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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Bir Daha Asla!

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Bosna’nın verdiği bağımsızlık
mücadelesinin sembol
ismi Aliya İzzetbegoviç’in
hapis yıllarında kaleme
aldığı notlarından oluşan
"Özgürlüğe Kaçışım:
Zindandan Notlar" adlı nefis
kitabından şöyle bir cümle
hatırlıyorum: “Hayatın
anlamını kaybetmişsem
ölmeliyim.”
Yani “Aliya gibi biri bile”
bazen hayatın anlamını
sorgulayabiliyordu. Ancak
o hiçbir zaman tam olarak
ümidini kaybetmezdi.
Sorunlara, ne kadar
büyük olursa olsunlar,
mutlaka evrensel hukuk
kaidelerine uygun bir çözüm
bulunabileceğini biliyordu.
Çünkü o inanmıştı.
Göç, açlık, susuzluk,
salgın ve savaşlarla dolu
dünyada yorulduğumuzda,
gelecekten endişe
ettiğimizde mücadelesini
hatırlayabileceğimiz biri
Aliya. Bundan dolayı
elinizdeki sayıda Bosna-

Hersek’e ve ağırlıklı olarak
da 90’lı yıllardaki özgürlük
mücadelesine yer verdik.
Hem Türkiye’den hem
Bosna-Hersek’ten değerli
yazar, akademisyen ve
araştırmacının katkılarıyla
hazırlanan sayımızı ziyaret
ettikten sonra bir daha
asla unutmayacağınız pek
çok hikâye, sahne ya da
olayla karşılaşacaksınız.
Dahası, dünyanın barış ve
huzur içinde yaşaması için
“hafıza”nın ne kadar kritik
bir öneme sahip olduğunu
anlayacaksınız.
Mostar Köprüsü’nün havaya
uçtuğunu gören bir göz, o anı
nasıl unutabilir ki?
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Eylül’de Ne Yapsak?
Covid-19 pandemisi oldukça dirençli çıktı. Tüm dünyada yoğun aşılama çalışmaları devam
ederken Delta varyantıyla gözümüzü korkutmaya devam ediyor. Bu sebeple maske, mesafe
ve temizlik kurallarına sıkıca sarılalım. Eylül ayında yaz sıcağının rehavetinden silkinerek
kendimize gelelim, zihinlerimizdeki pasları silelim, gözümüz gönlümüz renklensin derseniz
size beğeneceğinizi umduğumuz birkaç önerimiz var.

YA Z VA K T İ
SERGİSİ
Üsküdar Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Yaz Vakti” sergisinde farklı sanat dallarında
eser veren 12 sanatçının çalışmaları sergileniyor. Heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, mozaik,
fotoğraf dallarındaki eserleriyle bir araya gelen sanatçılar İstanbullulara aynı salonda, Türk ve dünya
kültürünün farklı veçhelerini keşfetme imkanı sunuyor. Nevmekan Sahil'de, cam sanatçısı Yasemin Aslan
Bakiri'nin küratörlüğünde düzenlenen sergiye katılan sanatçılar şöyle: Filiz Oztürk Doğan, Görkem Dikel,
Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap
Gümüşoğlu, Yücel Kale. Gözümüzü gönlümüzü renklendirecek bu sergi 17 Eylül tarihine kadar ziyarete açık
olacak.

A N L A M A K TA N
DOĞAN SEVİNÇ:
HERKES İÇİN BİLİM
Hasanpaşa Gazhanesi aslına uygun olarak restore edilerek Temmuz ayından itibaren müze olarak
hizmete açıldı. Toplam 31 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsayan 130 yıllık geçmişe sahip olan binada
iklim ve karikatür müzesi, bilim merkezi, sergi alanları, tiyatrolar, kütüphaneler, oyun ve etkinlik alanı ile
diğer sosyal alanlar yer alıyor. Biz de bu ay gazhanedeki etkinlerden birini paylaşalım istedik. Açılışından
itibaren düzenlenen açık hava söyleşilerinde Eylül ayının ilk haftasında Prof. Dr. Kaan Ökten konuk
olacak. Derya Gürses Tarbuck’ın moderatörlüğünde düzenlenen program cumartesi günleri saat 20.00’de
başlıyor.

YÜZLEŞME
Pera Müzesi’nde 7 Eylül - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında yeni bir sergi ziyarete açılıyor. Yeditepe
Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılında, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi mezun ve öğrencilerinin
üretimlerinden oluşan serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstlenmiş. Profesyonel sanatçı ve
tasarımcılarının yanında sergi, sanat ve tasarım öğrencilerinin doğa-kent ilişkisi ve birey-toplum
konularına dair çalışmalarına da yer veriyor. Ayrıca güzel sanatlar, grafik tasarım, tiyatro, gastronomi ve
mutfak sanatlarıyla beraber sanat ve kültür yönetimi alanlarının etkileyici dünyasını keşfetme imkanı da
sunuyor.

O S M A N L I TA R İ H İ N D E
KÖ P R Ü LÜ L E R
SEMPOZYUMU
İbn Haldun Üniversitesi 24-26 Eylül tarihlerinde uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. “Osmanlı
Tarihinde Köprülüler Dönemi (1656-1710): Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar” başlığını taşıyan etkinlik
kapsamında yurt içinden ve yurtdışından pek çok uzman bir araya gelecek. 17. yüzyılın ikinci yarısında ve
18. yüzyılın başlarında Osmanlı tarihine damgasını vuran Köprülü ailesine, ailenin imparatorluğu idare ettiği
dönem boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda ve ailenin politikalarının bir sonucu olarak Avrupa'da yaşanan
değişim ve dönüşümlere odaklanan sempozyum, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi’nde
gerçekleşecek.
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TA R İ H - İ B O S N A
18. yüzyılda yaşayan Bosnalı âlim ve tarihçi Novili Ömer Efendi tarafından kaleme alınan bu kitapta
özellikle 1736-1739 yılları arasında cereyan eden Osmanlı-Habsburg Savaşları anlatılmaktadır. 17.
asrın sonlarından itibaren Habsburg sınırında toprak kaybetmeye başlayan Osmanlılar, zamanla yeni
savunma stratejileri geliştirmeye çalıştılar. Önlenemeyen yenilgiler yüzünden fetih politikası mecburen
yerini mevcut sınırları koruma refleksine bırakır. Bu değişim Hıristiyan dünyasıyla kuşatılmış bir bölge
olan Bosna'yı derinden etkileler.Habsburg kuvvetlerinin Bosna’ya yönelik saldırılarına karşı Osmanlı
valisi Hekimoğlu Ali Paşa'nın giriştiği mücadeleyi ve Avusturya topraklarına yapılan hücumları anlatan
kitap birçok Avrupa diline de çevrilmiş bir klasik.
Novili Öme r Efe ndi / Kü re Yayınları / 135 sayfa

YÂ R Y Ü R E Ğ İ M YA R
Pek çoğumuzun malumudur 2021 yılı UNESCO tarafından “Yûnus Emre Yılı” ilan edildi. Bu yıl
içinde Yûnus Emre üzerine yapılan yayınlardan biri de Leyla İpekçi imzasını taşıyor. “Yol Arkadaşıma
Mektuplar” alt başlığını taşıyan kitap, bir yandan bir buçuk yıldır küresel bir pandemi tarafından
tehdit edilen diğer yandan küresel ısınmanın felaketlere kapı aralayan neticeleriyle yüzleşmek zorunda
kalan, modernizmin dayattığı hayat şartları yüzünden tabiattan uzak bir hayat yaşayan insanoğlunu
kendisiyle yüzleşmeye ve Yûnus Emre’nin bereketli pınarından şifa bulmaya davet ediyor. Kaygı,
korku ve anlamsızlık içinde kıvranan modern insana terapi koltuğunun yerine, Yûnus’un divanından
hareketle menzili “kendini bilmek” olan bir yolculuğa çağırıyor.
Leyla İ pe kç i / H Yayı nla rı / 2 4 0 sayfa

B O S N A' D A T Ü R K K Ü L T Ü R Ü N Ü N İ Z L E R İ
Milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopan Balkan halkları bir süre
inkâr etse de bu topraklardan ortak geçmişin izini silmek mümkün değildir. Zira Balkanlar'daki her
şehir cami, mescid, medrese, hamam, çeşme, tekke, köprü gibi mimari eserlerle donatılmıştı. Bosna da
bunların başında geliyor. Tarihteki onca kıyıma rağmen bugün bile Saraybosna'dan, Mostar'a oradan
da Poçitelj ve Travnik'e kadar giden her Batılının, bu kültürün ağırlığını hissetmemesi, İslam'ın
mistik havasını solumaması mümkün değildir. Osmanlı mirası bu eserler olmadan Bosna’nın kimliği
eksik kalır. Yine Bosna Savaşı sırasında Avrupa devletlerinin Sırp vahşeti karşısında Boşnakları yalnız
bırakmalarının ardında Müslüman halkın bu kimliğe dört elle sarılması yatmaktaydı.
Şeno l Al pa rs la n / IQ Kült ü r Sanat Yayınc ılık / 352 sayfa

BUHARA BURSA BOSNA:
ŞEHİRLER- SUFİLER- TEKKELER
Tasavvuf tarihi üzerine yaptığı araştırmalardan tanıdığımız Mustafa Kara, bu kitabında kültürel
unsurların toplumlar arasındaki akışını sağlayan şehirlere tutuyor merceğini. Bu şehirlerin bazıları
dervişlerin sefere çıktığı menziller olduğu için önemli, bazı tarikatlara ev sahipliği yaptığı için. Bazıları
da eğitim öğretim kurumlarıyla kültürel alışverişin yoğunlaştığı birer ilim merkezi oldukları için.Bu
açıdan Buhara, Türkistan ve Hindistan için; Bursa da Anadolu ve Ortadoğu için; Bosna ise Balkanlar'ı
ve Avrupa için merkezi bir öneme sahiptir. Kitap Buhara’dan Bosna’ya bizleri sufilerin yanı sıra
şairlerin, bestekârların, hattatların, diplomatların, seyyahların, kumandanların, veziriazamların irfan
sofralarına da buyur ediyor.
Mu stafa Kara / D e rgâ h Yayı nla rı / 6 31 sayfa

D O Ğ U B AT I A R A S I N DA İ S L A M
Bosna Hersek’in özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Aliya İzetbegoviç, aynı zamanda
son yüzyılın en önemli Müslüman düşünürlerinden biridir. Katolik Kilisesi ile Doğu Hıristiyanları
arasında sıkışıp kalan Bosna halkı tercihini üçüncü yoldan, yani İslam’dan yana kullanmıştır. Osmanlı
fetihleriyle Müslümanlaşan Bosna zamanla Türk ve İslam kültürün en sağlam kalelerinden biri haline
gelmiştir. Şüphesiz Aliyaİzetbegoviç de bu pınardan kana kana içmiştir. Bu sebeple kitap, büyük
bir bilgi birikimini derin bir tefekkür ile harmanlayarak geniş bir bakış açısı sunuyor. Felsefe, sanat
ve sosyoloji gibi disiplinlerin zaviyesinden İslam’ın kuşatıcı ve dönüştürücü özünü ortaya koyuyor.
İzetbegoviç’e göre İslam özünü emir ve yasaklardan öte “tek kelime ile teslimiyet hakikatinden”
almıştır.
Aliya İ z ze t B e g oviç / Ke t e be Yayınları / 40 0 sayfa

FAT İ H V E B E L L İ N İ
Nusret Polat kitabında sanat ve ilim tutkunu olan Fatih Sultan Mehmed ile büyük sanatçı Gentile
Bellini'yi 1479 yılında bir araya getiren şartları ele alıyor. Osmanlı ve Bizans arasındaki kültürel
alış-verişten yola çıkarak Fatih’in Antik Yunan mirasına ilgisi ve okuduğu Batılı kaynaklar üzerinden
İstanbul’u fetheden Osmanlı sultanının entelektüel dünyasını resmediyor. Teoloji, felsefe, savaş tarihi
kitaplarını çevirten Fatih Sultan Mehmed, farklı düşünce ekolleriyle ilgilenmiş ve bazı düşünürleri
huzuruna kabul ederek ilmi müzakereler yapmıştır. “İstanbul’un bir İslam şehri olup olmadığı” gibi
cesur bir tartışmayı da etraflıca ele alan kitap, Fatih’in Avrupalı veya Müslüman sanatçılar tarafından
yapılan portrelerinin analizine de genişçe yer veriyor. Bu ressamlardan biri olan Bellini’nin sanatının
genel hatları ve İstanbul’daki faaliyetleri de kitabın dikkat çekici başlıklarından. Yazarın kültür
tarihçiliği adına özgün bir çalışma ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
Nu sre t Polat / B eyoğ lu Kita bevi / 2 32 s ayfa

O R TA Ç A Ğ ' D A İ S L A M M U T FA Ğ I
İslam’ın ilk asırlarından 15. yüzyıla Arap mutfağı üzerine araştırmalar yapan Lilia Zaouali, “İslam
dünyası, dünyanın en zengin Ortaçağ yemek literatürüne sahiptir” dediği kitabında hem dönemin
yemek kültürüne ve kullanılan malzemelere dair ayrıntılı bilgiler veriyor, hem de onlarca otantik
yemek tarifini bizlerle paylaşıyor. Ona göre karmaşık pişirme teknikleri ve geniş yemek yelpazesiyle
Ortaçağ Arap mutfağı dönemin Avrupa mutfağına göre katbekat gelişmişti. Bu sofrada çok sayıda
ekmek türü, başka yerde tadılmayacak konserve ve çeşni; benzerleri sadece Arap dünyasında bulunan
bir tatlı yelpazesi; hepsinden öte bitkiler, baharatlar, fıstıklar, meyveler ve gül suyu gibi başka
tatlandırıcılarla yoğrulmuş karmaşık güveçlerle karşılaşmak mümkündü. Arap mutfağı Perslerden,
Türklerden, Bizans İmparatorluğu’ndan ve Romalılardan nasıl etkilendi; bu tarifler günümüze
nasıl ulaştı ya da ne kadarı ulaştı derseniz sofrasında kültürel etkileşimlere de yer veren bu incelikli
çalışmayı kaçırmayın deriz.
L ilia Zao uali / İ le t i ş im Yayınları / 192 sayfa

O S M A N L I K İ TA P K Ü LT Ü R Ü
Osmanlı kültür tarihi üzerine yaptığı kıymetli çalışmalarından tanıdığımız Berat Açıl’ın editörlüğünde
hazırlanan kitap 17-18. yüzyıl Osmanlı âlimi ve kadısı olan Carullah Efendi'nin kütüphanesi üzerinden
Osmanlı yazma kitap kültürünü ele alıyor. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 2200 civarında
eserden oluşan söz konusu koleksiyon ve kitaplar üzerindeki derkenar notları üzerine yapılan ciddi
bir çalışmaya dayanan kitap alanında bir ilk olma iddiasını taşıyor. 2013-2014 yıllarında İlmi Etüdler
Derneği'nde yürütülen bir araştırma projesinin ürünü olan bu çalışma, Carullah Efendi gibi âlim,
müderris, kadı, kütüphaneci ve bibliyofilin ilim âlemine tanıtması bakımından ayrıca takdire şayan.
Umarız Osmanlı kitap kültürü, Osmanlı düşünce tarihi ve yazma kültürü araştırmalarına dair yeni
proje ve çalışmalara ilham kaymağı olur.
B e rat Aç ıl ( Ed.) / İ L EM Yayı nla rı / 4 6 6 sayfa
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FILMLERI

BOSNA EKRANI
Bosna’da savaş bitti ama savaşın acılarına dair pek çok gelişme sürekli gündeme gelmeye
devam ediyor. Kayıp mezarlar, toplu katliamlar, yok edilen kültür mirası ürünleri…
Bu konuları farklı yönlerden işleyen yapımlardan sizler için bir seçki yaptık.

S R E B R E N I T S A A N N E L E R I K AY I P L A R I N I A R I Y O R
2017’de TRT Belgesel’de yayınlanan “Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor” adlı belgesel dizisi,
20. yüzyılda Avrupa’nın göbeğinde yaşanan katliamı gözler önüne seriyor.

A L I YA
2018’de Ahmet Tezcan’ın yazdığı, başrollerini Yurdaer Okur ve Görkem Yeltan’ın
paylaştığı "Aliya" dizisi 6 bölümden oluşuyor.

S A R AY B O S N A S E V G I L I M
Hakan Albayrak’ın yönetmenliğini yaptığı ve 1995 yılında yayınlanan
"Saraybosna Sevgilim" adlı belgeselde savaşın izleri bütün çıplaklığıyla görülüyor.

