgüven veren kitaplar, mücadeleler, örnek bir yönetici profili bırakmıştır.
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Gülser Öztürk
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SORULAR
1) Maun suresi’nde bahsedilen kalbi hastalık
2) Kur’an’da, şeytanın gücü yetmeyeceği bildirilen kullara verilen isim
3) Akşam namazından sonra okunması sünnet olan Haşr suresi son ayetlerinde geçen Esmaü’l Hüsna’dan biri
4) İçinde “Essalatü hayrun minennevm” ifadesinin geçtiği ezanın vakti
5) İlk müezzin
6) Nahl suresi 58.Ayet kaynaklı oluşmuş, günümüzde de kullanılan kız ismi
7) Hz. Peygamber(as)’in ilk süt annesi (Hz. …)
8) Hz. Peygamber(as)’in, kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu (Hz. …)
9) İhlas suresi’nde geçen Esmaü’l Hüsna’dan biri
10) Cahiliye dönemi Arapları tarafından Peygamberimiz(as)’e verilen lakab
11) Peygamberimiz(as)’in “Ben iki kurbanın oğluyum.” şeklinde ifade ettiği iki kişiden biri (Hz….)
12) Yaptığımız güzel amelleri Allah(cc) katında değerli kılan kalbi haslet
13) Peygamberimiz (as)’in gençlik döneminde, Kabe’deki yerine konulması konusunda hakemlik yaptığı değerli taş

Cevaplar 1) Riya 2) Muhlas 3) El Melik 4) Sabah 5) Bilal 6) Büşra 7) Süveybe 8) Fatma 9) Es
Samed 10) Emin 11) Abdullah 12) İhlas 13) Haceru’l Esved
Hadis: …Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. (Buhari, İman 41)

