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İSLAM
ÜLKELERİ 
ÜZERİNE… 

Arnavutluk 1914, Yemen 1918, Mısır 
1922, Suudi Arabistan 1924, Irak 1927, 
Lübnan ve Suriye 1944, Ürdün 1946, 
Pakistan 1947, Endonezya 1949, Libya ve 
Umman 1951, Sudan, Fas ve Tunus 1956, 
Maldiv ve Malezya 1957, Gine 1958, 
Somali 1959. 

Fransa’dan ayrılan Kamerun, Mali, Sene-
gal, Nijer, Burkina Faso, Çad, Orta Afrika, 
Gabon, Moritanya 1960; İngiltere’den ay-
rılan Nijerya, Sierra Leone, Kuveyt 1961, 
Cezayir ve Uganda 1962 ve Gambiya 
1965.

Bahreyn, Katar, Bangladeş 1971, Emirlik-
ler 1972, Gine-Bissau, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 1974, Komor 1976 ve Cibuti 
1977.

Son dönemde ise: Brunei 1983, Tacikistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Öz-
bekistan, Azerbaycan 1991, Bosna-Hersek 
1992, Kosova, Makedonya ve Eritre 1993. 

İslam dünyasındaki diriliş hareketleri 
devam etmektedir… Hindistan’da Keşmir, 
Çin’de Doğu Türkistan, Filistin, Çeçenis-
tan, Cezayir, Mısır, Somali, Sudan, Libya, 
Tunus, Ürdün, Eritre, Yemen, Irak, Abaz-
ya, Kırım, Afganistan, Filipinler, Suriye ve 
daha niceleri… 21. Yüzyılda İslam dünyası 
toptan bir mücadele vermektedir.

Öte yandan, emperyalist güçler bu mü-
cadeleyi bastırmak için uğraşmaktadır. 
Bu güçlerin kullandıkları en etkili silah 
İslamofobidir. İslamofobi “İslam korkusu” 
demektir. Bu, Müslümanlara duyulan ay-
rımcılık, düşmanlık ve kinin sonucudur.

Bugün dünyadaki yaklaşık 190 ülkenin, 
60’dan fazlası Müslümandır. Bağımsızlık 
mücadelesi veren Müslüman topluluklar 
da bağımsızlıklarına kavuştuklarında İslam 
ülkelerinin sayısı 70’i bulacaktır. Tüm bu 
ülkeler, dünya coğrafyasında, Asya-Afri-
ka-Avrupa kıtalarının merkezi konumunu 
oluşturmaktadır. Bugünkü İslam dünyasın-
da yaklaşık 25 ırk-millet vardır ve 10’dan 
fazla dil konuşulmaktadır. 

1,6 milyar dolayındaki Müslümanlar, Dün-
ya nüfusunun 1/4’üne ve dünya yüzölçü-
münün 1/6’sına sahiplerdir.

İslam ülkeleri, dünyadaki toplam üretimin 
yaklaşık %5’ini gerçekleştiriyor. İhracattaki 
payları ise %10’un altındadır. Dünyadaki 
49 az gelişmiş ülkeden 22’si Müslüman. 
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam 
ülkesinden 38 tanesi, yüksek miktarda 
borçlu. 

İslam ülkeleri jeopolitik açıdan önemli bir 
konumda yer almaktadır. Dünya coğraf-
yası üzerinde, İslam dünyasının kapladığı 
bölge bir hilali andırmaktadır. Bu hilalin 
batı ucunda Balkanlar, ortasında Kafkaslar, 
doğu ucunda Altaylar yer almaktadır. 

İklim bakımından ise, bu bölge sıcak ve 
ılıman iklim kuşağı içinde yer alır. Dağla-
rı, ovaları, yaylaları, toprağı, bitki örtüsü, 
akarsuları ve gölleri ile İslam dünyası, zen-
gin bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. 

İslam ülkelerine kısa bir göz atılacak 
olunursa; her birinin önemli bir tarım ve 
hayvancılık potansiyeline sahip olduğu 
gözlenir. İslam dünyası; kendi kendine 
yeterli olduğu gibi önemli miktarda gıda 
stokuna sahiptir.

Yer altı kaynakları incelendiğinde, görülür 
ki, İslam dünyası; muazzam bir servete 
sahiptir. Dünya petrol rezervlerinin %66’sı 
Ortadoğu’da yer alan İslam ülkelerinin 
elinde bulunuyor. Diğer İslam ülkeleri 
ile birlikte, dünya petrolünün %70’den 
fazlası, İslam dünyasının elindedir. Petrol 
rezervleri bakımından, en zengin beş ülke-
nin hepsi (S. Arabistan, Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt ve İran) İslam ülkesidir. 

Doğalgaz rezervleri bakımından en zengin 
beş ülkeden dördü (İran, Katar, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan) yine 
İslam ülkesidir. Beşinci güçlü doğal gaz 
rezervlerine sahip ülke ise Kafkasya böl-
gesindeki eski Sovyet Rusya’dır. Buradaki 
rezervlerin büyük bir bölümü Müslüman 
Türk ülkelerinde yer almaktadır. Öte 
yandan, İslam ülkeleri; uranyum, demir, 

İlahi dinlerin sonuncusu İslam, Peygam-
berlerin sonuncusu Hz. Muhammed 
(s.a.v)’dir. İlk vahyin gelişi ile O’nun vefatı 
arasında geçen süre yaklaşık 23 yıldır 
(610-632). Hz. Muhammed’in vefatından 
sonra Hulefa-i Raşidin (632-661), Emeviler 
(661-750) ve Abbasîler (750-1258) Müslü-
manları idare ettiler. 

Abbasiler döneminde bilhassa yeni yeni 
İslam devletleri kuruldu. Gazneliler 
(963-1186), Selçuklular [ Büyük Selçuklu 
Devleti (1040-1157, Anadolu Selçuklu 
Devleti (1060-1308) ], Delhi Sultanlığı 
(1206-1527), Timur Devleti (1370-1507), 
Altınordu Hanlığı (1227-1502) Özbek 
Hanlığı (1428-1599) ve Babürler (1526-
1857) doğuda, Endülüs Emevileri (756-
1031), Murabıtlar (1040-1147), Eyyübiler 
(1171-1348), Memlükler (1250-1517) ve 

Osmanlılar (1299-1922) batıda kurdukları 
devletler ve yaptıkları fetihlerle İslam’ın 
yayılmasına hizmet ettiler. 