THE LOVE OF BOOKS
Al Jazeera yapımı "The Love of Books" Bosna Savaşı’nda yok edilmek istenen
kütüphanelerin cesur kütüphaneciler tarafından nasıl korunduğunu anlatıyor.
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MÜZİKLERİ

S E V DA L İ N K A L A R
Bu ayki teması Bosna olan dergimizin
müzik listesini sevdalinka türü üzerine
hazırlamak kaçınılmazdı. Sevdalinka genel
olarak folklorik Bosna kültürüne verilen
isim olsa da pratikte Bosna müziği olarak
karşılık bulur. Güncel ve klasik birkaç
sevdalinkayı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Dafne Kritharas - U Stambolu Na Bosforu
https://youtu.be/TyDuYLj6TkE

(03:49)

Silvana Armenulic - A sto cemo ljubav kriti
https://youtu.be/B1w7xCzxWlU

(04:50)

Safet Isovic - Moj Dilbere
https://youtu.be/B3HGwLqPpNM

(05:52)

Himzo Polovina - Emina
https://youtu.be/fKdmryzZyTE

(07:30)

Halid Beslic - Domovino u Srcutenosimo
https://youtu.be/9nHO4BbLk7o

(04:58)

Nedzad Salkovic - Ne Klepeci Nanulama
https://youtu.be/R5ATsIw5-lA

(03:55)

Amira Medunjanin - Culajesam da se Dragizeni
https://youtu.be/aeFEAe3ik98

(03:12)

Kucuk Hasim Hoki - Nazdravite Drugovi
https://youtu.be/roMugZVz_q8

(06:17)

Meho Puzic - Mehmed Amajka Budila
https://youtu.be/6O4WaEjhHAY

(02:41)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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İYİ

TEKNOLOJI

YENİ İYİ
KADİR EMRE AKCİ

Bir eşyanın iyi sayılabilmesi için yeni olması şart mıdır? Bizce hayır. Eşya kullanışlı olduğu
ölçüde iyidir. Yeni olanın göz kamaştırıcı tarafı ise rafta iyi görünmesidir. Yeni olanın da kadim
olanın da varlığını devam ettirebilmesi için kullanışlı olmaya devam etmesi gerekiyor. Teknolojik
gelişmelerin tümünü yenilik olarak değerlendirmemiz mümkün ama bir probleme çözüm
üretemeyen ürünler artık raflarda dahi yer bulamıyor. Ürün yani eşya çeşitliliğinin yenilikçi
bir çalışmayla arttığını gördüğümüz bu çağda elle tutulabilen veya yazılım olarak bir probleme
çözüm üretebilen birkaç ürünü bu ayki sayımızda sizlerle paylaşmak istedik.

Epicka
Hayatımıza olumsuz bir gerçek olarak giren
pandemi, seyahat gibi bazı ritüelleri unutmamıza
sebep olsa da belli dönemlerde çeşitli noktalara
seyahat edebilme özgürlüğümüze yavaş yavaş
kavuşuyoruz. Pandemi öncesinde edinmiş
olduğumuz seyahat alışkanlıklarını ise tekrardan
hatırlamamız gerekecek. Onları hatırlamaya
çalışırken yeni birkaç parantez de açalım.
Taşıdığımız teknolojik cihazların sayısı ve onları
kullanma süremiz artınca şarj, aktarma gibi kritik
işler için ciddi çözümler üretmemiz gerekir.
Epicka seyahat adaptörü sayesinde taşınabilir
tüm elektronik cihazlarınızın şarjını tek bir
araç üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Universal
giriş üzerinden güç kaynağına bağlanabilen bu
kompakt gereç ile USB, Type-C gibi birçok
bağlantı kablosuna güç aktarabiliyorsunuz.
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OnePlus Pro
Sizi bilmiyorum ama benim gözlemleyebildiğim
kadarıyla son birkaç yıl içerisinde telefon
görüşmelerini telefonu kulağına götürerek
yapanların sayısında ciddi bir azalma var.
Öte yandan ise kulaklık, kablosuz kulaklık
kullanımının kısa zamanda bu talebe paralel
olarak kablosuz kulaklık üreten firmaların sayısı
da artıyor. İlk başlarda belli birkaç markanın
kulaklığı kıyaslanırken artık pazara her gün yeni
bir ürün giriyor ve bu da tercih sürecini daha
zorlu bir hale getiriyor. Bu ürünlerden birisi olan
OnePlusBudsPro’nun öne çıkan özelliğinden
bahsetmek istiyorum. Gövde üstünde bulunan
adapte olabilen üçlü mikrofon sayesinde dışarıdan
gelen gürültü 40 desibele kadar inebiliyor ve böylece
karşınızdaki kişi sadece sizin filtrelenmiş sesinizi
duyuyor. Ayrıca batarya ömründen bahsetmek
gerekirse 10 saatlik bir ömrü var. Aynı zamanda
bir şarj ünitesi olan kulaklık kutusu toplam 36
saatlik şarj depolayabiliyor ve kulaklıkları kutusuna
koyduğunuzda 10 dakika içerisinde 10 saat
çalışabilecek kadar şarj depoluyor.

MindBehind
Yapay zeka destekli dijital asistanların markalara,
kurum ve kuruluşlara sunduğu imkanlar günden güne
artıyor. Şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimi sürecini
“akıllandırma” iddiasındaki MindBehind ise bu alanda
öne çıkan yerli girişimlerden. MindBehind, markaların
ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka destekli diyaloglar
oluşturarak chtbot’lar aracılığıyla müşteri ile olan
iletişimin sürekli, sistemli ve raporlanabilir olmasını
sağlıyor. Günün her saati size hizmet verebilen robotlar
aracılığıyla müşteri olarak bir markaya görüş/öneri,
şikayet, sipariş gibi birçok talebinizi iletebilirsiniz.
Eğer marka sahibiyseniz müşterilerinizle olan dijital
sohbetlerinizi Facebook, Twitter, Whatsapp, Twitter,
Messenger veya web siteniz gibi neredeyse ihtiyacınız
tüm kanallardan aynı kurumsallıkla sürdürebilirsiniz.
Bunun için sadece bir kere kurulum yapmanız yeterli. Kod
yazmadan dinamik diyaloglar oluşturabilir, yapay zekalı
chatbot’larınızın yeni şeyler öğrenip bu dinamik sürece
uyarlamasını görebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 27 Ağustos'ta Bosna
Hersek'in başkenti Saraybosna'da
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore
edilen Başçarşı Camii'nin açılışını
gerçekleştirdi.
F O T O Ğ R A F / T C C B / M U R A T Ç E T I N M Ü H Ü R D A R
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OSMANLI’NIN
BOSNA’SI
SAMET TINAS

Osmanlıların Bosna’ya yerleşmesinden sonra buradaki şehir ve
kasabalarda büyük bir dönüşüm meydana geldi.
Osmanlıların Bosna ile tanışması Anadolu topraklarıyla
buluşmasından daha evveldir. İmparatorluğun tarih sahnesine
çıkmaya başladığı yıllar Bosna’da Bizans ve yerli hanedanların
hâkimiyeti vardı. Bölgeye ilk Türk akınları 1386’da gerçekleşti.
Bu sırada Bosna tahtında müstakil bir kral olan I. Tvartko oturuyordu (1353-1391). 1389’daki meşhur Kosova Savaşı’na Bosna
askerleri Sırp knezi Lazar idaresinde katılınca, Bosna’nın da
Türklerle olan hikâyesi başladı. Savaş Osmanlıların galibiyetiyle neticelenince Sırbistan’ın bir kısmında Osmanlılara bağlı
feodal beyler ortaya çıktı. 1392’deki Üsküp’ün fethine kadar
Bosna hâlâ kendini idare eden bir yapıdaydı. Ancak Osmanlılar Üsküp’ü alınca bu bölgede bir “uç” mıntıkası oluşturdu.
Bosna sıkıştırılmaya ve Osmanlı nüfuzu, Bosna’daki yerli
hanedanlar arasındaki çekişmelerde müessir bir rol oynamaya
başladı.

Nihayetinde Bosnakralı II. Tvartko Osmanlı hâkimiyetini tanıdı. 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar, bugünkü Saraybosna bölgesini de içine alan Hodidjed kasabası ve civarında
güçlü bir uç sahası ve askerî bölge meydana getirdiler. Fakat
istikrar henüz sağlanabilmiş değildi. Türklerin Batı Hristiyanlığı aleyhinde büyümesini istemeyenler, Stephan Tomas’a
destek verdi ve bölge Osmanlıların elinden çıktı. Fakat burada
tutunabilmek için Tomas’ın Papalığın desteğini alması lazımdı.
Oysa aralarındaki mezhep ayrımı, büyük bir ihtilafa sebebiyet
verecek ve bu kargaşadan Osmanlılar istifade etmesini bilecekti. Bu sırada kralın oğlu Tomaseviç ile Sırp prensesi evlenmiş,
bu izdivaç Sırp despotluğu ve Bosna Krallığı’nın birleşmesiyle
neticelenmişti. Ancak 1459’da despotluk merkezi Semendire
Osmanlılar tarafından fethedilince Tomasaviç, Batı desteğine
güvenerek Osmanlılara haraç ödemeyi reddetti. Bunun üzerine
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Fatih Sultan Mehmed 1463’te kuvvetli bir orduyla bölgeye girdi
ve Bosna’nın fethini tamamladı.
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İslam kültürü yeşeriyor

Bosna Osmanlı idaresinde bir sancaktı artık. Bogomil mezhebine mensup olup Hristiyan dünya tarafından nefret edilen ve
yıllarca katliama uğrayan Boşnaklar, Fatih Sultan Mehmed’in
adalet dağıtan fermanı ve idaresi sayesinde Müslümanlığa
geçmişlerdi. Türkler eliyle Müslüman oldukları için dini telakki
biçimleri de bugün hâlâ Türklere en çok benzeyen millet Bosnalılardır. Ezan okuma tarzlarından cami mimarisine, tasavvuf
temayüllerinden kıraat usullerine kadar hemen hemen her şey
büyük benzerlik göstermektedir.

Osmanlıların Bosna’ya yerleşmesinden sonra buradaki şehir
ve kasabalarda büyük bir dönüşüm meydana geldi. Bilhassa
Türk el sanatları ziraate nispetle büyük bir ivme kazandı. Esnaf
teşkilatı ve lonca sistemi bölgedeki hayat tarzını belirlerken
cami, medrese, han, hamam, mektep, kütüphane ve dükkânlar
Bosna şehirlerinin silüetini değiştirdi. Bilhassa dervişler tekkelerde ahalinin manevî dünyasına hitap etmiş, buralara gelen
gayrimüslimler de bir müddet sonra İslamiyet’i seçmişlerdi.
Artık Bosna şehirlerinde Hristiyan ve Yahudi nüfus oldukça az
bir sayıdaydı fakat bu farklı dindeki insanlar da diğer Osmanlı
şehirlerinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirmede herhangi
bir zorluk çekmedi.

Boşnaklar savaş kabiliyetleri, Macarları iyi tanımaları ve Papalığa karşı derin bir kin beslemeleri sebebiyle Macaristan ile
yapılan muharebelerde önemli bir rol oynamışlardı. Osmanlı
Devleti’nin kuzeybatı hududunu yalnız başlarına müdafaa
etmişler, sadakat ve fedakârlıkla vilayet makamına tâbi kalmışlardı. Bu bağlılık ve güvenilirliklerini ispat etmeleri sayesinde
Osmanlı Devleti’nin çeşitli kademelerinde görev yapmışlar,
hatta defterdar, kaptan-ı derya ve sadrazam bile olmuşlardı. Beş
defa sadrazamlığa getirilen Hersekzade Ahmed Paşa başta olmak üzere Damad İbrahim Paşa ve bir devre damgasını vurmuş
olan meşhur Sokullu Mehmed Paşa Boşnak asıllıdır.

İslam kültürünün en belirgin izleri mimarlık ve şehir planlamasında kendini göstermeye başladı. Birçok Bosna şehri, klasik
Osmanlı şehircilik anlayışı çerçevesinde çarşı ve mahallelere
bölündü. Gazi Hüsrev Bey Camii, Ferhad Paşa Camii, Gazi
Hüsrev Bey Hamamı, Selçukiye veya Kurşumliya da denilen
Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve Brusa Bedesteni bu muhteşem
mimarinin örneklerindendir. Camilerin yanında bulunan
mektep ve medreseler Bosnalı Müslümanların temel öğretim
müesseseleri hâline gelmişti artık. Bazı medreseler devasa
kütüphanelere de ev sahipliği yapmıştı. Birçok belge ve yazma
eser koleksiyonunu bünyesinde barındıran kütüphaneler, ilim

Bir Osmanlı sancağı
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B O S N A L I L A R A V E R D IĞI A H I D N A M E

Esnaf teşkilatı ve lonca sistemi bölgedeki hayat tarzını
belirlerken cami, medrese, han, hamam, mektep, kütüphane ve
dükkânlar Bosna şehirlerinin silüetini değiştirdi.

talebeleri için vazgeçilmez mekânlar olmuştu. Daha sonra açılan rüşdiyeler, sıbyan mektepleri, hukuk ve ticaret mektepleri
modern eğitim vermeye başlamış, devrin dönüşen ilim anlayışına ayak uydurmaya çalışmıştı.

Hekimoğlu Ali Paşa idaresindeki bir ordu 1737’de Banaluka’da
Avusturya’ya karşı kesin bir zafer kazandı. 1739 Belgrad Antlaşması ile Avusturya, Furjon Kalesi hariç Pasarofça Antlaşması sonucu aldığı bütün yerleri geri verdi.

Diğer taraftan Türkçe, Arapça ve Farsça menşeli çok sayıda kelime ve deyim Bosna-Hersek’te günlük konuşmalara
intikal etmişti. Bosna Hersek’teki Müslüman şairler şiirlerini yazarken Türkçeyi tercih etmeye başlamışlardı. Ayrıca
Bosnalı Müslüman yazarlar İslam hukuku, devlet idaresi ve
tarih konularında eserler vermiş, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin
"Fusûsü’l-Hikem"ini şerh eden Abdullah Bosnevî (ö. 1644) ve
siyasetname tarzında eser kaleme alan Hasan Kâfî Akhisarî
gibi müellifler çıkartmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisine düşmeye başladığı buhran, Bosna’daki sosyal tabakalaşmayı da etkiliyordu. Bosna
şehirlerindeki kaybedilen kalelerden gelen yeniçeriler şehirlere
iniyor ve nüfuz kazanıyorlardı. Saraybosna zaten imtiyazlı bir
şehir iken âyanlar, askerî zümreler ve kapudanlar bu durumun
daha da güçlenmesini sağladı. Böylelikle siyasi otoritenin yeni
temsilcileri olarak ortaya çıkmışlardı. Hatta Bosna Valisi Ali
Paşa zamanında şehir âyanı, kapudanlar ve eyaletin değişik
bölgelerinden ileri gelen kişilerin oluşturduğu bir âyan meclisi
dahi teşekkül etmişti. Kapudanlar devlet gelirlerini kiralamak ve çiftlikleri devralmak suretiyle mülk edinmeye başlayıp yüksek mevkiler elde etmişlerdi. Ayrıca vergilerin vadesi
gelmeden peşin olarak talep edilme uygulaması, 18. yüzyılın
ortalarından itibaren on yıllık bir dönem boyunca fakir halkın
ve Müslüman köylülerin birçok isyanına sebep olmuştu.

Sınırlar, mücadele ve kayıplar
Osmanlı tarihinde siyasi ve askerî açıdan bir zayıflamanın görülmeye başladığı 1699 Karlofça Antlaşması’nda Bosna eyaleti
ufak değişikliklerle mevcut sınırlarını korudu. Sınır boylarında
birçok tahkimat yapıldı ve yeni kapudanlıklar kuruldu. Ancak
Bosna sınırı saldırıya açık bir hâle gelmişti. Bu daMüslüman
halkın büyük sıkıntıya düşmesine ve canhıraş mücadele etmesine yol açtı. 1718’deki Pasarofça Antlaşması, bir kısım arazide Avusturya’nın hüküm sürmesine sebep oldu. Ayrıca batı
sınırındaki bazı yerler Avusturya ve Venedik’e geçti. Salgın
hastalıklar ve kötü geçen bir hasat mevsimi sonunda Bosna
sipahilerinin uğradığı felâket ve ağır insan kayıplarına rağmen

Karışıklıklar başlıyor
III. Selim’in genel politikası içerisinde bulunan yeniçerilerin
nüfuzlarını sınırlamak, Bosna’daki âyanın imtiyazlı statüsüne
ters düşmüş ve birçok karışıklığa zemin hazırlamıştı. 1804
yılında Sırbistan’da çıkan ayaklanmalar, Bosna’da Sırp köylülerine de sirayet etmişti. Buna rağmen isyan kolayca bastı-
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Osmanlı Belgelerinde Bosna Hersek, Devlet Arşivleri
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Bosnalı Müslüman yazarlar İslam hukuku,
devlet idaresi ve tarih konularında eserler
vermiş, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin "Fusûsü’lHikem"ini şerh eden Abdullah Bosnevî (ö. 1644) ve
siyasetname tarzında eser kaleme alan Hasan Kâfî
Akhisarî gibi müellifler çıkartmıştı.
rıldı; hatta 1813’teki Sırbistan ayaklanmasında Bosnalılar yine
Osmanlı’nın yanında yer alarak isyanın bastırılmasında önemli
rol oynadı.

matbaa kuruldu. Ticaret ve pazarlama hususunda gözle görülür
bir artış oldu.Fakat küçük zanaat kolları yavaş yavaş çökmeye
başladı.

Bu sırada Avrupa’daki birtakım gelişmeler de Bosna’yı dolaylı
olarak etkilemişti. Kıta Avrupa’sındaki Napolyon faktörü, Bosna’nın transit ticaretinde bir hareketlenmeye yol açtı ve Bosna’dan geçen yollar oldukça yoğun olarak kullanıldı. Bölgedeki
Müslüman, Sırp ve Yahudi tüccarlar gittikçe zenginleşti. Fakat
Saraybosna’da halk ve idarecilerin arası gerilmeye başladı.
Silahlı direnişe kadar varan anlaşmazlıklar 1820’de Celaleddin
Paşa’nın düzeni sağlamasıyla sona erdi. Yeniçeri Ocağı’nın tasfiyesi isyanların artmasına sebep olmuş, Abdurrahman Paşa bu
isyanları güçlükle bastırabilmişti. Ancak Bosna’da reformlara
karşı genel hoşnutsuzluk devam ediyordu.

Ziraatteki en büyük sıkıntı çiftlik sahibi ve kiracılar arasındaki
problemlerdi. Her ne kadar Ziraat Kanunu çıkarılmış olsa da
bir netice elde edilemedi. 19. yüzyılın tipik iktisadi problemleri
köylü ayaklanmalarıyla sonuçlandı. Hele 1875’te çıkan isyan,
siyasi bir özellik de kazanmış ve büyük güçlerin olaya müdahil
olmalarına yol açmıştı. 93 Harbi, Balkan toprakları zaviyesinden bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu için hiç de iyi olmadı.
Rus tehdidine karşı Berlin Kongresi’nde İngiltere yanlısı siyaset
takip edilmek mecburiyetinde kalınmış; Bosna ve Hersek de
bu kongrede Avusturya-Macaristan’ın himayesine bırakılmıştı.
Bosna Müslümanları Avusturya-Macaristan’ın işgaline karşı
koydularsa da bir netice hasıl olmamış ve Bosna’daki Osmanlı
hâkimiyeti son bulmuştu.

1831’de bazı yenilikleri uygulamaya koymak ve orduyu yeniden düzenleme teşebbüsleri, Kaptan Hüseyin Gradaşçeviç’in
liderliğinde, Bosnalı Müslüman âyanın başını çektiği bir ayaklanmaya dönüştü. Âsiler Bosna-Hersek için tam bir otonomi
isterlerken, kendi vezirlerini seçme hakkını da talep ettiler.
Buna karşılık merkezi hükümete yıllık haraç vermeyi teklif ettiler. Âsiler nispi bir başarı kazandılarsa da birbirleri arasındaki
anlaşmazlık sebebiyle arzularını yerine getiremediler. Neredeyse ipten dönen Bosna’da hemen bir reforma gidildi. Kapudanlık müessesesi kaldırılıp yerine müsellimlikler kuruldu. Pek
çok eski kapudan, âyan ve sipahi müsellim olarak tayin edildi.
Ancak karışıklıkların önü tam alınamadı.
Bu defa Bosna valisi Ömer Paşa ortaya çıktı ve asayişi temin
etti. Ömer Paşa ve ardından vali olan Topal Osman Paşaidarî
yapıda bazı değişikliklere gitti. Akabinde ilk demiryolu 1872’de
Banaluka ile Novi arasında hizmete girdi.Pek çok okul açıldı,

Bosna-Hersek Müslümanları, Osmanlılardan sonra bir daha o
müreffeh hayatlarına geri dönemedi. Önce Avusturyalılar daha
sonra Katolik Hırvat ve Ortodoks Sırplardan zulüm gördüler.
Bu zulüm öyle bir boyuta varmıştı ki, Avusturyalıların yaptıkları Macar Mebuslar Meclisi’nde tenkit edilmiş ve Müslümanlara
yapılanların insanlık adına utanç verici olduğu ve bir an önce
düzeltilmesi gerektiği bildirilmişti. Bosna tebaası bunalmış
ve Osmanlı Devleti’ne sığınmak istemişti. Osmanlı Devleti
önceleri, Müslüman nüfusun burada azalmamasını istese de
zulmün durdurulmaması üzerine Bosnalıları büyük kitleler
hâlinde kabul etmişti. Tarih boyunca mazlum millet ve insanları himaye eden Osmanlılar, burada da üzerine düşeni yapmıştı.
Bugün Türkiye'de, muhacir olarak gelmiş binlerce Boşnak aile
yaşamaktadır.
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Aliya İzzetbegoviç, Müslümanın cenk meydanında da barış
masasında da dürüstlükten ayrılmaması gerektiğini bilfiil
göstererek Batı kamuoyuna ve siyasilerine ders vermiştir.

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir
anlamı kalmaz” cümlesiyle 20. yüzyılda Avrupa’nın gördüğü
en büyük katliamlardan birine “insanca” ve “Müslümanca”
karşı koyan, Balkan Müslümanlarının övünç kaynağı ve
ortaya koyduğu haklı mücadelesiyle tüm Müslüman milletler ile birlikte ezilen halklara da azamet örneği olan Aliya
İzzetbegoviç, bugünkü Bosna-Hersek’in BosanskiSamaç
kasabasında dünyaya geldi. Dünyaya gözünü açtığı devir
ekonomik buhranların, siyasi çalkantıların en had safhada
olduğu bir dönemdi. Osmanlı subayı olan dedesinin tayiniyle ailece yerleştikleri bu kasabada kısa süre içerisinde nüfuz
sahibi ailelerin arasına katılmışlardı.
Babası Mustafa’nın yaptığı ikinci evlilikten 8 Ağustos 1925’te
dünyaya gelen Aliya, ailesiyle birlikte ekonomik sıkıntılar
ve Hırvat milliyetçilerinin toprak tecavüzlüleri sebebiyle
doğduğu toprakları terk edip Saraybosna’ya göç etmek
zorunda kaldı. Daha sonraki yıllarda Bosna Müslümanlarının siyasi geleceğine yön verecek fikirlerin olgunlaşmasında
bu “hicretin” ehemmiyeti oldukça fazladır. Kur’an kursunda
aldığı dini eğitimin akabinde Saraybosna’nın en güzide liselerinden olan Alman Lisesi’ne devam etti. Yetiştiği ortamda
aldığı geleneksel dini eğitimin üzerine Batı terminolojisi
ve felsefesiyle de tanışan Aliya özellikle Spengler, Bergson,
Kant gibi Batı düşüncesinin köşe taşı isimler özelinde yaptığı okumalar ile gelecekte bir milletin geleceğini şekillendirecek fikirlerini olgunlaştırma imkânına kavuştu. O tüm bu
okumalarla Almanca yazılan eserleri Boşnak bakış açısıyla
okuyup sindiriyor ve düşünce dünyasının sınırlarını her
geçen gün genişletiyordu.

Mücadele başlıyor
İkinci Dünya Savaşı’nın en hararetli döneminde liseden
mezun olan İzzetbegoviç, lise yıllarında üye olduğu Genç
Müslümanlar teşkilatının da yönlendirmesiyle, Nazi Almanya’sının Hırvat milliyetçilerin yönetimine bıraktığı öz
yurdunda askerlik yapmak istemiyordu. Asker kaçağı olarak
bir yıl boyunca gizlenmeyi başaracaktı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Nazi Almanya’sının savaşı kaybetmesi
üzerine kaçak ve gizli yaşamın sonuna gelen İzzetbegoviç,
memleketi Saraybosna’ya döndü. Savaşın ardından bağımsızlığına yeniden kavuşan Yugoslavya’dan Naziler ayrılmış
fakat onların yerlerini komünist parti taraftarları almıştı.
Ateizm ve komünizmi mücadele edilmesi gereken ideolojiler
olarak gören İzzetbegoviç, fikirleri ve düşünceleri sebebiyle
kısa süre içerisinde komünist idarenin bir numaralı hedeflerinden biri haline gelecekti. Cezaevlerinde geçecek çileli
ömrün ilk işaretleri de yine bu yıllarda görülecekti. 1946’da
İslamcılık yaptığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası almış, bu
cezasını ise o günkü Yugoslavya yasaları uyarınca çok zor
şartlar altında inşaatlarda çalışarak geçirmiştir. Fikirlerini
olgunlaştıran, Nazi zulmünü de komünist idarenin çarpıklıklarını da gören İzzetbegoviç, Halida Hanım ile evlenerek
önce ailesini kurmuş ardından da "Mücahit" dergisinde
kaleme aldığı yazılarla Müslüman halka mücadelenin gerekliliğini anlatmaya gayret etmiştir. Ailesinin isteğiyle girdiği
Ziraat Fakültesi’nde geçirdiği üç dönemin ardından en
büyük arzularından biri olan Hukuk Fakültesinde okumaya
başlayan İzzetbegoviç, 1954’te girdiği fakülteden 1956’da bir
hukukçu olarak mezun olacaktı. Üç çocuk sahibi bir baba
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olarak ailesinin maişetini Karadağ’da
çalışarak kazanırken bir yandan da
İslam hakkında makaleler yazmaya devam ediyordu. Fikirleri tam manasıyla
olgunlaşan ve bunları Müslümanlar ile
paylaşmak isteyen İzzetbegoviç, 1969’da
tamamladığı "İslam Deklarasyonu"
eserini 1970’te geniş kitlelere duyurma
imkânına kavuşur.
Mücadelesini dünyaya anlatıyor
Değişen dünya dinamikleri, özgürlüklerin daha çok dile getirilmesi 1950’li ve
60’li yıllarda yaşanan baskıların 70’li
yıllarda hafiflemesine sebep olur. Artık
İzzetbegoviç düşüncelerini toplumla
açıkça paylaşır, taraftar bulmaya başlar

ve mücadelesi hız kazanır. Tüm bu
yaşananlar Yugoslavya’yı diktatörce yöneten Tito’nun milliyetçilik ve sosyalizm
üzerine bina ettiği ideolojisine büyük
zarar verir. İzzetbegoviç İslam âlimi ve
yakın arkadaşı olan Hüseyin Dozo’nun
yönlendirmeleri ve desteğiyle "Takvim"
isimli neşriyatta “İslam Rönesansının
Sorunları” başlıklı bir makale dizisi
kaleme alır. Tito 1980’de ölür ve demir
yumrukla tutulan baskıcı Yugoslavya
rejimi derinden sarsılır. Artık devlet için
Müslüman Boşnaklar ve Arnavutlar
yegâne düşmandır. Büyük tutuklamalar başlar, İzzetbegoviç de bu tahkikat
döneminden nasibini alacaktır. 23 Mart
1983’te tutuklanan İzzetbegoviç dava
arkadaşlarıyla beraber İslam devleti

kurmaya çalışmak ve bu fikirleri halk
arasında yayarak onları galeyana getirmekle suçlanır. Suçlamaya delil olarak
gösterilenler ise İzzetbegoviç’in yazdığı
"İslam Rönensansının Sorunları" ve
"İslam Deklarasyonu" kitaplarıdır. Tito’nun ölümünün ardından ceberutluğuna ceberutluk ekleyen baskıcı yönetim
her diktatör rejimin yaptığı gibi kitapları ve fikirleri suç unsuru olarak görme
yoluna gitmiştir. Türkçeye, Arapçaya ve
Batı dillerine tercüme edilen bu eserler
Balkan Müslümanlarının mücadele
azmini tüm dünyaya anlatması bakımından oldukça önemlidir. Rejimi rahatsız
eden ve “Saraybosna Davası”nın açılmasına sebep olan da bu gür haykırışın
milyonlar tarafından duyulmasının
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1998 yılında yapılan seçimlerde tekrar başkan seçilen İzzetbegoviç,
2000 yılına kadar sürdürdüğü görevini sağlık sorunları sebebiyle
bırakmak zorunda kalacaktı.
önüne geçmektir. Kararın baştan belli
olduğu yargılama sonucunda 14 yıl
hapse mahkûm edilen İzzetbegoviç, bir
fikir suçlusu olmasına rağmen katiller
koğuşu olarak bilinen bölüme yerleştirilir. Fakat Aliya’ya göre cinayet hükümlüleriyle aynı koğuşta olmak onun şansıdır
çünkü bu insanlar onun deyimiyle dürüst ve yardıma muhtaç kimselerdir. Bir
nevi Aliya kader kurbanlarına yardım
için oraya gönderilmiştir. Mahkumların
yazışmalarına yardım eder, durumlarının ve şartlarının düzeltilmesi için
dilekçeler yazar. Bu hapishane hayatı
farklı insan hikâyeleriyle tanışmasına ve
görüşlerinin daha da derinlik kazanmasıyla sonuçlanır. "Özgürlüğe Kaçışım"
ismiyle ülkemizde de basılan kitabın işaret fişeğini bu hapishane yıllarında kese
kâğıtlarına aldığı notlar çakacaktır.
Bağımsız bir devlet yolunda
Toplam 5 yıl 8 ay süren tutukluluk hâli
25 Kasım 1988 yılında sona erer. Hapishanede kaldığı sürede yaptıklarından
pişmanlık duyduğuna ve Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti’nden özür dilediğine dair bir yazı imzalaması karşılığında serbest bırakılacağı kendisine
bildirilmesine rağmen bu teklifi kabul
etmeyen İzzetbegoviç, hak bildiğini
söylemeye devam ederek tutukluluk
sürecini tamamlamıştır. Zindan hayatının sona ermesinin ardından dışarıdaki
dünyanın hızla değişmesi İzzetbegoviç’i
FOTOĞRAF AA / ANADOLU AJANSI
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derinden sarsmıştır. Berlin duvarının yıkılması, Yugoslavya’daki siyasi ve etnik yapının çözülmeye yüz tutması,
İzzetbegoviç’in hızlıca aksiyon almasını beraberinde
getirmiştir. Yugoslavya Müslümanlarının ortaya çıkacak
kaostan en az zararla çıkması için mücadelesine kaldığı
yerden devam eder. Müslümanların sosyal kimliklerini
koruyabilmek için örgütlenmelerinin gerektiğine inandığından mücadelesini siyaset arenasında sürdürmek
maksadıyla bir parti kurmayı düşünür. Demokratik Eylem Partisi (SDA) bu hengameli sürecin ortasında, Kasım
1989 yılında kurulmuştur. 1 yıl sonra girdiği ilk seçimlerde kazandığı başarı ile Yugoslavya’nın birliğini sürdürmesi fikrini güçlendirse de Sırpların aşırı milliyetçi lideri
Miloseviç’in Yugoslavya’dan muradının büyük Sırbistan
olduğunu açık etmesiyle bir anda denklem karmaşık bir
hâle gelmiştir. Parti programını hızla revize eden İzzetbegoviç, Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını kısa
süre içerisinde kazanmalarının ardından tüm mesaisini
bağımsız Bosna-Hersek devletini kurmak üzere harcar.