İslam medeniyetinin en güçlü temsilcilerin-
den biri olan Osmanlı Devleti yıkılmadan 
önce Türkiye, İran ve Afganistan gibi bağım-
sız İslam ülkesi sınırlıydı. Müslüman toplum-
ların çoğu, batılı güçler tarafından sömürge-
leştirilmişti. 

20. Asır ve sonrasında dünyadaki dengeler 
hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Yıllarca 
sömürüye ve zulme maruz kalmış Müslüman 
toplumlar, hürriyet ve bağımsızlık mücade-
lesi başlattılar. Bu mücadelede birçok ülke 
zaferler kazandı, çoğunun mücadelesi de 
hala devam etmektedir. Bugün İslam ülkeleri,  
birkaçı hariç, Birinci Dünya Harbi ve sonra-
sında bağımsızlıklarını kazanmışlardır: 

GENEL KÜLTÜR

DERLEME
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GENEL KÜLTÜR

Güney Afrika / Elmas Yatağı Güney Afrika / Petrol Yatağı

bakır, kurşun, çinko, gümüş, elmas gibi 
çok çeşitli zengin maden kaynaklarına 
sahiplerdir. 

Bütün bu zenginliklere rağmen, dünya 
ülkelerine bakıldığında 7 büyükler diye 
tanımlanan gelişmiş ülkeler arasında, tek 
bir İslam ülkesi görülmemektedir. Çünkü 
bugün İslam dünyasının elinde bulunan 
tüm yer altı kaynakları, gelişmiş batılı 
ülkeler tarafından çıkarılmakta ve kul-
lanılmaktadır. Dünyanın en zengin 10 
ülkesine bakacak olursak; Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt ve Brunei gibi İslâm 
ülkelerini görürüz. Öte yandan en fakir 
ülkeler içinde, Gine-Bissau, Bangladeş, 
Mali, Burkina Faso gibi Müslüman ülkeler 
vardır. 

Bugün Müslüman toplumların en önem-
li sorunu 1. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Osmanlı’nın parçalanmasıyla, imamesi 
koparılmış tespih taneleri gibi parçalan-
ması böylece aralarındaki tevhidi, vahde-
ti, birliği kaybetmiş olmalarıdır. Bunun 
sonucu paylaşma ve dayanışma imkân-
larını yitirme ve ortak değer üretememe, 
dolayısıyla da emperyalist güçlerin siyasi, 
iktisadi ve kültürel sömürgesine maruz 
kalmış olmalarıdır. 

Bugün itibariyle İslam dünyası, belki de 
tarih boyunca en büyük mücadesini ver-
mektedir. Pek çok Müslüman ülke acı, 
kan ve gözyaşına maruz bırakılmış, toplu 
katliamlara uğratılmış, aileler dağıtılmış, 
insanlar yurtlarından, yuvalarından hatta 
ülkelerinden sürülmüş, ihanete uğramıştır. 
Ancak bütün bunlar yaklaşık 200 yıldır, 
sömürülmenin rehavetinden silkelenmenin 
ve kendine gelme çabasının bedelidir. 

İslam dünyasında umut veren çok güzel 
gelişmeler vardır. Engin bir tarihi tecrübe-
ye ve şanlı geçmişe sahip milletimiz, bu 
birikimin farkında olarak liderlik sorumlu-
luğu içerisinde son yıllarda büyük atılımlar 
yapmış, yine dünya Müslümanlarının en 
büyük umudu haline gelmiştir. 

Bu aziz ve necip millet, bu umudu ye-
şerten çok güzel şeyler yapıyor. Milletin 
içinden gelen, milleti yücelten kıymet 
hükümlerini bilen ve bunlar için müca-
dele veren liderler oldukça bu millet nice 
badireleri aşacak, nice güzellikleri yaşa-
yacak ve yaşatacaktır. Biz sadece kendisi 
için yaşayan bir millet olmadık hiç bir 
zaman. Bekleyenimiz çok... Bu ülkenin ve 
bu milletin birer mensubu olarak her fert, 
en üst düzeyden en aşağıya kadar bunun 
bilincinde olarak çok çalışmalıdır.
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Ülüve Atasoy

“Bazı yerlerde yaşa-
mak, erkenden büyü-
meyi gerektirir” demişti 
Tarık Tufan, ‘Bir Adam 
Girdi Şehre Koşa-
rak’ isimli kitabında. 
Balkanlar, hele Bos-
na-Hersek işte tam 
olarak o yerlerden.

Tarihe Tanıklık Eden Belde

İSLAM ÜLKELERİNE SEYAHAT
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Bosna-Hersek, Balkanlar’da 51.197 
km²’lik yüz ölçümü ve yaklaşık 
4.500.000 nüfusa sahip bir ülkedir. 
Boşnaklar ülkenin %50’sini, Hırvatlar 
%15’ini, Sırplar ise%30’unu oluşturur. 
Boşnaklar Müslüman, Sırplar Ortodoks, 
Hırvatlar ise Katoliktir. 

Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Bos-
na-Hersek Sırplı milislerin yoğun sal-
dırısına maruz kalmış, bölgeye insani 
yardım ulaştırmak için orada bulunan 
Birleşmiş Milletler askerleri birçok 
katliama göz yummuş ve Avrupa’nın 
gözünün önünde Srebrenica’da binler-
ce insanın ölümüyle sonuçlanan soykı-
rım yaşanmıştır. Etnik guruplar arasında 
halen zaman zaman gerilim yaşanmak-
tadır.

Türkülere dahi konu olan Mimar Si-
nan’ın o muhteşem eseri Drina Köp-
rüsü, Bosna’ya girerken tüm zarafet ve 
mahzunluğuyla karşılıyor ilkin bizi.  
Tüm Balkanlarda iyi çay demleyen bir 
yer bulmak oldukça zor olduğundan 
bitki çayına, köprünün o muhteşem 
manzarasının hatırına katlanıveriyoruz.