FOTOĞRAF AA / ANADOLU AJANSI

Cepheden diplomasiye
Gerçekleştirilen referandumda Bosna halkının %99’u
bağımsız bir devlet olma yönünde oy kullanmasına ve
Bosna-Hersek Avrupa ülkeleri tarafından bağımsız bir
devlet olarak tanınmasına rağmen Sırplar Bosna halkına
uyguladıkları baskıların ve tahakkümün dozunu artırmışlardı. İzzetbegoviç, Yugoslavya’nın parçalanmasına
engel olamayacağını anladığı ilk günden itibaren barış ve
huzur içerisinde bir Bosna-Hersek devleti için var gücüyle
çalışmıştır. O Bosnalıların milli önderi, lideri ve halkının
cumhurbaşkanı olarak tüm sıkıntıları göğüslemeyi başardı. Boşnak toplumunun varlığını ve kimliğini devam
ettirmesinde kilit role sahip olan Aliya İzzetbegoviç, Sırpların faşizan saldırılarına karşı koyabilmek adına Müslüman halkı silahlandırmış ve halkının izzetini, namusunu
korumak istemiştir. 1992-1995 yılları arasında bizzat
komutanlık ettiği cephe mücadelelerinin hemen ardından
diplomasi masasında da milletinin onurunu ve haysiyetini
korumaya çalışmıştır. İnsanlık tarihine kara leke olarak
yazılan Visegrad, Prijedor ve Srebrenica gibi soykırım
amaçlı yapılan katliamlar ile Sırp zulmünü derinden hisseden Müslümanlar, 1994 yılının sonuna doğru güçlerini
artırarak Sırp güçlerini geriletmeyi başardılar. Aliya İzzetbegoviç, Hz. Peygamber’in (sav) savaş sırasında riayet
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Aliya’nın Türkçeye, Arapçaya ve Batı dillerine tercüme
edilen eserleri Balkan Müslümanlarının mücadele
azmini tüm dünyaya anlatması bakımından oldukça
önemlidir.
ettiği kurallara harfiyen uyarak tüm
Avrupa kamuoyuna büyük bir ders verecekti. Tüm cephelerde hızlı bir ilerleme
kat edilen günlerde daha fazla kan dökülmesini istemeyerek barış masasının
kurulmasına öncü olacaktı. 1998 yılında
yapılan seçimlerde tekrar başkan seçilen
İzzetbegoviç, 2000 yılına kadar sürdürdüğügörevini bu tarihte sağlık sorunları
sebebiyle bırakmak zorunda kalacaktı.
Mütevazı olduğu kadar mücadeleler ile
geçen hayatını Bosna-Hersek’in bağımsızlığı ve Müslümanların saadeti için
feda etmekten bir an bile geri durmayan
bu müstesna fikir adamı, 9 Ekim 2003’te

dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Cenazesi
dünya Müslümanlarının gözyaşları eşliğinde Saraybosna’daki Kovaçi Şehitler
Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Aliya İzzetbegoviç, Müslümanın cenk
meydanında da barış masasında da
dürüstlükten ayrılmaması gerektiğini
bilfiil göstererek Batı kamuoyuna ve
siyasilerine ders vermiştir. Çekilen
zulüm ve çilelere aynılarını yaparak
cevap vermenin Müslümanca bir tavır
olmadığını, daima sulhun savaştan
hayırlı olduğunu meydanlarda sıkça
dile getirmiştir. Batı felsefesi ve mede-

niyeti hakkında yaptığı okumalar ve
çıkarımlarla bir devlet adamı olmasının
yanı sıra filozof tavrı ve “Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik
gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve
ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal
yere saldırmadık. Oysa onlar bunların
tamamını yaptı. Hem de Batı’nın gözü
önünde; Batı medeniyeti adına” cümleleri o dönem Avrupa kamuoyunda
oldukça tartılmıştır. İntikamı değil adaleti önceleyerek Bosnalı Müslümanlara
yapılanları unutmamaları gerektiğini de
defalarca söylemiştir.
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M U RAT E L L İ A LT I

Bir savaşta görmek istemediğiniz ne varsa Bosna’da zuhur etti. İnsan hakları,
uluslararası insani hukuk, medeni değerler hep yok sayıldı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ideolojik
kamplara bölünmüş, milletlerin çoğu iki kamptan birinde, ya liberalizmin lideri Amerika Bileşik
Devletleri’nin ya da komünist bloğun lideri ve hamisi
Sovyetler Birliği’nin yanında yer almaya zorlanmıştı.
Adına “Soğuk Savaş” denilen iki blok arasındaki bu
gerilim dünyadaki muhtemel diğer çatışmaları gölgede bırakmış veya tehir etmişti. Kimi komşu ülkeler
arasındaki gerginlikler, kimi etnik gruplar arasındaki
ihtilaflar ve kimi dini gruplar arasındaki çatışmalar
nevzuhur bu ideolojik kavga hatırına sandıklara
kitlendi veya rafa kaldırıldı. Ne var ki 1991 senesinde
bu kamplardan birinin, komünist bloğun çökmesinin
ardından bazı eski defterler yeniden açılmış oldu.
Altı cumhuriyetten müteşekkil Yugoslavya da bu
dağılmadan nasibini almış oldu. Bu cumhuriyetlerden biri olan Bosna-Hersek Avrupa’nın ortasında,
İslam dünyasının en batısında yer alan Müslüman bir
ülke olarak göründü birden bire. Ve iç savaş görüntüsü veren o çatışma, Bosna Savaşı başlamış oldu.
Görünüşte iç savaş olsa da aslında bir dini çatışma
idi. Medeni dünyanın, yani Avrupa’nın ortasında
bir vahşet cereyan etti. Bu, Avrupa kıtasında İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk çatışma idi.
Sivilleri de içine alan Bosna Savaşı’nda çok büyük
bir insani dram yaşandı. Yağmalamalar, tecavüzler,
istismarlar, kadın ve çocuk katliamı… Bir savaşta
görmek istemediğiniz ne varsa Bosna’da da zuhur etti. İnsan hakları, uluslararası insani hukuk,
medeni değerler hep yok sayıldı. Bugün insanlığa
medeniyet dersi veren ülkelerin askerleri mesela
Srebrenitsa’da büyük bir katliam yapılmasına ve
insanların toplu mezarlara gömülmesine seyirci
kaldılar.

CUMHURBAŞKANI

R E C E P TAY Y I P E R D O Ğ A N ,

H E R S E K ' E YA P T I Ğ I Z I YA R E T T E
K I Z I L AY Y E T K I L I L E R I Y L E

DE

2 7 AĞ U STO S' TA B O S N A

B A Ş K E N T S A R AY B O S N A' D A K I T Ü R K

B I R A R AYA G E L D I .

Acısı acımızdı
Bütün bunlara rağmen Bosna Savaşı Türkiye için başka bir yönü ile
ayrı bir önem taşır. Türkiye’ye sınırları dışında da acısını duyacağı
başka insanların varlığını tekrar hatırlatmış oldu. Nasıl ki Birinci
Dünya Savaşı sonrası verdiğimiz kurtuluş mücadelemize birçok dost ve
kardeş toplumdan destek geldi ise Bosna Savaşı esnasında da duyarlık
gösterme ve mazlumun yanında olması sırası bize gelmişti. Her bir
ölümü, her bir acıyı yüreklerimizde hissettik. İşittiğimiz her acı çığlık
bizi ağlattı, aldığımız her bir güzel haber bize zafer sevinci yaşattı.
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Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı sonrası verdiğimiz kurtuluş mücadelemize birçok dost
ve kardeş toplumdan destek geldi ise Bosna Savaşı esnasında da duyarlık gösterme ve
mazlumun yanında olması sırası bize gelmişti.

Hemen hemen her evde, her dost sohbetinde Bosna konuşulmaya başlandı. Herkes kendine Bosna için ne yapabileceğini
soruyordu. Toplum mazlumun derdi ile dertlenmek üzere
kenetlendi. Sonunda bu çabalar insanları harekete geçirmiş
oldu. Bosna yararına pek çok yardım faaliyeti, kermesler ve
kampanyalar düzenlendi. Hikâyeler, şiirler yazıldı, şarkılar
bestelendi. Yardım konvoyları arka arkaya çıktı yola. Her
yerde mitingler yapıldı. Bu spontane çabaların daha düzenli
çalışmalara dönüştüğünü ve bu amaçla kurumlar oluştuğunu
görmeye başladık.
Bugün gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında pek çok insani ihtiyaç karşısında nispeten daha düzenli bir şekilde sürdürülen yardım faaliyetlerinde Bosna savaşında gösterilen dayanışma sonucu ortaya çıkan oluşumların çok büyük bir katkısı
var. Günümüzde sahada gördüğümüz bazı kurumların temeli
bu dönemde atıldı. O dönemde oluşturulan Bosna Dayanışma
Grubu, daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları olarak çıktı.
Dünyanın her tarafında varlık gösteren İHH yine o günlerde

ilk faaliyetlerini yapmaya başlamıştı. Bugün dünyanın çok
sayıda ülkesinde olduğu gibi Kızılay’ın Saraybosna’da da bir
daimi ofisinin bulunması yine Bosna Savaşı’nın içimize attığı
acılardan sonra oluşan yardımlaşma duygumuzun bir tezahürüdür.
Sezai Karakoç’un “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır”
dizesinde ifade ettiği gibi, tüm dünyanın gözleri önünde
işlenen bu vahşet bir yönü ile iyi insanların tekrar sahneye
çıkmasına ve iyiliği dünyanın her tarafına yaymalarına vesile
oldu. Bugün afetlerde, çatışma bölgelerinde veya açlığın ve
fakirliğin hüküm sürdüğü bir şok yerde sürdürülen nispeten
daha düzenli bir şekilde ifa edilen yardım faaliyetlerinin ilk
pratikleri bir bakıma Bosna’da yapıldı. Bu insanlar iyiliğin daima var olacağını ve sınır tanımayacağını ispat etmiş oldular.
O gün belki bir avuç olan gönüllüler bugün büyük bir orduya
dönüştü. O günlerde çok mütevazı bütçelerle yapılan iyilikler
bugün daha iyi imkânlarla ve nispeten daha sistematik bir
halde gerçekleşiyor.
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BELLEĞİ İMHA EDEMEYEN YANGIN

BOSNA MILLI KÜTÜPHANESI
MERVE AKBAŞ
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“Arasından roketler geçen çatının madeni iskeleti dev bir örümcek ağına
benziyor, iç avlunun desteklerinde eski ve ince alçı işlemleri ancak seçilebiliyor, yerler molozlar, tahta parçaları, yanmış kağıtlarla dolu. İçlerinden birini alıyorum ve arşiv fişlerinden biri olduğunu anlıyorum. Amacı
bir toprağın tarihsel özünü yok ederek üzerine yalanlar, efsaneler ve
hafıza boşluklarıyla dolu bir bina inşa etmek olan bu programlı barbarlığın bir anısı olarak cebime koyuyorum.”
Bu cümleler İspanyol şair Juan Goytisolo’ya ait. Şair, "Saraybosna Yazıları" isimli kitabında Vijecnica’nın yani Bosna Milli Kütüphanesi’nin
yakılışını bu cümlelerle anlatır. Anımsayacağımız üzere bu önemli
kütüphane Bosna Savaşı sırasında Sırp ordusu tarafından bombalandı
ve yakıldı. Belli ki Sırp lider Rodovan Karadzic ve yandaşlarına kitap
yakmak, kütüphaneleri yok etmek belleği imha etmenin kolay bir yolu
gibi görünüyordu. Ancak hem yok olanlar hem de o günlerde yaşananlar belleklerden silinmedi. Şimdi başa dönüp, neler olduğuna tanıkların
gözünden bakalım.

DERGİ / BELLEĞİ

Simgesel öneme sahip olan
yapı, Bosna Savaşı’nın zor
günlerinde, 25-27 Ağustos
1992 tarihleri arasında
Sırp askerleri tarafından
sistematik biçimde, bilinçli
olarak bombalanmaya
başlandı.

Üç gün boyunca duman dağılmadı
Bosna Savaşı’nda Sırpların hedeflerinden olan Bosna Milli Kütüphanesi
1890’larda neo-Mağribi üslupla inşa edildi. 1896’da hizmete açılan bina
tarihi belgelere göre İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar belediye binası
olarak kullanıldı. Ardından ulusal kütüphane olarak hizmet vermeye
başladı. Sayısız elyazması ve nadir kitabı barındıran yapıda ülke arşivleri
de saklanıyordu. Simgesel öneme sahip olan yapı, Bosna Savaşı’nın zor
günlerinde, 25-27 Ağustos 1992 tarihleri arasında Sırp askerleri tarafından sistematik biçimde, bilinçli olarak bombalanmaya başlandı. Bombaların etkisiyle büyük hasar alan kütüphanenin camları patladı. 25 yangın
merdiveni Sırp General Ratko Mladic’in emriyle yakıldı. Topçu ateşleriyle alevler yayıldı. Sırp keskin nişancıların ateşi söndürmeye çalışan
itfaiyecileri ve gönüllü halkı bile hedef aldığı, öldürdüğü kayıtlara geçti.
Kütüphaneyle beraber tahminen iki milyona yakın kitap tamamen yok
oldu. Görgü tanıkları bu büyük yangın nedeniyle üç gün boyunca şehrin
duman içinde kaldığını anlattı.
Simgesel yapı bombalandığında bölgede olan, kütüphanenin müdürü
Kemal Bakarsic kitapların dumanından güneşin görünmez olduğunu,
yanmış yaprakların, kül olmuş narin sayfaların tüm şehrin üzerine kirli
kara bir kar gibi yağdığını anlatır. Bakarsic, “Bir sayfayı yakaladığınız-
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Sloven bir baba ve Bosnalı bir annenin çocuğu olan mimar-yazar Ivan Straus da
kütüphanenin yakılmasına şahit olan isimlerden biriydi.
F O T O Ğ R A F A A / S A M I R J O R D A M O V I Ç

da ısısını hâlâ hissedebiliyor, bir metin
parçasını gri-siyah tuhaf bir negatif
üzerinde bir anlığına okuyabiliyordunuz. Ta ki ısının dağılmasıyla sayfa
elinizde eriyip toz olana kadar” cümleleriyle yaşananları anıyor.
Belki de Selimovic’in sayfaları

I VA N S T R A U S

Sloven bir baba ve Bosnalı bir annenin
çocuğu olan mimar-yazar Ivan Straus
da kütüphanenin yakılmasına şahit
olan isimlerden biriydi. Savaş sırasında
yaşadığı apartmanın bodrum katında
mahsur kalan Straus, hayatı boyunca
inşa ettiği Saraybosna yapılarının yıkılışını televizyondan, haber kanallarından izledi. O günlerde tuttuğu günlük
"Éditions du Linteau’den Sarajevo, L'ar-

chitecture Et les Barbares" (Saraybosna,
Mimar ve Barbarlar) adıyla kitaplaştı.
Straus günlüğünde yangınla geçen
üç günü şöyle anlatıyor: “Kütüphane
yanmaya devam ediyor ve “snajper”lar
itfaiyecilerin ve kültürel mirasa ait kurtarabilecek ne varsa kurtarmaya çalışan
insanların üzerine doymak bilmez bir
iştahla mermiler yağdırmaya devam
ediyorlar. Her taraf silah sesleriyle
çınlıyor ve yanmış kitap parçaları bize,
ta Nemanjina sokağına kadar rüzgârla
birlikte geliyor. Bunlar belki de Andric’in, Krleza’nın veya Mesa Selimovic’in sayfaları; belki de Tin Ujevic’in,
Santic’in veya Mak Dizdar’ın mısraları;
belki de Ikija Koljevic’in doktora tezini
yazarken yararlandığı Shakespeare’den
pasajlar...”
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Bosnalı şair Goran Simić ise 1993’te "Vijećnica’ya Ağıt"ı kaleme aldı. O şiirsel bir üslupla,
ulusal kütüphanenin yandığı üç gün boyunca
kentin siyah bir karla boğulduğunu, kitaplar
yanarken özgür kalan roman kahramanlarının
sokaklarda dolaşıp gelip geçenlere ve ölmüş
askerlerin ruhlarına karıştığını ifade ediyordu.
Tüm alevler o yangını hatırlatır

GORAN SIMIC AUTHOR

Milenko Yergoviç Saraybosna Marlborosu’nda “Saraybosna’da yanıp gitmiş tüm kütüphaneleri tek tek saymak, onları hatırlamak
imkânsız” olduğunu söylerken Vijećnica Kütüphanesi’ne dair şu satırlarla anıyor: “Tüm
alev ve ateşler, tıpkı en son görülen efsanevi
kül ve toz bulutu gibi Saraybosna Ulusal Kütüphanesi’nin ve Vijećnica Kütüphanesi’nin
kaderini hatırlatır. Oradaki kitaplar, bütün
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Gönüllüler ve kütüphane
görevlileri kitapların çok az da
olsa bir kısmını imhadan önce
kurtarmayı başardı.

F O T O Ğ R A F A A / N I H A D İ B R A H I M K A D I Ç

bir sabah ve gece boyunca yanmaya
devam etmişti. Bütün bunlar, tam
bir sene evvel duyulan o ıslık sesinin
ve peşinden gelen patlamadan sonra
yaşandı. Belki de tam bu satırları
okuduğun gün. Kitaplarını şefkatle
okşa ey yabancı ve hatırla, onların
bir tozdan ibaret olduğunu!”
Engizisyondan da kurtulmuştu
Bir yandan soykırıma varan katliamlar devam ederken, bir yandan
da kültürel miras yok ediliyordu.
Bu büyük kötülük içinde çok ufak
da olsa gönüllere su serpen bir olay
yaşandı: Gönüllüler ve kütüphane
görevlileri kitapların çok az da olsa
bir kısmını imhadan önce kurtarmayı başardı. İnsan zincirleri oluşturarak Sırplar şehre girmeden önce bazı
değerli eserler arşivlerden çıkarıldı.
Kütüphane üzerine araştırmalar
yapan akademisyen Andras Riedlmayer, kurtarılan kitaplar arasında
Bosna’nın en büyük kültürel hazinelerinden birisi olan 14. yüzyıl Haggadah’sı da olduğunu belirterek malum
kitabın maceralarını anlatıyor:
“Endülüs İspanyası’ndaki Musevi
hattat ve müzehhiplerin eseri olan bu
elyazması, 500 yıl önce İspanyol En-

YA N G I N I N D A N

KURTULAN

S A N ATÇ I L A R TA R A F I N DA N
2018 YILINDA

“KÜLDEN

B A Z I S AY FA L A R S A R AY B O S N A L I
BIR SERGI

IÇI N Y E N I D E N

KULLANILDI.

KELEBEKLER” ISIMLI ÇALIŞMA

K A P S A M I N D A B U S AY FA L A R A I T O L D U K L A R I Y E R D E
KÜTÜPHANESI’NDE SERGILENDI.