Başkentteki en önemli durak olan bilge 
kral Aliya İzzetbegoviç’in Kabri’ni ziya-
ret ederken zihnimize Tarihe Tanıklığım 
kitabından bir sürü pasaj düşüyor ve evet 
diyoruz; “Hayat inanan ve salih ameller 
işleyenler dışında hiç kimsenin kazana-
madığı bir oyundur.”

İkinci durak Balkanlarda yaşananları göl-
gelemek için en hızlı geliştirilen başkent 
Saraybosna. Şehirde Hırvat, Sırp ve Boşnak-
lar bir arada yaşıyor. Müslüman bölgelerde 
top ve mermi atışıyla delik deşik edilen ve 
savaşın izleri unutulmasın diye Müslümanlar 
tarafından onarılmayan apartman ve kamu 
binalarına hayretle bakakalıyoruz.

Bu başlık altında Müslüman ülkeleri gezip 
tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. Balkan-
lardan başlamak varmış. Bunun için çok 
neden sayabiliriz. İsterseniz siz sayın birkaç 
neden. Bakalım bu topraklarla ilgili neler 
var dağarcığınızda? Neyse siz düşünedurun 
biz başlayalım anlatmaya…

“Bazı yerlerde yaşamak, erkenden büyüme-
yi gerektirir” demişti Tarık Tufan, ‘Bir Adam 
Girdi Şehre Koşarak’ isimli kitabında. Bal-
kanlar, hele Bosna-Hersek işte tam olarak o 
yerlerden. 
 

Osmanlı izlerini taşıyan Başçarşı’dan ge-
çerek Hüsrev Paşa Camii’nde namaz kılıp 
hemen yanı başındaki şehrin simgesi olan 
Saat Kulesi’ni ziyaret etmeyi unutmuyoruz. 
Sonraki durağımız savaş sırasında Bosnalılar 
için kritik bölgelerden biri olup Sırp kuşat-
masının olmadığı tek nokta olan, ilaç, silah 
ve yiyecek transferi için kullanılmış ‘Umut 
(Hayat) Tüneli’. 8 saatlik mesailerle kazılan 
ve tamamlandığında 960 m uzunluğunda 
olan tünel, savaş sonrasında kendiliğinden 
yıkıldığı için savaş sırasında çekilen videola-
rını izlemekle ve yaklaşık 20 m uzunluğun-
daki kalıntısıyla yetiniyoruz. 

Soykırımın yıldönümü olan 11 Temmuz`da,  
Saraybosna’dan 3 saat uzakta bulunan Sreb-
renica’daki anma törenlerine katılmak üzere 
yola çıkıyoruz. Orada gözlerimizin önünden 
geçen 127 tabut, 8327 mezarın başında vakur 
bir biçimde dua okuyan Boşnak teyzeler, şim-
diye kadar gözümüzde büyüttüğümüz sıkıntı-
larımızdan utanmamıza sebep oluyor. 

Kabir başlarındaki insanlara sarılıp ağlamayı, 
Türk olduğumuzu söylediğimizde gözyaşına 
karışan tebessümü, kocasının mezarı başında 
konuşamadığı halde bizi teselli eden hanım-
ları anlatabilecek kelimeler ise dağarcığımız-
da yok. Bosna’dan bu duygu yoğunluğuyla 
ayrılıp Hersek bölgesine geçerken yol üzerin-
deki Blagay (Sarı Saltuk) Tekkesi’nde güzel 
bir Boşnak kahvesi içip huzur dolu birkaç 
saat geçirmeyi ihmal etmiyoruz.

Mostar’a vardığımızda sevdiği kıza rüştünü 
ispat etmeye çalışan gençlerin, üzerinden 
atlamaya meylettiği Mostar Köprüsü -orijinali 
Hırvatlar tarafından bombalanmış olsa da- 
tüm ihtişamıyla bizleri selamlıyor. Konakladı-
ğımız otelin sahibi olan ve kahvaltıda bizlere 
yarım Türkçe`siyle eşlik eden ev sahibimizin 
o muhteşem tespiti ise ülkemizde bu yaz ya-
şananlar düşünüldüğünde ne kadar da benzi-
yoruz birbirimize dedirtiyor: “Hırvatlar yıktı 
bir köprü, ama bilemediler biz sonra kurduk 
onlarca köprü. Siz taa İstanbullardan bunun 
için geldiniz buralara…” 

Bu kardeşliği koruyanlara selam olsun.
  
Bosna’nın bağımsızlık mücadelesini muhak-
kak okumalı ve değerlendirmelisiniz…

İSLAM ÜLKELERİNE SEYAHAT
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Sadece adını duyduğum, tarih kitaplarında 
okuduğum, TV ekranlarında katliam haberle-
rini seyrettiğim bu ülke için yıllarca gözyaşı 
dökmüştüm. Yüreğimde acısı hala dinmeyen, 
yarası kapanmayan, adı geçtikçe hüzünlendi-
ğim Bosna…

Mecnun’un Leyla’sına, Ferhat’ın Şirin’ine, 
Kamber’in Arzu’suna kavuşma iştiyakı neyse, 
kurak bir toprak suyu nasıl çekerse, “mezar 
ölüyü nasıl çağırırsa”, “şeytan bir günahı nasıl 
isterse”… İşte öyle.

Fatih’in nazlısı, Sokullu Mehmet Paşa’nın ana 
kucağı, Osmanlı’nın yetimi, direnişin kutsal 
kitabını yeniden yazan Bilge Kral Aliya İzzet-
begoviç’in ülkesi, yani bizim yitik memleketi-
miz…

Yaralı bir kuş Bosna…
Kanadı kırılmış hüzünlü öten bir kanarya…

Ah Bosna! Travnik! Mostar! Drina
Başçarşı! Gazi Hüsrev Bey! Ferhadiye! Sarı 
Saltuk!

Hâlâ barut kokan havasını sevgilinin kokusu 
gibi içime çekiyor, yemyeşil dağlarını Ferhat 
gibi gözlerimle deliyor, kim bilir belki Os-
manlı’dan kalan ağaçların dallarını Şirin’in 
saçları gibi okşuyorum. 