BOSNA MILLI
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Savaştan sonra 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18 yıl
süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden
Saraybosnalılara açtı.
gizisyonundan kaçan Museviler
tarafından Bosna’ya getirilmiş,
İkinci Dünya Savaşı sırasında
cesur bir müzeci tarafından Nazilerden gizlenmiş ve bu defa da
bir kez daha saklanmıştı.”
Tüm bunlardan ve daha fazlasından sorumlu olan Sırp lider Rodovan Karadzic ise yangınından
kendilerinin mesul olmadığını,
kütüphaneyi “mimarisini beğenmedikleri için bizzat Müslümanlar’ın yaktığını” (New York,
Newsday, 30 Kasım, 1992) iddia
edecek kadar küçüldükten yıllar
sonra bir savaş suçlusu olarak
hüküm giydi. Maalesef Sırpların
yok ettikleri i tek kütüphane
Vijecnica da değildi. Saraybosna
Doğu Araştırmaları Enstitüsü
Kütüphanesi, Gazi Hüsrev Bey
Kütüphanesi de bombalanan,
bilinçli olarak yakılan kütüphanelerdendi.
F O T O Ğ R A F A A / M U S T A F A Ö Z T Ü R K

OKUMA ÖNERILERI
J u a n G oy t i s o lo, S a ray b o s n a Ya z ı la r ı ,
Ev re n s e l Ta r i h i ,
Semezdin

–

8: 63-64;

Fernando

M i le n ko Ye rg ov i ç , S a ray b o s n a

Eve re s t Yay ı n la r ı ,

Hersek’teki

9: 337-341,
5 4 -5 9.

2018;

Mehmedinoviç, Saraybosna

Ya k m a n ı n Ta r i h i ,
Bosna

İst.,

İst., 1996;

Blues,

İst.

2019;

2015, Andras J,

Baez,

Kitap

Marlborosu,

Lucien X.

Riedlmayer,

Kıyımının
İst,

Polastron,

2019;
Kitap

Maziyi Silmek:

Küt ü p ha ne le r i n ve A rş iv le r i n Ta h r i b i , Tü r k Küt ü p ha ne c iliğ i
İvan Straus, Saraybosna,

Mimar ve

Barbarlar,

Doxa,

8:

Savaştan sonra 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18
yıl süren çalışmaların ardından 9
Mayıs 2014'te kapılarını yeniden
Saraybosnalılara açtı. Bugün
kütüphaneye girmek isteyenler
kapıda şu yazıya rastlıyor: “25/26
Ağustos 1992'nin gecesinde
Sırp zalimleri Bosna-Hersek'in
milli ve üniversite kütüphanesini
yaktılar. Yangında iki milyondan
fazla kitap, dergi ve evrak yok
oldu. Unutmayın, hatırlayın ve
uyarın.”
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Savaşın
Ortasında
Çocuk Olmak
EMİNE ŞEÇEROVİÇ KAŞLI
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Türkiye’de insanların bana bakıp ağlamalarının aslında beni sevdiklerinden,
acımı paylaştıklarından dolayı olduğunu anlamam uzun sürmedi.

1995 yılı mayıs ayı... Tam 10 yaşındaydım. Aslında sıradan bir çocuktum ama
1991’de birden çocukluğu değişen, bir
gecede olgunlaşmak zorunda kalan,
bombalara, keskin nişancılara aşina,
mermilerle ve bomba parçalarıyla
oynayan, kan görmeye alışmış bir çocuk
olmuştum. Çünkü çocukluğum kuşatma altındaki Saraybosna’da geçiyordu.
Savaşı çocuk gözünden anlattığım kitabımın ismi o yüzden “Kurşunların da
Rengi Var”... Çünkü çocuk savaşta bile,
bir gecede büyüse de, bir tarafı hep
çocuk kalır ve kurşunların tehlikesini
değil, renklerini düşünür.
Gece oldu mu, kurşunlar gökyüzünde
yeşil, mavi, kırmızı renkler çıkartıyorlardı. Oturur, onları izlerdim. Bomba
parçalarını toplardık mahalledeki
çocuklarla, sonra kimde hangi şekil var
diye bakardık. Gerçi, abim bir bombayla şehit olunca, o oyunu artık daha az
oynar olmuştum.
Çocuk bilmez savaşın sebebini, kim
kimdir, biz kimiz, onlar kim, her şey
neden oluyor diye sorgular. Bir zaman
sonra da o hayatı kabullenir, her yerde
bombalarla dolu bir yaşamın olduğuna inanır, diğer güzel hayatı unutur.
Ama tüm bunlarla birlikte de gülmeyi

unutur, insanlara güvenmeyi, hayata tutunmayı, umut etmeyi, hayal kurmayı.
Ve bombalar durduğunda tekrar kolay
kolay eski mutlu haline geri dönemez.
Dışarıdan belki sağlıklı bir birey olarak
görünür ama savaşın bıraktığı izler içerde çok fazladır. Kimisi de işte, benim
gibi şanslı olur.
1995 yılının mayıs ayı demiştim ya... O
tarihte Türkiye bana kapılarını açtı. Annemle birlikte Saraybosna’dan tek çıkış
yolu olan kurtuluş tünelinden geçerek,
Igman dağını tırmanıp pencereleri kırık
bir otobüsle yola çıkmıştık. Zor geçen
bir yolculuğun sonunda Türkiye’ye
varmıştık. O dönem, Bosna’da bombalar bile olsa gitmek istemiyordum.
Aylarca ağladım, anneme Bosna’ya
dönelim diye yalvardım. Çünkü yabancı
bir ülkede, dilini bilmediğim bir yerde,
bana mülteci deniliyordu. Oysa benim
ülkem de evim de vardı: 1993 yılında üç
bombayla yıkılmış da olsa, evimin yeri
vardı. Türkiye’de insanların bana bakıp
ağlamalarından rahatsız oluyordum.
Giysim yoktu, bana başka çocukların
kıyafetlerini getiriyorlardı. Çekinirdim
onları giymeye. Ya gerçek sahibi beni
sokakta görürse, ya gülerse bana? Çünkü daha düne kadar mutlu bir ailede
büyüyen, her istediği alınan bir çocuktum. Bu durum zoruma gidiyordu.
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Okula başladım. Ama dil bilmiyordum. Sınıfta biri
gülse, bana gülüyorlar sanırdım. Büyük bir gürültüde, bomba sanıp kendimi yere atıyordum. Sonra da
utancımdan yerin dibine giriyordum.
Aslında, mültecilik bir çocuk için hiç kolay bir şey
değil. Savaş gibi, onu da çokça sorgular, bazı şeyleri,
sebepleri algılayamaz. Boş yere alınır, darılır.
Türkiye’de insanların bana bakıp ağlamalarının aslında beni sevdiklerinden, acımı paylaştıklarından dolayı olduğunu anlamam uzun sürmedi. Zaman geçtikçe, özellikle de Türkçeyi öğrendikçe, hem Türkiye’yi
hem de insanlarını sevmeye başladım. Oysa bir savaş
çocuğu için insan sevmek çok risklidir. Çünkü artık
kim düşman, kim dost ayırt edemiyordur.
Ben Türkiye’de mülteci olarak geçirdiğim dönemde
hayatı tekrar sevdim. Önce gülümsemeyi yeniden
öğrendim, sonra da gülmeyi, kahkaha atmayı. Bana

uzatılan eli tutmayı öğrendim ve de bundan mutlu
olmayı. Belki de en önemlisi, tekrar düş kurmayı
öğrendim. Uykuda belki hâlâ kâbuslar görüyordum
ama uyandığımda Türk insanı sayesinde hayatın
güzel olabileceğini de görüyordum. Ve artık kendimi
Türkiye’ye ait hissediyordum, o toprakların da bir
parçasıymışım gibi.
Var olmak için, daha doğrusu sayılmak için bir
kimliğiniz de olmalı. Türkiye’de benim aldığım ilk
kimliklerimden biri de Kızılay’ın verdiği kimlik
kartımdı. Üzerinde fotoğrafım da vardı. Bakmayı
severdim o kimliğe çünkü sahiplenildiğimi hissederdim. Mülteci olarak istemeyerek geldiğim ülkede bir
yerimin olduğunu bilirdim. Elimi kırmıştım... O kart
sayesinde doktora gidebildik sorunsuz. İlk o zaman
kemiklerimin çok zayıf olduğunu öğrenmiştik. Malum, savaşta ne süt vardı, ne peynir ne de başka bir
şey. Nitekim, sonrasında onlarca kez daha ellerimi
kıracaktım. Biraz sert bassam, çatlıyordu. Ama
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O gün bir mülteci çocuğu olarak beni sahiplenen Kızılay,
bugün de ülkem Bosna-Hersek’te binlerce insana el
uzatmakta.
Türkiye’deki doktorun tavsiyesiyle kemiklerimi güçlendirmek için çabaladık ve başardık. Aynı şekilde
bir dönem mide ağrıları çekmiştim. Yine Kızılay’ın
verdiği kart sayesinde sorunsuzca doktora gidebildim ve o yaşta gastrit olduğunu öğrenmiştik.
Malum, savaşın verdiği stres bedeni de yiyordu.
Evet, bugün 2021 yılında Kızılay her yere yetişiyor
diyoruz ya... Bu sadece bugüne ait değil. Ben, 1995
yılında Kızılay’ın el uzatmış olduğu bir çocuktum.
Ve Türkiye’de bana uzatılan onlarca o şefkat eli
sayesinde bugün hem daha mutlu bir insanım, hem
de daha zengin. Çünkü artık iki vatanım, iki bayrağım var. Ağlayarak, istemeyerek gittiğim Türkiye’yi
öylesine sevmiştim ki dönerken de dönüyoruz diye
günlerce ağlamıştım. O yüzden de mülteciliği anlattığım “Kurşunların Rengini Yıldızlarla Değiştirdim” isimli ikinci kitabımı yazdım.
O gün bir mülteci çocuğu olarak beni sahiplenen
Kızılay, bugün de ülkem Bosna-Hersek’te binlerce
insana el uzatmakta. Sel olur, ilk yardıma koşanlardan biri Kızılay'dır, pandemi olur yine Kızılay
Bosna’dadır. 1995 yılından beri ülkem Bosna-Hersek’te gıda, kıyafet, tıbbi malzeme, temizlik, acil
ihtiyaç gibi birçok konuda her yıl Kızılay’ın yaptığı
faaliyetler devam etmektedir. Ben belki Kızılay’ın
Bosna’da elinden tuttuğu ilk kişilerden biriydim
ama beni asıl mutlu eden son olmadığımı görmek.
Çünkü bugün Bosna-Hersek artık kendi ayakları
üzerinde durmaya başlayan ve yardıma muhtaç bir
ülke olmasa da desteğe ihtiyacı var. Ve bu konuda
en çok güvenebileceğimiz ülke Türkiye’dir. Türkiye’yi de bu açıdan Kızılay, TİKA, Yunus Emre
Enstitüsü, Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü gibi kurumlar en iyi şekilde temsil ediyor, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona yetişiyorlar.
Daha uzun yıllar var olasın Kızılay. Daha nice
çocuğa hayatı tekrar sevdiresin.
Eski bir mülteci çocuğu.

F O T O Ğ R A F A A / M U S T A F A Ö Z T Ü R K
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Dzemil Hodzic,
Sniper Alley projesinin
kurucusu. www.
sniperalley.photo ve
aynı isimli sosyal
medya hesaplarında
kuşatma altındaki
Saraybosna
fotoğraflarının bir
araya gelmesi için
çalışıyor.

Dzemil Hodzic Sniper Alley projesinin
kurucusu olmasının yanı sıra Al Jazeera
English için programlar bölümünde kıdemli video editörü. Bosna-Hersek'te savaş
başladığında dokuz yaşındaymış. O günleri
şöyle anlatıyor: “Ben ve ailem Saraybosna
kuşatmasının sonuna kadar kaldık. Babam
Bosna ordusunda askerdi. Annem de hastanede hemşire olarak çalışıyordu. Çoğu
zaman, annem ve babam ülkeye hizmet
ederken kardeşimle ben yalnızdım.” Projesinin öncelikli amacı 1992-1996 döneminde
Sırp keskin nişancı tarafından öldürülen
kardeşinin ve Saraybosna kuşatmasında
öldürülen tüm çocukların sesi olmak. Ayrıca savaştan sağ kurtulan herkesin sesini
duyurmak.

Savaş günlerinde yaşadıklarını iyisiyle
kötüsüyle detaylı bir şekilde yazacağını
belirten Dzemil Hodzic, savaş sırasında
birçok mutlu anıya da sahip: “Yeterince
su ve yemek yoktu ama yine de kardeşim ve arkadaşlarımla yemek ve çikolata
paylaştığımı hatırlıyorum. Bir çikolata
alırsanız, kesinlikle paylaşmak isterdiniz
çünkü bu özel bir şeydi ve başkalarının
da onu yemesini istiyordunuz. Bencillik,
neredeyse tükenmişti, savaş sırasında o
kadar birlik ve yakınlık içindeydik ki, bir
dostluk ve kardeşlik dönemi olarak hatırlıyorum. Belki şimdi romantize ediyorum
ama o dönem kardeşimin hayatta olduğu
dönemdi. O dönem benim için çok değerli,
kalbime yakın bir dönem. Zamanda geriye
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Hayatının abisinin ölümünden önce
ve sonra şeklinde ikiye ayrıldığını
belirten Hodzic’in çocukluğu abisinin
Sırplar tarafından öldürüldüğü gün
sona erer, yani 3 Mayıs 1995'te.

gidip kardeşimi görmek, onu hissetmek, ona dokunmak istediğim bir dönem. Garip, öyle, ama ben böyle
görüyorum. Nostaljik biriyim ama bunun için bir gerekçem var. Ağabeyimin hayatta olduğu zamanlardı.”
Hayatının abisinin ölümünden önce ve sonra şeklinde
ikiye ayrıldığını belirten Hodzic’in çocukluğu abisinin
Sırplar tarafından öldürüldüğü gün sona erer, yani 3
Mayıs 1995'te.
Peki Hodzic kurduğu site ile ne yapmayı amaçlıyor:
“Bazı insanlar savaştan önceki tüm fotoğraflarını ya
evlerinden atıldıklarında ya da evleri kül olduğunda kaybettiler. Ben de onlardan biriydim ve kendi
fotoğrafımı bulmak ama daha da önemlisi merhum
kardeşimin fotoğrafını bulmak için bu fikri buldum.
Proje aslında benim hikayem ve savaş sırasında çekilen
tüm fotoğrafları arşivleme ve koruma fikriyle başladı.
Amacım, kuşatma altında Saraybosna'nın fotoğraflarını çeken tüm fotoğrafçılardan veya diğer personelden
o dönemden mümkün olduğunca çok şey toplamak.
Bu iş her ne kadar benim hikayemle ve kurucu olarak
benimle başlasa da, bunun benimle ilgili olmadığını
vurgulamalıyım. Bu, savaştan sağ kurtulan bizler ve
bugün aramızda olmayanlarla ilgili.”
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Hodzic umduğundan daha hızlı geri dönüşler almış. Rahmetli ağabeyiyle fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıya Mart
ayında ulaşmış. Oysa bu sürenin çok daha uzun olabileceğini düşünüyormuş. Ayrıca aynı deneyimi yaşayan başka
insanların ve çocukların çok sayıda fotoğrafını bulmuş:
“Başladığımızda sistemde sadece 5 galeri ve toplam 80
fotoğraf vardı ve iki yıl sonra bugün 87 galeri ve 1000'den
fazla fotoğrafımız var. En az 40 fotoğrafçı bize fotoğraf

DERGİ / ÇOCUKLUĞUN SONA ERDIĞI GÜN

gönderme sözü verdi, bu yüzden önümüzdeki dönemde
sistemde 100'den fazla galeri olacak.”
Hodzic siteyi geliştirmeyi planlıyor. Oluşturulacak bir veritabanı ile savaş sırasında öldürülen her çocuğun adı, doğum
yılı, cinayetin yeri, fotoğrafı, mezarı, nasıl öldürüldüğü vb.
ile ilgili bir sayfası olacak. Sonrasında da belki bu siteden
bir kitap, sergi, ya da bir film çıkacak.
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Kurguların gerçeğin küçük birer yansıması olarak kaldığı Bosna Savaşı’yla
ilgili bugüne kadar çekilmiş en iyi filmleri sizler için derledik.
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1868

ce trajikomik olarak tanımlanabildi. Çünkü trajedi savaşın ayrılmaz
bir parçasıydı.
Kurguların gerçeğin küçük birer yansıması olarak kaldığı Bosna
Savaşı’yla ilgili bugüne kadar çekilmiş en iyi filmleri sizler için
derledik.
Kusursuz Çember (1997)

1992-1995 yılları arasında Avrupa’nın göbeğinde, tüm
dünyanın gözleri önünde gerçekleşen insanlık dramının
adıdır Bosna Savaşı. 110 bine yakın kişinin hayatını
kaybettiği, 2 milyondan fazla insanın mülteci olmak zorunda kaldığı savaş, geride uzun yıllar unutulmayacak
travmalar, dramatik hikâyeler, acı ve gözyaşı bıraktı.
Bosna Savaşı’nın etkileri hem edebiyatta hem de sinemada geniş yankı buldu. En yakınlarını kaybedenler, tecavüze uğrayanlar, soykırımın yaşandığı kamplar, savaşa
küçük bedenleriyle karşı koymaya çalışan çocuklar,
savaş sonrasını eşinin, oğlunun, anne-babasının kemiklerini toplu mezarlarda arayanlar, yoksullukla, açlıkla
sınanan insanlar ve daha bir sürü şey filmlere konu
oldu. Kimi yönetmen savaşın acımasızlığını olduğu gibi
aktarırken kimi mizaha kaydı. Ancak ortaya çıkan sade-

Ademir Kenovic, Abdulah Sidran, Pjer Zalica’nın senaryosunu yazdığı Kusursuz Çember’in yönetmenliğini Ademir Kenovic yapıyor.
1997 yapımı olan film, uluslararası pek çok ödülün de sahibi. Bosna
Savaşı’nın ortasında kızını ve eşini göndermek zorunda kalan bir
şair olan Hamza’nın evine sığınan biri sağır iki çocukla ilişkisinin
etrafında şekillenen Kusursuz Çember, anlatım dili ve kurgusuyla
kusursuz bir yapım. Senaristlerden Abdulah Sidran’ın şair olması
filmin şiirsel akışının da kaynağını gösteriyor. Film boyunca fonda
bombalanan, sniper kurşunlarıyla delik deşik edilen binalar özel
bir çabanın sonucu değil. 1995 yılında son bulan savaşın hemen
ardından çekilen Kusursuz Çember’in mekanları yaşanan savaşın
dehşetini olduğu gibi yansıtıyor.
Tarafsız Bölge (2001)
Bosnalı Yönetmen Danis Tanovicin’in En İyi Yabancı Film dalında
Altın Küre, Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü aldığı
Tarafsız Bölge, Yugoslavya’daki savaşta bir sığınakta farklı taraflarda yer alan üç askerin hikayesini konu ediniyor. Ciki isimli Bosnalı
ve Nino isimli Sırp askerin düşman hatları arasındaki tarafsız böl-
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gede sıkışmaları ve kaçacak bir yerlerinin olmaması, birbirine
düşman askerlerin içinde bulundukları trajikomik durumdan
kurtulma mücadeleleri ve son olarak BM Barış Gücü’nde görev yapan bir askerin kurguya dahil olmasıyla şekillenen film
savaşı tüm yönleriyle ele alıyor. Tarafsız olmanın imkansız
olduğu savaşı anlatan yapım, yönetmenin deyimiyle “nefret ve
uyumsuzluğun doğal olmadığını ve kesinlikle çözüm getirmediğini” vurguluyor. Tanovicin’in ilk filmi olmasına rağmen
oldukça başarılı olan yapım, savaş karşıtı yönüyle dikkat
çekiyor.
Grbavica: Esma'nın Sırrı (2012)
Savaş en çok da kadınların ve çocukların kurban edildiği bir
kötülük hali. Bu halin içinde sadece savunmasız bu kitleyi
öldürmek yok. Bosna’da yaşanan toplu tecavüzler bu tecavüzlerden doğan çocukların yaşadıkları drama ayna tutan
bir film Grbavica: Esma'nın Sırrı. Savaş sırasında cephenin
100 metre gerisinde olan ve yaşanan trajediye tanıklık eden
yönetmen Zbanic, Bosnalı kadınların yaşadığı travmayı Esma
ve Sara üzerinden anlatıyor. Saraybosna’daki Grbavica Mahallesi’nde yaşayan Esma tecavüze uğruyor ve bu tecavüzden
doğan kızı Sara ile birlikte yaşıyor. Savaş sonrası dönemi her
nesilden kadının gözüyle anlatan Esma’nın Sırrında, savaşın
bıraktığı psikolojik hasar ve savaşa tanıklık etmemiş çocuklara bile aktarılan travma psikolojik yönleriyle ele alınıyor.
Kar (2008)
Yönetmen koltuğunda Aida Begic’in oturduğu Kar, Bosna savaşı sırasında küçük bir köyde yaşananları anlatıyor. Erkeklerin öldürüldüğü savaşta köyde yaşayan kadınların hayatını konu alan

HALIME'NIN YOLU

yapım, Bosnalı yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor. Yedi bölümden oluşan film, bir Cuma günü başlayıp
ertesi cumaya kadar devam ediyor. Alma’nın köyün kadınlarına
reçel yaptırma ve bunu satma projesi Hamza’nın yol kenarındaki
reçel tezgahına çarpmasıyla yeni bir boyuta taşınıyor. Alma ve
Hamza arasındaki dillendirilmemiş ilişki film boyunca savaşın
tüm travmalarına rağmen umudun bir şekilde var olduğunu
gösteriyor. Hikayesini izleyiciye hissettiren Kar’ın alt metninde,
ilahi kudret kavramı kendini hissettiriyor.
Nereye Gidiyorsun Aida? (2020)
Jasmila Zbanic’in 2020 yapımı filmi Nereye Gidiyorsun Aida?
Oscar’a En İyi Uluslararası Film olarak da aday oldu. TRT
ortak yapımı olan filmde Zbanic, Srebrenitsa katliamını Hasan Nuhanovic’in gerçek hikayesinden uyarlayarak anlatıyor.
Birleşmiş Milletler için çevirmenlik yapan Aida’nın kendi
ailesini kurtarma çabası ve siyasi müzakarelerde bir çevirmen
olarak yaşadığı zorlukların işlendiği film, savaş döneminde yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor. Jasmila Zbanic’in
filmde toplama kamplarında kalanlarla birlikte çalışması ve
o dönemle ilgili bu tanıklardan bilgi alarak ilerlemesi ortaya
gerçekle kurgunun iç içe geçtiği bir yapım çıkarıyor.
Halime’nin Yolu (2013)
Hırvat Yönetmen Arsen A. Ostojic’in üçüncü uzun metrajlı
filmi olan Halime’nin Yolu, savaş sonrası Bosna’yı anlatıyor. Savaşta toplu mezarlardan birine gömülü olan oğlunun
kemiklerini arayan Halime’nin trajik hikayesi içinde sırlar da
barındırıyor. Halime’nin evlatlık aldığı oğlunu DNA testiyle
teşhis edebilmek için öz annesini arama hikayesini anlatan
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yapım, savaşın ve soykırımın parçaladığı ailelere odaklanıyor.
Film aynı zamanda savaş öncesinde Yugoslavya’da birlikte
aile kuran, komşu olan üç ırkın nasıl bir senaryonun sonucu
savaşa sürüklendiğini ele alıyor.

ğer verdiğim filmdir. Uluslararası topluluk, insanların savaşlardan sonra çabuk toparlanabileceğini düşünüyor, fakat bu
zaman alan bir süreçtir. Bu film, insanların acılarını anlatıyor.
Ne acılar çektiğinizin farkındayım, hepinizin yanındayım."

Belvedere (2010)

Üç Yol (2013)

Ahmed Imamovic’in yönetmen koltuğunda oturduğu film,
Belvedere mülteci kampının sakini Rüveyda’nın soykırımdan
15 yıl sonra oğlunun ve eşinin kemiklerini arama hikayesini konu alıyor. Çok kırılgan bir ümide sahip olan Rüveyda
gününün çoğunu geniş ailesinin bakım işlerinin acı tatlı rutini
içinde geçiriyor. Rüveyda’nın ümidi yeğeninin düşmanın eski
yerleşim yerlerinden birinde gerçekleşecek bir realityshow’a
katılması için seçilmesiyle sınanıyor. Sıkıntılı savaş sonrası
zamanın duygusal anlamda zengin bir portresini sunan film,
sabrın, inancın, sevginin ve her şeyin ötesinde affetmenin
alışılmadık bir resmini çiziyor.

Faysal Soysal’ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı Üç Yol,
Türkiye ve Bosna arasında geçen bir hikayeden oluşuyor. Savaş sonrası yakınlarını arayan insanların dramatik hikayesini
konu alan yapım, Bünyamin ve Zrinka’yı merkeze alarak savaşın acımasızlığını ortaya koyuyor. Bosna’da toplu mezarlardan
ceset çıkaran bir merkezde çalışan Bünyamin, Türkiye’ye
dönmesine günler kala Mostar Köprüsü’nde intihar etmeye
çalışan Zrinka ile tanışıyor. Tüm yakınlarını savaşta kaybetmiş bir psikolog olan Zrinka, hayatını kurtaran Bünyamin
ile Saraybosna’dan Hasankeyf’e uzanan farklı bir yolculuğa
çıkıyor. Üç Yol, Faysal Soysal’ın ilk uzun metrajlı filmi.

Kan ve Bal Ülkesinde (2011)

Mükemmel Bir Gün (2015)

BM Mülteciler Komisyonu İyi Niyet Elçisi olan Hollywood’un
ünlü yüzü Angelina Jolie’nin ilk yönetmenlik denemesi olan
Kan ve Bal Ülkesinde Bosna’da yaşanan dramı tüm çıplağıyla
gözler önüne seren bir film. Filmde Bosna Savaşı sürerken,
Sırbistan için savaşan asker Danijel, esir kampında tutulan ve
savaştan da önce tanıdığı Bosnalı Ajla ile yeniden karşılaşıyor.
Farklı etnik kökenlerden gelen ve aslında düşman olması gereken iki insan, geçmişten gelen duyguları ile içinde yaşadıkları
zorunlu savaş koşulları arasında kalıyorlar. Filmin senaryosunu da yazan Jolie, Saraybosna’da yapılan galada gözyaşlarını
tutamıyor ve şu cümleleri kuruyor: "Bu film benim en çok de-

İspanyol yönetmen Fernando León de Aranoa imzasını taşıyan
Mükemmel Bir Gün, senaryosunu da, yazar olmanın yanı
sıra 1999 yılından bu yana merkezi Cenevre’de bulunan Sınır
Tanımayan Doktorlar organizasyonunda doktor olarak çalışan
Paula Farias’ın “Dejarse Llover” (2005) isimli romanından
uyarlanan bir savaş draması. Filmde olaylar 1995 yılında
Kosova’da halkın temiz su ihtiyacını karşılamak için gönüllü
olarak çalışan bir ekibin bir kuyunun içinde ceset bulmasıyla
başlıyor. Bu iş kuyudaki cesedi çıkarmak için ellerinden geleni
yapan ekibin sandığı kadar kolay olmuyor. Savaş her zaman
olduğu gibi tüm acımasız yüzünü ortaya çıkarıyor.
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8372 Müslüman Boşnak’ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın
failleri dijital evrende yaşıyor.
FOTOĞRAF AA / NIHAD IBRAHIMKADIC

İkinci Dünya Savaşı’ndan 50 yıl sonra Avrupa’nın ortasında yaşanan en büyük katliam ve 26 yıldır insanlığın kanayan yarası Srebrenitsa Soykırımı. 13-18 Temmuz 1995’te 8372 Müslüman Boşnak’ın, çocuk ve yaşlı denmeden, Avrupa’nın sözde insan hakları savunucusu ülkelerinin gözü
önünde Sırp güçler tarafından soykırıma uğradığı ve hâlâ toplu mezarların bulunmaya devam
ettiği Srebrenitsa’nın birincil sorumluları ne yazık ki ders çıkarmaktan şu anda bile uzaktadırlar.
1992-1995 yılları arasında 110 bin sivilin katledildiği Bosna Savaşı’nda, Müslüman Boşnaklara
karşı yürütülen soykırımın acısı hâlâ taze. Ne yazık ki Avrupa’nın ve diğer Batılı ülkelerin yaşananlardan tam bir ders çıkardığını söylemek de zor. Başta Suriye olmak üzere, Afrika ve Asya
içlerinden, savaş, çatışma, kıtlık ve doğal afetler nedeniyle doğup büyüdükleri toprakları bırakıp,
sadece hayatta kalabilmek adına Avrupa’ya ulaşmak isteyen kadın, çocuk, yaşlı binlerce insanı
Akdeniz’in sularında ya da Balkanlar'ın soğuğunda hayatını kaybetmelerini izleyen yine aynı
Avrupa. Benzer şekilde, Avrupa sınırları içinde yaşayan milyonlarca Müslümanın, sözde Avrupalı
yaşam tarzına uymuyor diye, her geçen gün hayatlarının yasal düzenlemelerle daraltılmak istendiği hatta Fransa ve Avusturya örneklerinden yola çıkarsak, krimanilize edildiği de bir gerçek.
İdeolojik beslenme kaynağı
Sırp güçlerin, Bosna Savaşı’nda Müslüman Boşnaklara yönelik yürüttükleri sistemik soykırım
bugün dünya çapında yayılmış aşırı sağ beyaz üstünlükçü terör gruplarının ideolojik rehberi
ve kaynağı durumuna gelmiş bulunuyor. Avrupa’da pekçok aşırı sağ lider ve grubun söylemleri
incelendiğinde bu gerçek net bir şekilde görülmekte. Bu isimler konvansiyonel medyada henüz
yer bulamadıkları için sosyal medya mecralarını kendi kirli ideolojilerini yaymak için verimli
ve denetimsiz bir arazi olarak görmekte. 2019’da Yeni Zelanda’da üç camiyi basan ve 51 masum
insanı katleden terörist Brenton Tarrant’ın katliam sırasında kullandığı silahlarda ve bıraktığı
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Sırp güçlerin 26 yıl önce gerçekleştirdiği ve tüm dünyanın izlemekle yetindiği soykırımın
destekçileri bugün hâlâ internet ve sosyal medya mecraları üzerinden nefret kusmaya ve
destek devşirmeye devam ediyor.

FOTOĞRAF AA / SAMİR JORDAMOVİC

mesajda bulunan tarihi referanslar ve Avustralya’dan Avrupa’ya ilişki içinde olduğu ırkçı ağ birlikte düşünüldüğünde,
Avrupalı kimi liderlerin İslam karşıtı söylemi, “düşünce
özgürlüğü” parantezinde meşrulaştırma çabası içine girdiği
ve oy devşirmeye çalıştığı bir ortamda yeni bir Srebrenitsa
Soykırımı'nın yaşanmasının işten bile olmadığı açık. Bugün
İslam karşıtı ve ırkçı aşırı sağ yapıların özellikle internet ve sosyal medya mecraları üzerinden örgütlendiği ve
birbirleriyle iletişime geçtiği, ideolojik olarak beslendikleri
bilinmekte. Gündelik yaşamda, nefret dolu ideolojilerini
ve kimliklerini saklamak zorunda hisseden aşırı sağ terör
grubu mensupları, internet üzerinden kinleri kusmakta. Ne
yazık ki önde gelen birçok sosyal medya platformunun da,
Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda işlediği Yahudi Soykırımını hedef alan/savunan eylem ve söylemler haricinde,
özellikle İslam karşıtı saldırgan ve provokatif paylaşımları
önlemeye yönelik gerekli araçları kullanmadıkları görülmektedir.Halbuki, çevrim içi (online) içeriğin her geçen
gün hayatımızı daha çok belirlediği bir süreçte, nefret söy-

leminin daha geniş kapsamlı şekilde ele alınması ve sanal
ortamdan temizlenmesi için harekete geçilmesi, küresel
barış için olmazsa olmazdır.
Soykırımı inkara karşı çifte adım
Bosna’daki soykırımı inkar söylemlerine yönelik, Avrupa'da
Temmuz ve Ağustos aylarında atılan iki adım yukarıda
belirttiğimiz duruma karşı bir farkındalığın oluşmaya
başladığını göstermesi acısından önemliydi. Bunlardan birincisi, Bosna-Hersek’te barış anlaşmasının izlenmesinden
sorumlu yetkili, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentine
Izko’nun “Bonn yetkileri”ne dayanarak çıkardığı yasaydı.
Izko, Srebrenitsa Soykırımı'nı inkarı suç sayan bir yasayı
yürürlüğe soktu. Çıkan yasağa göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna-Hersek Mahkemesinde kanıtlanmış,
Srebrenitsa gibi soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş
suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya
çalışan kişilerin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alacağı

1868

DERGİ / SREBRENITSA VE

D I J I TA L C E P H E D E

MÜCADELE

2019 yılında terörist Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda’da üç camiyi basarak 51 Müslümanı çocuk yaşlı
demeden katletmesi aslında küçük bir Srebrenitsa’ydı.Tarrant’ın katliamı gerçekleştirirken en büyük
besin kaynağı, soykırımcı Sırpların internette oluşturduğu içerikti.