Sahi Bosna benim neyim olur?
Kızmaya, küsmeye, darılmaya hakkımın olma-
dığı yegâne ülkeydi Bosna… Bosna ata yadi-
gârı mazlum bir ülkeydi ve benim doğuştan 
torpilli diyarımdı.

NEHİRLER VE ŞEHİTLER ÜLKESİ,
OSMANLI’NIN YETİM DİYARI: BOSNA

Şeref Canbaz “Ama ben bu ülke için ağlamıştım...”

İSLAM ÜLKELERİNE SEYAHAT

Delinmiş duvarların içinden bakıldığında o şehre
Küçülür kuşların uçacağı gök.

Küçülür insanların gözleri...
Ve küçülür eskilerde kalmış savaş harabeleri..

 
Yüzünde kurşunlanmış bir sonbahar izi vardır o şehrin.

Lideri kaybolmamış savaşlar boşalır ağaçların ceplerinden.
Meyvesine uzanır gibi yaptığında

Olgunlaşır kızların yüzlerinde
Aliya’nın gülümsemesi.

 
Saraybosna yağmuru sever bir de

Aliya’sına sarılı fatihaları...
Dino Merlin
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İnsan bilincinin ve bilinçaltının saniyede ne 
kadar veriyi işlediği tartışıladursun, sinema-
nın algı üzerindeki etkisini ve bir filmin asla 
“sadece film” olmadığını anlayabilmek için, 
medya ve sinemayla bir şekilde ilişkisi olan 
herkesin, özellikle gençlerin günlük ko-
nuşma dillerine biraz kulak vermek yeterli. 
“Uyuşturucu masraflarınızı karşılayamı-
yorsanız eve renkli TV alın”  ifadesinin de 
bir sinema filminden alıntı olması üzerinde 
biraz düşünmek gerekli. Sinema asla sadece 
görüntü kurgusundan ibaret değildir. Günü-
müzde insan zihninin ve bilgisinin de kur-
gulanması için kullanılan en önemli araçlar-
dandır. Dolayısıyla özellikle batının oldukça 
iyi kullandığı bu karta karşı uyanık olmak, 
hangi filmi nasıl okumak gerektiğini bilmek, 
verilen mesajların, zihne empoze edilmeye 
çalışılan bilgilerin, filmlerdeki alt metinlerin 
idrakine varmak hepimizin sorumluluğudur. 
Sinemanın gücünü olumlu manada işlevsel 
kılmak, bu algı koordinatörlerine: “Ne yap-
tığınızı görüyoruz” diyebilmek, bazen de 
sadece iyi bir film tavsiyesinde bulunmak 
için artık bu köşedeyiz. 

ÇİT ( Rabbit Rroof Fence - 2002 )
‘İnsanların ilkel aletler kullanıyor olması, 
ilkel zekâları olduğunu göstermez’ dedirten 
film, 1931’de Avustralya yerlileri olan Abor-
jinlerin “Beyaz Adam”larla olan mücadelesi-
ni işleyen bir uyarlama. Beyaz ırkla evlenen 
yerlilerin çocuklarının melez doğması ve 
bu melezlerin de bir beyaz ile evlenmesiyle 
Aborjin ırkının tamamen ortadan kalkacağı-
nın kıtanın ileri gelenleri tarafından öngörül-
mesi üzerine, bu duruma engel olmak için 
melez çocuklar yasalar eşliğinde ailelerinden 

zorla alınmakta, ailelerinden 1930 km uzak-
ta bir yerel yerleşim bölgesinde eğitilmekte 
ve beyaz elitlerin yanında hizmetçi olarak 
çalıştırılmaktadır.

Filmde ailelerinden zorla alınan Molly, 
Daisy kardeşler ve kuzenleri Gracie’in, 
yaşları oldukça küçük olmasına rağmen bu 
yerel yerleşim bölgesinden kaçarak evlerine 
ulaşmak için gösterdikleri insanüstü çabaya 
şahit oluyorsunuz. Hem de işinde oldukça 
iyi bir iz sürücü tarafından takip edilmeleri 
ve oldukça kalabalık devriyelerin kendileri-
ni aramasına rağmen. Tüm kıtayı çevreleyen 
bir tavşan çitini takip ederek ailesine kavu-
şan bu çocukların azmi karşısında ise şapka 
çıkarmamak elde değil. 

Bu zulmün mimarı olan baş koruyucu 
Neville’in: “Keşke onlar için yaptıklarımızı 
anlayabilmiş olsalardı.” şeklinde baştan 
aşağıya kibir kokan toplum mühendisi tutu-
munun günümüzde de mevcudiyetini koru-
duğu aşikar. Filmin sonunda karşılaştığınız 
kardeşlerden Molly’nin mücadelesi, evlenip 
iki çocuk sahibi olmasına ve çölün içinde 
yaşamasına rağmen, çocuklarıyla tekrar 
yerleşim bölgesine getirilme, tekrar kaçma 
şeklinde ömrü boyunca devam etmiş. 

İngiliz sömürgesi altında bulunan Avustral-
ya’da, Aborjin çocuklarının yasalar eşliğin-
de ailelerinden zorla alınması uygulamasına 
1970 yılında son verildi. Bizlere demokrasi, 
insanlık, adalet gibi temel değerleri öğret-
meye kalkanlara bir ayna işlevi görecek bu 
filmi arşivlemeyi unutmayalım. İyi seyirler.