FOTOĞRAF AA / ZELJKO MILICEVIC

da kaydedildi. Bosnalı Sırpların çıkan
yasaya karşı verdiği tepki, yasanın
zamanlamasının ve içeriğinin ne kadar
doğru ve gerekli olduğunu ortaya koydu. Öyle ki yasanın çıktığı günlerde,
soykırımın yaşandığı Srebrenitsa’ya,
savaş suçlusu, “Bosna Kasabı” lakaplı
Sırp Ratko Mladiç’in posterleri asılmış ve soykırımı destekleyen grafitiler
duvarda yer almıştı. Ağustos ayında
bir başka önemli gelişmenin haberi ise
Özgür Avrupa Radyosu “RFE” (Radio
Free Europe) adlı kuruluştan geldi.
Habere göre Google’ın sahibi olduğu YouTube ile Twitter, Srebrenitsa
Soykırımı'nı inkâr, önemsizleştirme ve
aklamaya yönelik içerikleri engellemeye
dönük inisiyatif aldıklarını açıkladılar.
Kanada Soykırım Araştırmaları Enstitüsünün (IRGC), “Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin gerçeği çarpıtan ve inkâr
eden” içeriklere karşı harekete geçil-

mesi talebine iki sosyal medya mecrasından da “nefret suçu içeren hesaplara
karşı harekete geçileceği” cevabının
verildiği kaydedildi. IRGC tarafından
yayınlanan çevrim içi (online) verileri
analiz eden rapora göre, Srebrenitsa
Soykırımı'nı inkâr eden veya hedef alan
online içeriğin önemli bir kısmının,
Sırbistan, Bosnalı Sırpların bulunduğu
bölgeler, Rusya ve Fransa’da üretildiği
belirlendi. Birbirini destekleyen bu iki
adım, ümit edelim ki, kelebek etkisiyle,
küresel düzeyde devletler nezdinde bir
farkındalığın doğmasına da vesile olur.
Ancak yeterli olmadığını da belirtmek
lazım.
İçerikten sorumlu tutulmalı
Rusya’nın Bosna Savaşı’nda Sırp güçlere verdiği açık desteğin günümüzde
dahi devam ettiğini ve Fransa siyasetin-

de yükselen İslam karşıtlığının önemli
köklerinden birini gösteren yukarıdaki veri, önümüzde atılması gereken
daha birçok adım olduğunu da ortaya
koymakta.Bu çerçevede ırkçılık ve
nefret suçlarına yönelik farkındalığın
-özellikle internet ortamında- oluşması
icin hem devletler hem de sivil toplum
düzeyinde çalışmalara hız verilmesi
gerekiyor. Çevrim içi ortamın, gündelik
yaşamı her geçen gün daha da belirlediği bir zamanda, sosyal medya platformlarının da sahip oldukları içerikten
sorumlu tutulmaları ve nefret ideolojilerinin beslendikleri kaynak olmaktan
çıkarılmalıdır. Eğer yeni Srebrenitsa'ların yaşanmasını ve küresel barışın
tehlikeye girmesini istemiyorsak, dijital
evrendeki nefret suçlarına karşı şimdi
harekete geçmek zorundayız.
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“HATIRLADIĞIM ILK ŞEY
BOMBALAMA SESLERI”
HALİL SOLAK
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Bosna’daki savaşa dair neler hatırlıyorsunuz?
Hatırladığım ilk şey bombalama sesleri
ve savaşın ilk birkaç ayı boyunca ailemin
saklandığı bodrumun kokusu. O zamanlar
küçük bir kızdım, babam beni, annem ise
iki küçük erkek kardeşimi tutuyordu. Sakin
kalmamız ve olan biteni anlamamız için
bize hikâyeler anlatıyorlardı. Kısa bir süre
içinde dışarıda oynamamıza izin verilmediğini, ailemin her zamankinden daha
zayıf göründüğünü ve giderek daha fazla
aile üyesinin evimize kalmaya geldiğini
hatırlıyorum. Çocukken tek anlayabildiğim, Müslüman olduğumuz için gitmemizi
isteyen ve dinimiz nedeniyle buraya ait
olmadığımızı düşünen bazı komşularımız
olduğuydu. Bu basit açıklamanın aslında
bir gerçek olduğunu daha sonra anladım ve
yirmi yılı aşkın süre sonra bir gazeteci olarak defalarca tekrarladım. Ailem şanslıydı.
Annem, kardeşlerim ve ben Saraybosna'dan
ayrılan son trenle kaçmayı başardık ve 3 yıl
boyunca Slovenya'da mülteci olduk, babam
ise Bosna'da kaldı ve işgal altındaki şehrin
tünellerinden birkaç kez bizi ziyarete geldi.
Savaşla geçen günlerinizin gazeteciliği
seçmenizde bir etkisi oldu mu?
Sanırım bir şekilde oldu. Mülteci olmanın,
sürekli taşınmanın, okul değiştirmenin,
arkadaşların, İngilizceyi çok erken öğrenmenin kişiliğimde ve kariyer seçimimde
etkili olduğunu düşünüyorum. İnsanların
hikâyelerini dinlemek, onları gözlemlemek,
hayatlarını anlamak ve elimden geldiğince
onlara yardım etmek istedim. Annem bir
mülteci merkezinde çalışıyordu ve bazen
onunla birlikte işe giderdim. Her gün
çoğunluğu Doğu Bosna’dan olan yüzlerce
insan geliyordu. Her şeylerini geride bırak-
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mışlardı ve bugün bile yüzlerini, yaralarını
hatırlıyorum. Tecavüze uğrayan kadınları
ve benim gibi çok erken büyüyen çocukları
gördüm. Annemin de hayatının nasıl değiştiğine tanık oldum. Halihazırda, komünist
bir rejimde sesine kulak asılmayan başörtülü bir kadın olarak mücadele ediyorken, bir
anda kendini yabancı bir ülkede, eşinden
ayrı kalan, tecavüze uğrayan ve bazen
dayanılmaz travmalar yaşayan yüzlerce
kadına yardım etmeye çalışırken buldu.
Televizyonda Bosna’dan gelen korkunç
görüntüleri izleyerek büyüdüm. Christiane Amanpour, sahada gerçeği söyleyen ve
yaşanan adaletsizliğin boyutunu anlatan
ilk muhabirlerden biriydi. Vicdanına ve
insanlığına her zaman hayran oldum ve
son derece cesur olduğunu düşündüm.
Daha sonra Türk Kızılay ve TRT World
ile birlikte İdlib'de bir mülteci merkezini
ziyaret ettiğimde bu iki kadının çalışmalarıma nasıl büyük bir etki yaptığını, siviller
acı çekerken insan ve gazeteci olmanın ne
kadar önemli olduğunu fark ettim.
İstanbul ve Saraybosna'yı “insanlığın
sığınağı şehirler” olarak karşılaştırabilir
misiniz?
Her zaman iki şehirden geldiğimi söylerim.
Saraybosna ve İstanbul. İkisi de benim
evim ve ikisiyle de gurur duyuyorum.
Türkiye'nin Suriye'den gelen milyonlarca
mülteciye yardım etmesi olağanüstü ve savaşın parçaladığı bir ülkeden gelen biri olarak, en çok ihtiyacınız olduğunda birinin
kapılarını açmasının ne demek olduğunu
biliyorum. Evinizden ayrılmak ve hayatta kalmak için kaçmaya mecbur olmak
yeterince zor. Sığınacak bir yer bulamamak
sizi tamamen hayal kırıklığına uğratabilir
ve insanlığa olan inancınızı kaybetmenize
neden olabilir.

ILK ŞEY BOMBALAMA SESLERI”

TRT World kanalının
ekran yüzlerinden
Bosnalı gazeteci Nafisa
Latic ile Bosna’daki
savaşı, o günlerin
gazeteciliğine etkisini
ve bir haberci olarak
gündemdeki insani
krizleri konuştuk.
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Ayrıca çokça seyahatten sonra Saraybosna ve İstanbul'un gittiğim en misafirperver şehirler olduğunu fark
ettim. İnsanlar her iki şehirde de birbirlerine yardım
etmeyi sever ve sizi selamlarlar, size kahve ve çay ikram
ederler, nasılsınız diye sorarlar ve hayatlarından çok
rahat bahsederler. Bunu seviyorum. Bu hem Saraybosna'da hem de İstanbul'da kültürün bir parçası. Başınız
belada olsa bile her zaman yatacak bir yeriniz ve yiyecek
bir yemeğiniz olur. Hayvanlara da bakılıyor. Şayet
Saraybosna’nın eski semti Başçarşı’da ya da İstanbul
Fatih’te bir kafede oturup etrafınızda neler olduğunu
bir gözlemlerseniz bu iki semtin arasındaki birçok
farklılığa rağmen neden bahsettiğimi anlayacaksınız.
Nezaket ve misafirperverlik aynıdır. Bu aynı zamanda
size insanlık hakkında iyimserlik ve umut verecektir.

Bir gazeteci olarak her gün dünyanın dört bir yanından savaş, göç ve felaket haberlerini anlatıyorsunuz.
Sizce artık bu tür haberlere alıştık mı?
Maalesef evet. Yıllarca Suriye'deki savaşı ve Suriye
halkının mücadelesini dinledik ve pek bir şey yapamadığımız için alışmaya başladık. Aynı durum tanık olduğumuz birçok insani felaket için de geçerli. Facebook ve
Instagram'da bir gönderi paylaşmak yeterli değil ama
bazen yapabileceğimiz tek şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. Yardım etmek istiyorsak, bizimle aynı şeyleri
isteyen insanlarla bağlantı kurmanın, insani yardım
kuruluşlarına katılmanın, mümkünse maddi yardımda
bulunmanın yollarını bulmalıyız. Geleceğin ne getireceğini asla bilemeyiz ve Allah korusun, bir gün çok
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Mülteci olmanın, sürekli taşınmanın, okul değiştirmenin,
arkadaşların, İngilizceyi çok erken öğrenmenin kişiliğimde ve
kariyer seçimimde etkili olduğunu düşünüyorum.
uzaklarda veya farklı bir kıtada birinin,
bizim için aynısını yapmasına ihtiyacımız olabilir. Bosna'da yaşanan vahşeti
hayal bile edemezdik.
Ancak medyanın rolü önemini koruyor
ve arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum: Her sabah ne okuduğunuza,
hangi kanalları takip ettiğinize dikkat
edin. Bunun bakış açınız üzerinde
etkisi var. Sahte haber ve propaganda
çağında doğru bilgiye sahip olmak çok
mühimdir. Dünyada neler olup bittiği
konusunda bilgi sahibi olun ve doğru
olanı yapın. Medya veya siyasetle ilgili

olmayan bir alanda olsanız bile neler
olduğunun farkında olun.
Dünyadaki küresel güçler hâlâ savaşlara ve insani krizlere verimli bir
tepki göstermiyor. Bunu bir Bosnalı
olarak nasıl yorumluyorsunuz?
İkinci Dünya Savaşı sırasındaki soykırım olduğunda bir daha asla demişlerdi. Ardından 1995'te Srebrenitsa
Soykırımı yaşandı ve bunun Birleşmiş
Milletler tarihinde bir leke olduğunu ve
bir daha izin vermeyeceklerini söylediler. Sonrasında ise 2016/2017'de Suri-
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ye'deki vahşeti, savaş suçlarını ve Rohingya soykırımını gördük. Küresel güçler
ve uluslararası toplum bir kez daha buna
engel olmayı başaramadı. Bir Bosnalı
olarak bazen hayatları daha önemsiz olan
insanlar olduğunu hissediyorum. Ayrıca
yardımın bazı insanlara ulaşmasının ne
kadar uzun sürdüğünü. Ve ulaştığında
genellikle çok geç olur. Unutmayalım ki,
uluslararası toplum henüz ne yapacağına
karar vermeye çalışırken, birkaç gün içinde Bosna’da sekiz binden fazla Müslüman öldürüldü. Günümüzde de değişen
pek bir şey yok. Hâlâ nasıl uygun bir
tepki verileceği konusunda bir çözümümüz yok.

İlkokulda, arkadaşlarım çocuk kitapları okurken
ben Türk şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve birçoklarını
halihazırda duymuştum çünkü babamı bu kitapları
okurken görüyordum.

Yirmi yıldan fazla zaman geçmesine
rağmen ülkem hâlâ toparlanmaya devam
ediyor. Aileler mahvoldu, savaş sırasında
büyümüş insanların zihinsel sorunları
son bulmadı, iyileşmemiz zaman aldı ve
bugün bile üstümüzden atabilmiş değiliz.
Suriye, Yemen, Irak, Afganistan gibi
ülkeler için toparlanmanın ne kadar zor
olacağını biliyorum.
Babanız Cemalettin Latiç, Bosna'nın
milli şairi. Peki sizin edebiyatla ilişkiniz nasıl?
Babam bana küçük yaşlardan itibaren
kitap okumaya başladı. Evimizde o kadar
çok kitap vardı ki bir çocuk olarak etrafta gezinmek ve oyun oynamak zordu.
Neyse ki savaş sırasında kütüphanesini
kurtarabildik. İlkokulda, arkadaşlarım
çocuk kitapları okurken ben Türk şairi
Mehmet Akif Ersoy’u ve birçoklarını
halihazırda duymuştum çünkü babamı

FOTOĞRAF AA / MUSA ALCAN
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bu kitapları okurken görüyordum. Bugün bile zamanım yettiğince okuyorum.
Babam beni sürekli yazmaya zorluyor ve belki bir gün yazarım. Bazen makale
yazıyorum ama hâlâ şiir ve diğer edebi formların derinliklerine inecek kadar
cesur değilim.
Babamla ve onun eserleriyle gurur duyuyorum. Onun şiirleri, ilahileri, kasideleri, denemeleri, çocuk kitapları ve tiyatro oyunları ile Boşnak kimliğimizi
işlemeyi başardık. Onun eserleri her zaman hatırlanacak.
Ve özellikle, sadece kızı olarak değil de bir Boşnak kadını olarak her yıl Srebrenitsa anma ve cenaze gününde, onun kaleme aldığı “Srebrenitsa Cehennemi”ni
duyduğumuz için ona çok müteşekkirim. Bu eserde Srebrenitsa’da ailesi öldürülen genç bir kızın acısını anlattı. Bu oratoryo bize her zaman biz Boşnakların
başına nelerin geldiğini ve sebeplerini hatırlatacaktır.

ILK ŞEY BOMBALAMA SESLERI”

Saraybosna ve İstanbul. İkisi de
benim evim ve ikisiyle de gurur
duyuyorum.
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Fotoğraf sanatçısı Engin Güneysu’nun objektifinden ilgi çekici Bosna manzaraları…
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M O S TA R KÖ P R Ü S Ü ’ N E S I C A K B I R YA Z G Ü N Ü G I D I P
GENÇLERIN YIRMI METRE YÜKSEKLIKTEN BUZ GIBI SOĞUK
S U YA AT L A D I Ğ I N I G Ö R Ü R S E N I Z S A K I N Ş A Ş I R M AY I N . Ç Ü N K Ü
B U KÖ P R Ü D E N AT L A M A K B I R G E L E N E K T I R . E V L E N M E
Ç A Ğ I N A G E L E N G E N Ç L E R , N E R E T VA N E H R I ’ N E AT L A M A K
S U R E T I Y L E K E N D I L E R I N I V E T A B II K I A Ş K L A R I N I , I S P A T
EDIYORLAR. BU SADECE BOŞNAKLARA HAS BIR GELENEK
D E Ğ I L . B O S N A’ DA K I B I R Ç O K E T N I K G R U B U N B U N A B E N Z E R
GELENEKLERI BULUNUYOR.

P O ÇI T E L K Ö Y Ü B O S N A - H E R S E K ’ I N G Ü N E Y I N D E Y E R A L A N
BIR YERLEŞIM YERI. 1383 YILINDA BOSNA KRALI I.
STJ E PA N T V RT KO TA R A F I N DA N I N Ş A E D I L D I Ğ I TA H M I N
E D I L I Y O R . N E R E T VA N E H R I ’ N I N H E M E N K I Y I S I N D A
B U LU N A N KÖY, O S M A N L I LA R I N S I N I R KA P I S I G Ö R E V I N I
YA P M I Ş T I R .

B O S N A’ D A YA K I N TA R I H T E YA Ş A N A N S AVA Ş I N I Z L E R I N D E N
B I R I D E H AVA N T O P L A R I N I N D Ü Ş T Ü Ğ Ü Y E R D E B I R A K T I Ğ I
I Z L E R D I R . İ Ç L E R I R E ÇI N E I L E D O L D U R U L A N V E
“SARAJEVO’NUN GÜLLERI” ŞEKLINDE ISIMLENDIRILENLERI
DE MEVCUTTUR.
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V R E L O B O S N E , S A R AY B O S N A’ N I N I L I C A B Ö L G E S I N D E Y E R A L A N D O Ğ A L
G Ü Z E L L I Ğ I V E K A Y N A K S U L A R I I L E Ü N L Ü B I R M E S I R E Y E R I . İ ÇI N D E N S E R I N
S U L A R I N G E Ç T I Ğ I B U G ÜZ E L PA R K TA D E R E K E N A R I N DA R E STO R A N V E D I N L E N M E
TESISLERI BULUNUYOR.
1 9 8 4 S A R AY B O S N A K I Ş O L I M P I YAT L A R I Y U G O S L AV YA’ N I N B A Ş K E N T I
S A R AY B O S N A’ D A YA P I L D I . 7 S E N E S O N R A D Ü N YA N I N G Ö Z L E R I
Ö N Ü N D E E T N I K B I R S O Y K I R I M I N YA Ş A N A C A Ğ I S AVA Ş TA N K I M S E N I N
H A B E R I Y O K T U . B U G Ü N S A R AY B O S N A’ Y I Ç E V R E L E Y E N B A Ş TA İ G M A N
V E J A H O R I N A O L M A K Ü Z E R E B A Z I D A Ğ L A R , S AVA Ş TA N D O L AY I
T E R K E D I L M I Ş O L I M P I YAT S P O R A L A N L A R I I L E D O L U D U R .
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S A R AY B O S N A’ D A G Ö Z E Ç A R PA N I L K FA R K L I L I K M I M A R I Ç E Ş I T L I L I K T I R . U Z U N Y I L L A R O S M A N L I İ M PA R AT O R L U Ğ U
Y Ö N E T I M I N D E K A L A N B O S N A - H E R S E K , S O N R A S I N D A AV U S T U R YA - M A C A R I S TA N İ M PA R AT O R L U Ğ U ’ N A G E Ç M I Ş , B U D A D O Ğ A L
O L A R A K Ş E H I R D E K I M I M A R I Y E YA N S I M I Ş T I R .
BAŞÇARŞI’DA BULUNAN BU
S E B I L A D E TA S A R AY B O S N A
ŞEHRININ BIR SIMGESIDIR.
BU ÇARŞIDA GEZERKEN
K E N D I N I Z I H IÇ Y A B A N C I
HISSETMEZSINIZ. ÇOĞU
DENEYIM SAHIBININ DE
DEDIĞI GIBI ÇARŞIDA
DOLAŞIRKEN BIR AN
K E N D I N I Z I B U R SA’ DA , B I R
ÇARŞIDA HISSETMENIZ
MÜMKÜN.
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HAMİT KARDAŞ
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Bosna Savaşı döneminde ve sonrasında Bosna-Hersek ile ilgili çok
yönlü dosyalar ve haberler yapan Emre, Bosna-Hersek’in kurucu
Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç ile de ilk televizyon röportajını
gerçekleştiren kişi olmuştur.