“Dünyayı değiştirecek olan filmler değil, o filmleri izleyen insanlardır.”
Krzyoztof Kieslowski

Ülüve Atasoy
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• Az oku öz oku, her kitaptan bir yüz oku.
(Atasözü)

• Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek
taşıyıcısı vardır: Kitap. (Cemil Meriç)

• Hiçbir insana rastlamadım ki onda öğrenile-
cek bir şey olmasın. (Altred de Vigny)

• Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değe-
riyle ölçülür. (Herbert Spencer)

• Her kütüphane, bir hapishane kapatır.
(Seneca)

• Dilin zenginliği edebiyat üstatlarının eser-
lerini okumakla mümkün olur. Büyük adam-
ların eserlerini okuyunuz. Böylece kafanız 
zenginleşir. Söz söyleyiş tarzınız güzelleşir. 
(Dale Carnegie)

• Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. (Gellius)

Ülüve Atasoy

Yukarıdaki özlü sözler üzerinde yo-
rumlar yapın. Siz de kitap ve okuma 
üzerine deneyimlerinizden yola çıka-
rak benzer sözler üretmeye çalışın…

SÖZ’ÜN ÖZ’Ü  

• Yetişen nesilleri kitaplarla besleyeme-
yen uluslar yıkılmaya mahkumlardır. 
(Ovidius)

• Size en çok yardım eden kitaplar, sizi
en çok düşündüren kitaplardır.
(Theodor Walker Lyton)

• Kitapları seviyor musunuz? O halde bü-
tün hayatınız boyunca mutlu olacaksınız 
demektir. (Jules Clarette)

• Her kitap okuduğumda ne kadar cahil
olduğumun farkına varıyorum.
(Yaşar Genç)

• Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı
adam, başkalarının aklını da kullanır. 
(Bernard Shaw)

• Kâğıda dokunan kalem, baruta doku-
nan ateşten daha çok ses getirir.
(M. S. Fobes)

• Okumak alışkanlıkların en asilidir.
(Antonia Albolat)
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Bu başlık altında sizlere kitap önerilerimiz 
olacak. Her ay için bir tema belirlemenin 
yararlı olacağını düşündük. İlk olarak, sağ-
lıklıyken, gençken, varlıklıyken kıymetini 
pek de bilemediğimiz gizli ve gizemli bir 
hazineyi tema olarak belirledik: Zaman. 
Alice’i bilirsiniz değil mi? Hani sıkıcı haya-
tından, beyaz bir tavşanı izleyerek kaçan ve 
tavşan deliğinden harikalar diyarına geçen 
Alice… 

Korkmayın, size çocuk masalı anlatmaya-
cağım. Kendimden biliyorum, bazen insan 
kaçmak istiyor monotonluktan. Monotonluk 
derken, sadece günlük rutinimizi de kas-
tetmiyorum. Burası, yani dünya, yani taş 
toprak, beton, koltuk, patlıcan musakka, 
mandal, fön makinası, saksı… Burası, yani 
madde… Biz bunlardan çok daha fazlasıyız! 
Biz, Allah’ın nefes üflediği ruhlarız! Maya-
mızda evren var, cennet var, efsun var… 
Neden fön makinasına gönül indirelim ki!

Ben şimdi sizi, patlıcan musakkadan faz-
lasını vadeden bir tavşan deliğine davet 
ediyorum. Bu delikten geçeceğiniz harikalar 
diyarına bayılacaksınız. Belki çoktan keşfet-
tiniz, belki de dışarıdan sadece bir oyuk gibi 
görünen bu kapı hiç ilginizi çekmedi. Bana 
bir şans verin ve beni takip edin! Bu taraftan 
buyrun lütfen…

MOMO – Micheal Ende
Tavşan deliğine gireceksek, zamanı iyi 
bilmemiz lazım. Zaman hakkında hiç 
düşündünüz mü? Bana çok sihirli gelen 
bu kavramla ilgili bence gelmiş geçmiş en 
güzel kitap Momo: “Zaman hırsızlarının 
ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren 
çocuğun tuhaf öyküsü”

Kitaptan küçük bir alıntıyla yetineceğim ve 
hiç spoiler vermeyeceğim: “Zaman, yaşa-
mın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir.” 

DOĞU VE BATI ARASINDA İSLAM 
Aliya İzzetbegoviç
Bu alıntı bana başka bir muhteşem kitabı 
hatırlattı: Aliya İzzetbegoviç’in, “Doğu ve 
Batı Arasında İslam” adlı kitabı. Şöyle diyor-
du Bilge Kral Aliya: “Ruh ebedidir; insan 
ise, zamanla sınırlanmıştır. Ve, bu zaman 
içinde ihmal edilemeyecek bir vazifesi 
vardır.” Kitabın adı ve görüntüsü, belki size 
sıkıcı bir ders kitabı olduğu hissini vermiş-
tir diye söylüyorum: Alakası yok! Ben çok 
eğlenerek okumuştum.

ECİNNİLER – Dostoyevski
“Peki ama zamanı nereye saklayacaklar?” 
Zaman denilince aklıma ilk gelen cüm-
lelerden biridir. Bu alıntı Ecinniler’den. 
Ancak herhangi bir Dostoyevski kitabı da 
olabilir bizi harikalar diyarına ulaştıracak 
tavşan deliği. Takip ediyorsunuz değil mi? 
Dostoyevski’ye Suç ve Ceza’dan başlayın 
hiç okumadıysanız. Kısa olsun diyorsanız 
Yeraltından Notlar’ı da tercih edebilirsiniz. 
Gerçekten iyidir!

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
Ahmet Hamdi Tanpınar
Mevzubahis zaman ise Tanpınar’ın bu 
şaheserini anmadan olmaz. Sıkıcı bulur 
musunuz bilmiyorum. Çok ironik ve akıcı 
aslında. Bence bir şans verin.

ZAMANIN FARKINDA – Şule Gürbüz
Şule Gürbüz çok iyi bir hikaye anlatıcısı. 
Ama özellikle zamanın bana onu çağrıştır-
masının sebebi yazarın mesleği: Mekanik 
saat tamircisi. Sizce de dünyanın en havalı 
mesleği değil mi?

Dipnot: Kitaplarla alakası yok ama tam bir 
whovian olarak Doctor Who dizisini an-
mazsam, Zaman Lordlarına çok ayıp etmiş 
olurum.

ZAMAN
İrem Ertuğrul

TAVŞAN DELİĞİ

Barış Manço’nun ‘adam olacak çocuk’ dediği 
çocuklardık biz ve güvenini boşa çıkarmamak 
için çabalıyoruz, şarkılarına kulak vererek. Bu 
yazıyı O’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şar-
kısı eşliğinde okumanız naçizane tavsiyemdir. 

Şimdi; kimdir bu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa? 
Kimin hesabını ödüyor? “Bir gün” demiş ta-
mam da hangi bir gün? Belli belirsiz bir ifade. 
Biraz araştırmacı yanımı konuştursam belki 
işe yarar dedim, ama nafile. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Sarı Çizmeli Meh-
met Ağa’yı şöyle tanımlamış; “Kim olduğu, 
nerede oturduğu bilinmeyen kimse..” Peki, 
şarkısı baştan sona anlamlı sözlerle, güzel 
mesajlarla dolu olan Barış Manço ne demek 
istiyor? Borcun varsa ve ödeyecek gücün yok-
sa, o borç hiçbir zaman ödenmez. Yapacak 
bir şey yok, borçlu olmanın yüküyle yaşaya-
caksın, demek mi istiyor? Ya olur mu, onca 
güzel sözün arasında, böyle garibin sıkıntısını 
yüzüne vuracak bir söz ne diye söylesin? Var 
bu işte başka bir iş…

Bize bu işin aslını gösteren, Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa’nın sırrını anlatan hadise, Os-
manlı’dan zarif bir yardımlaşma örneği. Şöyle 
ki; artık iyice kaybolmaya yüz tutmuş olsa da, 
eskiden mahallelerde bakkallar vardı. Bakkal-
ların olmazsa olmaz veresiye defterleri bir de. 
Osmanlı’daki ismiyle, zimem defteri. İnsan-
lar, alışverişlerini mahallenin bakkalından ya-
par, paraları olmadığında deftere yazdırırlar, 
daha sonra öderlerdi. Senet yok sepet yok. Bir 
defter var, her müşteriye gerektiğinde açılan 
bir sayfası var. Hepsi bu. “Ayşe Abla, 1 kilo 
şeker, 3 lira.” 

Ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz, 
öyle olur ki veresiye defterinde borç biriktik-
çe birikir. İnsanın içine sıkıntı olur, geceleri 

ZİMEM DEFTERİ
Elif Batman

MEDENİYETİMİZDEN
YAPRAKLAR

kabusu olur. Ama sonra bir Ramazan günü, 
bir hayırsever zengin çıkar, tebdil-i kıyafet bir 
bakkala girer, “Çıkar şu zimem defterini kar-
deş, aç rastgele bir sayfa, kaç liradır o kişinin 
borcu?” der. Öder onun borcunu. Sonra bu iş 
için ne kadar para ayırmışsa, onunla borçlu-
lardan ödeyebildiği kadarının borcunu öder 
ve sessiz sedasız çekip gider.

Borçlu borcundan kurtulur, kim ödedi diye 
sorsa da ‘bilmem!’ der bakkal, Sarı Çizmeli 
Mehmet Ağa… Zengin, riyasız, samimi, mis 
gibi bir hayır işlemiş olur, borçlu borcunu 
ödeyeni bilmediği için, ezilip büzülmez, min-
net duymaz, ama ona içten dua etmeyi ihmal 
etmez, şükrünü ise Allah’a arz eder. Bakkal 
da alacağını tahsil ettiği için, üstelik müş-
terisini zor durumda bırakmadan, halinden 
memnundur. Böylece herkes bayrama gönül 
huzuruyla girer, daha ne olsun...

Bugün tarihin bu güzel örneğini tekrar hayata 
geçirmek isteyenler var. Bunu nasıl yapmaya 
çalıştıklarını anlatmayacağım, merak eden-
lerin internetten bulmaları çok zor olmaya-
caktır. Ama sizden düşünmenizi isteyeceğim. 
Bizden sonraki nesillerin gıpta ederek anlata-
cağı nasıl çözümler bulabiliriz bugünün eko-
nomik problemlerine? Ekonomi politikamız 
ne olsun demiyorum, biz içinde yaşadığımız 
toplumda bir birey olarak ne yapsak, böyle 
zarif olur, böyle bir anda en az üç kişiye gö-
nül huzuru verir? Ne yapsak? Ne yapsak?
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“TARİHÇİLİK
HAYSİYET MESELESİDİR”

Teyfur Erdoğdu

Prof. Dr. Halil İnalcık

Teyfur Erdoğdu 
Röportaj: Nurullah SALCAN

Halil İnalcık... Bir asrın ruhunu taşıyan eser-
lerin sahibi. Tarihçiliğin büyük ismi. Ömrünü 
Tarih araştırmalarına adayan, eserleriyle Tarih 
araştırmalarına ışık tutan hocaların hocası. 
100 yıllık yaşamı boyunca sürekli çalışan ve 
üreten, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 
tarihçilerinden kabul ediliyordu.1916’da 
İstanbul’da doğan Halil İnalcık, geçtiğimiz 
günlerde 2016’da Ankara’da vefat etti. Vefa-
tının ardından öğrencisi Teyfur Erdoğdu ile 
Halil İnalcık üzerine sıcak bir sohbet yaptık. 
İnalcık hocamıza rahmet diliyor, Teyfur hoca-
ya teşekkür ediyoruz.

Hocam Halil İnalcık kimdir? diye sorsam, 
öğrencisi olarak neler söylersiniz?
Bir kere çok sıcak bir babaydı. Tabi hocanın 
tarihçiliğinin yanında, onun yakınında bu-
lunduğumuz için onun ne kadar sıcakkanlı, 
sevecen ve mütevazı bir insan olduğunu 
biliyoruz. Bu aslında büyük bilim adamları-
nın belki ortak özelliğidir: Mütevazı olmaları. 
Fakat İnalcık’ta özellikle çok genç meslektaş-
larına karşı bile bir tevazu vardı. Her zaman 
genç meslektaşlarına ‘hocam’ diye hitap 
ederdi. Ve nezaketinden hiçbir şekilde ödün 
vermeden konuşurdu. Sinirlendiği zamanlar-
da bile nezaketini yitirmezdi. Benim açımdan 
Halil hoca tabi dünya çapında bir tarihçi; 
ama bunun yanında bir de böyle insani bir 
tarafı vardı. Bir başka husus da şu: Halil Hoca 
Türkiye’nin tarihçisiymiş gibi takdim ediliyor. 
Halil Hoca sadece Türkiye’nin tarihçisi değil; 
bir dünya tarihçisi. Bulgaristan’ın, Yunanis-
tan’ın, Arap Yarımadası’nın, Kuzey Afrika’nın 
ve bilumum Balkan Devletlerinin de tarihçisi. 
O yüzden kayıp sadece Türkiye’nin kaybı 
değil; o topraklardaki tarihçilerin, hatta o 
topraklarda yaşayan milletlerin de kaybı oldu. 
Bu bakımdan sadece Türkiye’nin üzüntüsü 

Her gün çalışır mıydı?
Evet, mutlaka her gün çalışmaya gayret eder-
di. Eğer bir tatile gitme veya bir istirahate 
çekilme durumu varsa, o zaman da yanına 
aldığı rahatlatıcı kitaplarla vaktini geçirirdi.

Halil İnalcık yüz yaşına kadar çalışmaya ve 
üretmeye devam etti. İlerleyen yaşına rağ-
men hocanın çalışma ve üretim gücünü dinç 
tutan neydi?
Bunun için hoca kendisi iki hususu dile geti-
rirdi. Ben de onları müşahede ettim. Birincisi 
hocanın sağlam genlere sahip olması. Halil 
Hoca Kırım Tatarlarından. Kırım Tatarlarının 
genleri, Anadolu’daki genlerden daha sağlam. 
Bu, Kırımlıların daha uzun ömürlü olmasını 
sağlıyor. Bir diğer husus da hocanın kendi-
sine çok dikkat etmiş olması. Yani sigarayı 
çok mutedil bir şekilde kullanmış. Uykusu-
na, yediğine, içtiğine dikkat eden bir insan. 
Örneğin salatayı asla dışarıda yememiştir. İyi 
yıkanmadığından dolayı herhangi bir has-
talığa yakalanır endişesiyle, dışarıda bu tür 
şeyleri yemekten kaçınmıştır. Bu tür önleyici 
tıp tedbirlerini almış bir insan. Bunun dışında 
yine hocanın kendi ifade ettiği bir husus var. 
Diyor ki: “Ben herhangi bir hususa kendimi 
adadığım için o hususu tamamlamadan Allah 
benim canımı almadı.”

Yani yaptığı işi aşkla yapardı...
Evet. Yani bir naz makamındaymışçasına, 
Allah’tan bir taahhütname almışçasına konu-
şurdu. Hakikaten de son planladığı işleri ta-
mamlayıp, “Ben artık çalışmak istemiyorum.” 
dedikten sonra hastalandı hoca.

Halil İnalcık’a göre Tarihçiliğin amacı nedir? 
Hocanın vurguladığı önemli bir husus var. 
Şunu derdi hoca: “Tarihçilik haysiyet

RÖPORTAJ

değil. Ama hakikaten çok derin bir üzüntü 
uyandı tarihçiler arasında. Bu da tabi bazı 
sebeplerden kaynaklanıyor. Bir kere hocanın 
öncülük yaparak çalışmış olduğu alanlarda 
ilerlemek şimdi kolay. Ama öncülük yapma-
dığı veya kalem oynatmadığı alanlar var. Yani 
hoca burada bir alan açmadığı için ya da bir 
öncü adım atmadığı için biz şimdi o alanları 
nasıl açacağız, endişesi içindeyiz. Bunu da 
hocanın yöntemlerinden hareketle açabiliriz 
ümidini taşıyoruz.

Bize hocanın günlük rutin yaşamından
bahsedebilir misiniz?
Halil Hoca sabah çok erken kalkardı. Ge-
nellikle bu, pek görülen bir durum değildir. 
Kahvaltısını yaptıktan sonra saat 12’ye kadar 
çalışırdı. Saat 12’de öğle yemeğini yedik-
ten sonra hafif bir yürüyüş yapardı. Sonra 
gelir, öğlen uykusunu uyurdu ve o esnada 
da klasik müzik dinlerdi. İkindi zamanında 
tekrar bir çalışma temposu içine girerdi. Bir 
süre çalıştıktan sonra akşam yemeğini yerdi. 
Akşam yemeğinden sonra kısa bazı notlar alır 
ya da makalelerin, kitapların tasnif edilmesi-
ne zaman ayırır ve erken uyurdu. Kendisini 
yoracak hususlardan özellikle kaçınırdı. Ama 
yürüyüşlerini ihmal etmezdi. Müzik dinleme-
yi de hiçbir zaman bırakmadı. Türk musikisi 
ve klasik musiki hayranıydı. Uykusuna çok 
önem veriyordu. Uykusunu fazla abartmaz-
dı; ama olması gerekenden de az uyumazdı. 
Dengeli bir programla çalışırdı.

meselesidir. Haysiyet meselesini yüksek 
tutmak gerekir. Bu diğer bilimler için de 
geçerli. Aynı zamanda tarihçi hangi millete 
mensupsa, hangi millete mensup hissediyor-
sa kendisini, o milletin haysiyetini de yük-
seltmekle mükelleftir. Bunun için tarihçinin 
temel vazifesi şudur: Objektif olmak. Yani 
yenilgiler, hatalar, o milletten kaynaklanan 
arızalar varsa, tarihçinin bunları gönül ferah-
lığıyla ortaya koyması lazım. Tarihçinin asıl 
görevi objektif olmasıdır. Kendi milletine 
zarar gelecek diye herhangi bir gerçeği gizle-
meye tarihçinin salahiyeti yoktur” der. Bunu 
da haysiyet meselesi olarak görürdü. Yani 
hem bilimin haysiyeti hem de o memleketin 
haysiyeti için hoca bu hususu altını çizerek 
her zaman ifade etmiştir.

Tarih bilincini genç ve dinamik bir nüfusa 
sahip Türkiye’de canlı tutmak için Halil 
İnalcık’a göre takip edilmesi gereken yollar 
nelerdir?
Bir kere tarihin mutlaka sevdirilerek okutul-
ması lazım. Tarihin sevdirilerek okutulması 
gerektiği şu anlama geliyor: Siyasi tarihler, 
cenkler, orada kaybedilenler, kazanılanlar 
yerine, tarihin içindeki çok heyecanlı ve canlı 
oluşumlara dikkat çekmek lazım. Mesela 
kölelerin hayatı nasıldı? Osmanlı’daki kadın-
ların hayatı nasıldı? Çocukların hayatı nasıl-
dı? İnsanlar ne yerdi, ne içerdi? Bu tür tarih 
okumaları ve okutmaları gençlerin tarihe olan 
merakını artırıyor. Kaybedilenler ve kazanı-
lanlardan ziyade insanların hayat biçimine 
dikkat çekmek tarihe olan merak ve ilgiyi 
arttırır. “Ortaokulda, lisede hiç tarih sevmez-
ken, sizin sayenizde ne kadar ilginç olduğunu 
gördük, öğrendik hocam” diyen en azından 
yüzlerce tarih öğrencisi tanıyorum ben.

Hocam gençler demişken, Halil Hoca`nın 
gençlere yönelik tavsiyeleri var mıydı?
Gençlere her zaman birden fazla dil öğren-
melerini tavsiye ederdi.

Gençler Halil İnalcık’tan nasıl yararlanabilir?
Bir proje dahilinde Halil Hoca`nın eserlerini 
belki sadeleştirerek, belki kısa kısa parçalara 
bölerek okutmak imkanı var. Yani hocanın 
akademik dili gençlerin okumasını engelle-
yebilir; ama biz bunları mesela küçük küçük 
parçalara bölerek gençlere ulaştırabiliriz. 
Halil Hoca`ya da bu yönde bir hizmet etmiş 
olabiliriz. Yani eserlerini daha rahat okunur 
bir metin haline getirerek gençlere okutmak 
mümkün olabilir.
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KAHRAMANLAR
ARARKEN

Sevdiğiniz bir kahraman var mı? Küçükken 
yerinde olmak istediğiniz, olağanüstü güç-
leri olan ya da bir olayın kaderini, tarihin 
akışını değiştiren hayranı olduğunuz bir 
kahraman oldu mu? Yoksa sizin kahrama-
nınız o kadar uzakta değil mi? Sizin kahra-
manınız Captain America gibi bir bilgisayar 
oyununun ya da Batman, Superman gibi bir 
sinema filminin karakteri mi?

Aslında kahramanları sevmemiz yeni bir 
şey değil. Biz insanlar tarihin her dönemin-
de kahramanları anlatmayı, onlarla ilgili 
olayları dilden dile dolaştırmayı çok sev-
mişiz. Dünyanın her yerinde binlerce yıl 
yaşayan; bazen çok güçlü, bazen erdemli 
ama her zaman kazanan kahramanlarımız 
olmuş. Avrupa’da Aşil’i, Herkül’ü anlatmış-
lar; İran’da, Anadolu’da Zaloğlu Rüstem’i, 
Efrasiyab’ı.

Tarihin akışı içinde hayatımıza hayal ürünü 
olmayan, gerçekten yaşamış kahramanlar 
da girdi tabi. Bu kahramanlar çoğu zaman 
ülkelerini kurtaran yöneticiler, komutanlar 
bazen de sıradan insanlar oldu. Selahaddin 
Eyyübi, Battal Gazi, Sütçü İmam, Nene Ha-
tun ve daha niceleri…

Şimdi başka bir zamandayız. Artık ulusal, 
bölgesel kahramanlar yok. Gerçek kahra-
manlar her yerde olabilir ama hayal ürünü 
kahramanların doğum yerleri belli. Bir 
roman ya da çizgi romandan ilham alınarak 
Hollywood endüstrisinde gerekli çalışma-
lar yapılıyor. Sonra da bütün dünyaya bu 

kahramanlar tanıtılıyor. Milyonlarca dolar 
para harcanarak yapılan filmler; arkasından 
gelecek bilgisayar oyunları, oyuncaklar, 
hediyelik eşyalar gibi türlü tüketim araçları 
ile dev bir ekonomiye dönüşüyor.

İnsan; inancı, kimliği ne olursa olsun cesa-
reti, dürüstlüğü, adaleti, merhameti yüceltir 
ve bu değerleri taşıyanlara hayran olur. 
Elbette kahraman olmak için sadece ülkeyi 
kurtarmak ya da tarihin akışını değiştirmek 
şart değildir. Eskişehir’de 7. kattan düşen 
4 yaşındaki çocuğu tutan temizlik işçisi ya 
da Hollanda’da intihar etmek için raylara 
atlayan kadını son anda ölümden kurtaran 
göçmen Türk genci de kahramandır. Aslın-
da herhangi bir insanın hayatına dokunan 
her iyilik -ki bu iyiliği yaptığımız kişi çok 
yakınımızda da olabilir- bir kahramanlık 
hikayesidir.

İyiliği hayatımızın her anına yayabilirsek; 
adaletle, merhametle, cömertlikle, çalışarak 
ve üreterek yaşarsak işte asıl bu, sahici ve 
eşsiz bir kahramanlık hikayesi olur. Tıpkı 
sade, içten, iyi bir (Müslüman) insan olma 
çabası içinde olan peygamberler, sahabiler 
ve onları takip eden mü’minlerin hikayele-
rindeki gibi…

Bundan sonraki yazılarımızda işte bu kahra-
manları tanıyacağız. 

Siz de kahramanlarınızı bir düşünün baka-
lım. Kimleri sayıyorsunuz?

Asiye Çiner

ÇENGEL 
BULMACA

SORULAR
1) Allah’ın bir olduğuna inanmak
2) Peygamberimiz (as)`e ilk cemaat olan sahabi (Hz…)
3) En güzel isimler ….’ındır.(Araf 7/180)
    Boşluğa gelmesi gereken isim
4) Allah rızası için yapılan her türlü güzel iş
5) Mal ile yapılan ibadetlerden biri
6) Kur’an’da (Nur 24/60) iman ile denk tutulan ibadet
7) Sadaka türlerinden biri
8) Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması
    gereken söz veya deyim
9) Şaşkınlık anında veya hayranlık belirtmek amacıyla söylenen
    zikirlerden biri
10) Allah’ın yarattığı şeyler üzerinde düşünüp ibret almak
11) Peygamberimiz (as)in kişiye on sevab kazandıracağını
      bildirdiği selamlama şekli
12) Bosnalı Müslümanların “Bilge Kral” lakaplı lideri
13) İlk tevbe eden insan (Hz….)

CEVAPLAR   1) Tevhid 2) Hatice 3) Allah 4) Salih Amel 5) Sadaka 6) Namaz 7) Güzel Söz 8) Argo 9) Allahü Ekber 10) Tefekkür
11) Es Selamü Aleyküm 12) Aliya İzzetbegoviç 13) Adem
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