Türkiye’de dış habercilik alanında ve internet haberciliğinde
önemli bir yeri olan Akif Emre, Balkanlar'a özel bir önem
veriyordu. Balkanlar'a dair çok sayıda belgesele imza atan
Emre, bu coğrafyanın önemli isimleri ile gerçekleştirdiği
röportajlarla bölgenin nabzını tutuyor ve Türkiye kamuoyunu
bilgilendiriyordu.
Akif Emre’nin İslam coğrafyasının diğer yerleri gibi Balkanla'ra olan ilgisi de küçük yaşlarında başlamıştır. Okul yıllarında harita metod defterinin arkasındaki dünya haritasında
gitmek istediği yerleri işaretleyen Akif Emre, ilerleyen yıllarda
bu ülkelere gitmekle kalmamış, hepsinin nabzını tutarak Türkiye kamuoyunun gündeminde yer almasını sağlamıştır.
Balkan ülkelerinin Akif Emre için çok özel bir yeri vardır.
Makedonya’da akademisyenlik ve yayıncılık yapan Adnan
İsmaili, vefatının ardından "Akif Bey için İstanbul, Kudüs ne
kadar önemli ise Üsküp ve Saraybosna, Balkan Müslümanları
o kadar önemliydi." diyerek Balkanlar coğrafyasına yönelik
ilgisine vurgu yapmıştır. İsmaili, aynı açıklamasında Emre’nin
Balkanlar’a ilgisinin öğrencilik yıllarında başladığını, öğrenci
iken kaldığı evin Balkan Müslümanlarının, özellikle Arnavut
ve Boşnak Müslümanlarının bir strateji kurmak için toplandıkları bir mekân olduğunu belirtmektedir.
Emre, gazetecilik yaparken sadece haber vermek yerine haber
yaptığı konuların arka planını da vererek hedef kitlesini fikren
de beslemeyi tercih etmiştir. Balkanlar'la ilgili hazırladığı
haberlerde de bu durum öne çıkmaktadır. Gündelik haberleri

olduğu gibi yansıtmak yerine Balkanlar’ın tarihine ve köklerine yaptığı atıflarla bölge Müslümanlarının meselelerini kamuoyuna tanıtan ilk gazetecilerden olmuştur. 90’lı yıllardan itibaren Balkanlar’a ilgi duyan Emre Mostar, Saraybosna, Selanik
ve Üsküp gibi Balkan şehirleriyle ilgili kapsamlı belgeseller
hazırlamış, bölgenin önemli isimleri ile röportajlar yapmıştır.
Nitekim Bosna Savaşı döneminde ve sonrasında Bosna-Hersek
ile ilgili çok yönlü dosyalar ve haberler yapan Emre, Bosna-Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile de
ilk televizyon röportajını gerçekleştiren kişi olmuştur.
Umut vaadeden coğrafya
Çalışmalarında Balkanlar’ın siyasi ve tarihi meselelerinin
yanında kültürel öğelerine ve geleneklerine de atıfta bulunur
Emre. Göstergebilimsel bir yöntem kullanarak Balkanlar'a
dair, Balkanlar'a dair yazdığı yazılarında da farklı bir perspektif ortaya koymaktadır. Mostar Köprüsü’nün yıkılmasından
sonra şehri ziyaret eden Emre, “Bir Köprüye Adanan Şehir”
başlıklı yazısında köprünün hikâyesini Mostar resimleri çizen
Tahir üzerinden farklı bir üslupla anlatmaktadır.
Bir başka yazısında (Üsküp’te Ramazan) ise Emre, Üsküp’teki
ramazan ayı geleneklerini anlatırken Mehmet Akif’in babasının Üsküp’ten İstanbul’a göç hikâyesine de değinmektedir.
Balkanlarla ilgili tüm yazılarında gündelik hayattan izlere
rastlanırken Osmanlı ile olan bağlara ve tarihi köklere de
değinmektedir.
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Akif Emre’nin Balkanlar'ı her daim umut vaadeden bir coğrafyadır. Bölgedeki Müslümanların tarih bilincini ve medeniyet
birikimini bir araya getirerek çok iyi bir gelecek kurabilecekleri
inancını daima diri tutmuş ve yazılarında daima bu tezi işlemiştir. “Balkan Müslümanlarının tarihi ve kültürel miraslarıyla
sağlıklı ilişki biçimi bölgenin kültürel ve entelektüel birikimi
açısından da yeni bir açılım anlamına gelir. Gelinen bu nokta
bile bunca yıl asimilasyona direnebilen Balkan Müslümanlarının varlığının ne derece köklü olduğunu görmeye yetiyor”
diyerek bu umudunu göstermiştir.
Balkanlar'da tek bir etnik ve kültürel kimliğe dayalı ulus devlet
modeli inşa edilmesinin yanlışlığına vurgu yapan Akif Emre,

tek etnisite üzerine kurulu devletlerin diğer unsurlara tahammül etme olgunluğunu hiçbir zaman gösteremediği gerekçesiyle coğrafyada büyük bir kesimin tasfiye olabileceğini ya da
derin çatışma ve kaosların yaşanabileceğini ifade etmektedir.
Yaptığı çalışmalarda Türkiye’nin Balkanlar'la ilgili politikasına
da değinen Akif Emre, bu konuda yol gösterici bir rol üstlenmektedir. Türkiye’nin Balkanlar'da kaderini büyük ölçüde
kendisine bağlı gören Müslüman unsurları gözeten bir politikayı kesinlikle ihmal etmemesi gerektiğini kaydeden Emre, bu
unsurların Türkiye’ye ihtiyacı olduğu gibi Türkiye’nin de Balkanlar'da yaşayan Müslüman unsurları esas alan bir politika
izleyerek pozisyonunu güçlendirebileceğini, zira bu ülkelerin
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Türkiye’de Balkanlar’ın nabzını tutan değerli bir gazeteci olarak tanınan
Akif Emre’nin Balkanlar'da kamuoyu tarafından tanınan ve dikkate
alınan bir isim olduğunu söylersek abartmış olmayız.
müstakbel birer Avrupa Birliği ülkesi
olduklarını vurgulamaktadır.
Türkiye’nin Balkanlar'da politika geliştirirken Türk azınlıklara vurgu yapmak
yerine tüm unsurları kuşatarak, tarihi ve
kültürel mirası esas alan doğal etki alanını öne çıkaran bir strateji geliştirmesinin daha doğru olacağını belirten Akif
Emre, Türkiye’nin Müslüman unsurlar
üzerinde sorumlulukları bulunduğunu
kaydetmekte ve bunlarla ilgilenmesinin
uluslararası hukuk açısından da doğal
hakkı olduğunu savunmaktadır. Ona

göre bu şekilde davranan Türkiye, bölgedeki milliyetçilerin Türk karşıtı argümanlarını da ellerinden almış olacaktır.
Bu da Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini
arttıracaktır.

radikalliğe kaymamasında büyük katkıları olduğunu vurgulayarak bu görüşü
doğrulamaktadır. Balkanlar’da sık sık
konferanslar veren Akif Emre’nin “İzler”
kitabı da Arnavutçaya tercüme edilmişti.

Türkiye’de Balkanlar’ın nabzını tutan
değerli bir gazeteci olarak tanınan
Akif Emre’nin Balkanlar'da kamuoyu
tarafından tanınan ve dikkate alınan
bir isim olduğunu söylersek abartmış
olmayız. Adnan İsmaili, Akif Emre’nin
başta Arnavutlar olmak üzere bölgedeki
İslami hareketlerin, organizasyonların

Emre’nin “Küreselliğin Fay Hattı”,
“Çizgisiz Defter” ve “İzler” kitaplarında
Balkanlar'a dair özel bölümler bulunmakta, “Aliya” kitabında ise Aliya ile ilgili yazılarının yanısıra Bosna-Hersek’in
önemli isimleri ile yapılmış röportajları
yer almaktadır.
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BOSNA'DA ŞIMDIKI ZAMAN
AMINA ŠILJAK-JESENKOVIĆ
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Şimdi Bosna’daki durumu merak
ediyorsunuz: Savaş biteli yirmi altı
yıl geçmiş. Çocukluğuma dair çok iyi
hatırladığım anılar 1970'lerin başına denk
geliyor. O zamanda zor geçinenler de
oldu ise, bunu açık açık söylemek “devlet
ve parti” karşıtlılığı olarak anlaşılırdı.
Okula başladığımda ihtiyaç sahibi
çocuklara ders kitapları veriliyordu,
bizimkileri satın alıyorlardı. Okuldaki
kuşluk parasını getiriyorduk, sadece
bir velisi çalışan arkadaşlar ücretsiz
alıyorlardı. Çocuklar arasında ayrımcılık
olmasın, hepsine yetmeyecekse kimsenin
canı çekmesin diye kuşluğu okula
getirmezdik. Bunun bir okul kuralı
olduğunu hatırlamıyorum, yazılmamış
bir kaide. Evden, aileden, edepden
gelen ve normal sayılan bir şey. Kızılhaç
pulları için ayda bir veya iki ayda bir
para getiriyorduk. Dünyadaki ihtiyaç
sahiplerine yardım ediyorlar diye. Bu
pul başına verdiğimiz tutar küçük bir
çikolata veya çubuklu küçük meyve
suyu değerindeydi. O zamanlarda
Yugoslavya’da standart oldukça yükselmiş
ki, sıradan bir memur nakit para ile sıfır
araba alabiliyordu. Pek çok araba markası
da yoktu, Saraybosna’da bir VW fabrikası
vardı, ordan tospağa modeli alınıyordu.
Sırbistan’daki Zastava-Fiat arabaları
daha uygunmuş, fakat kalitesi daha
düşükmüş. Sokaklarımızdaki arabaların
çoğu bunlardan ibaretti. Nadiren, büyük
şirket müdürleri ve taksiciler Mercedes
kullanıyorlardı.
Tam nefes alacakken…
Yine de çocuklar arasında ötekileşme
olmasın diye, okula (evden çıkarken
bile) mavi önlüklerle giderdik. Tescilli
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marka nedir bilmiyorduk. Sadece
biz mi böyleydik, yoksa herkes böyle
miydi, şu an bu zaman mesafesinden
kestiremiyorum.
Sonraki yıllarda sosyalizm dediğimiz
rejim gevşemeye başlarken, biz de dünya
markalarını öğrenmeye alışıyorduk.
Vatandaşlar arasında farklar daha belirgin
olmaya başladı. Yugoslavya çökmüş,
sosyalizm çökmüş, tam da BosnaHersek Bağımsız Cumhuriyeti’nde rahat
nefes alacağımız zaman savaş başladı.
Biz de yardıma muhtaç olduk, ihtiyaç
sahibi olduk. İlk insani yardım paketini
aldığımızda ne kadar ağrıma gittiğini çok
iyi hatırlıyorum. Kurban kesemediğimiz
ilk bayramda ne kadar ağladığımızı
da. Benden sekiz yaş büyük, o zaman
otuzların ortasında ablamla evimizin bir
odasına çekildik, bayramın ilk gününü
gözyaşları içinde geçirdik. Sonra alıştık.
Sonra savaşın getirdiği sefaletin yüzüne
güldük savaş bitinceye kadar. Ümidimiz
vardı çünkü. Bunlar geçince, tekrar
bir düzen kurulacak. İnsanlar tekrar
çalışmaya başlayacak. Herkes ekmeğini
kazanmak için dört elle işine sarılacak.
Savaş sonrası hayat
Savaş sonrası ilk yılları bir geçiş sürecine,
bir özelleştirme sürecine denk gelir. Eski
fabrikalar çökmüş, yıkılmış, yakılmış,
teknolojilerin zamanı geçmiş, bir de
eski fabrikaların yeni sahipleri artık eski
işçilerini kabul etmiyorlardı. Özeldir,
özel olunca ne işçi hakları, ne sendikalar,
ne de vicdan var. Bu işçiler ise genellikle
savaş sonrası sendromu ile boğuşan
son savaş gazileri, onların eşleriydi.
Millet de yardıma alışmıştı. Yurtdışına
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çalışmaya giden veya sürgün olup
da Avrupa’da artık kök salmış
gurbetçi akrabalar destekliyordu
bizimkileri. Ülkenin ellerini deli
gömleği gibi arkadan bağlayan
Dayton Anayasası devletin üç
kurucu unsuru olan milletlerin
temsilcilerine bir rüşvet ve
nepotizm kapısı. Gençler artık bir
devlet kurumunda memur maaşı
almayı hayal ediyorlar. Çalışmaya
gelince, iş yapmaya gelince,
büyüklerine “Sen ömür boyu
çalıştın da ne oldun” diye sert

cevap veriyorlar.
Bunun yanında Ortadoğu’dan ve
Kuzey Afrika’dan göç güzergâhı
olduk. Sokaklarda artık yerli
Roman dilenciler dilencilikten
çekildi, onları nadir görüyoruz.
Hatta, onlar da, esmer tenleriyle
Doğulu mültecileri taklit
ediyorlar, İngilizce yardım
istiyorlar. Suriyeli olduklarını
iddia ettiklerinde, bir iki Arapça
kelime konuşmaya kalkışırsanız,
asla bilemezler. Trafik ışıklarında

selpak satıyorlar, tabii selpak
alan yok, herkes pencereden bir
miktar para uzatıyor. Köyleri
gezersiniz, işlenmemiş topraklar
ağlıyor. Gençler, okumuş ve
okumamış olanlar, Batı’ya
ekmeğini kazanmak için gitti.
Medya baskısı ya da sosyal
medya etkisi altında istikbalini
Bosna’da görmez olmuşlar. Yaşlı
ebeveynlerini bırakıp gidiyorlar.
Şehrin dışına her gittiğinizde
yeni bir huzur evinin açıldığını
görüyorsunuz. Fiyatları bir
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doçentin maaşı kadar. Diğer taraftan,
yerli halk arasında bahçede ya da
ev temizliğinde yardımcı olacak, ev
badanasını yapacak, elektrikçi veya
parke ustası ararsanız, bulmakta zorluk
çekersiniz. Bulursanız da “bunca yıl
niye okudum” diye kendi kendinize
sorabilirsiniz. Çünkü bir marangozun
veya elektrikçinin bir saati, üniversite
hocasının günlüğüne eşit. Tabii,
ihtiyacınız olan işin yanında ücretsiz
olarak ustanın siyaset eleştirilerini, milli
takımın futbol stratejisini, Kovid-19
pandemisi ve aşı tahlillerine kadar
görüşlerini de dinlemeye mahkumsunuz.
Ailenin yaşlılarına yardımcı olacak
bakıcılar uzman doktorların verdikleri
terapileri eleştiriyorlar. Olsun, yine
de çalışmak istedikleri için ellerinden
gözlerinden öpersiniz. Aynı anda hem
yaşlı aile fertleri yanında, hem ofiste,
hem de bilgisayar başında olamadığın

için bu duruma katlanıyorsunuz. Yeter
ki aşı karşıtı olmasın, aşılı olsun, bütün
bunların yanında yakınlarına hastalığı
bulaştırmasın.
Yeni bir anlayış gerekli
Mülteciler, imkânsızlıktan yalvarıp
yakınan yerliler, çocukların tedavisi için
toplanan paralar, belirli makamda, devlet
veya kanton iktidarında olan güçlü
partililerin ‘selamıyla’ yapılan tayinler...
Yardım almaya alışmış da çalışarak
ekmeğini kazanmak istemeyenler...
Tavşanı getiren adamın komşusunun
komşusunun oğluna sınavda geçer
not için arayan tanıdıklar, doktor
raporunu alarak tatil merkezlerine giden
memurlar, az paraya çalışacağına boş
yatmayı tercih edenler, iktidar-muhalefet
arasındaki kavgada mağdur vatandaşlar,
soygun nedeniyle yakalanmış da
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yargılanmaya kadar serbest bırakılmış
hırsızlar, hısızlık esnasında hırsızı çeken
kamera görüntülerinin mahkemede
delil olarak kullanılmaması, yıllarca –
zaman aşımına uğrayana kadar- uzatılan
davalar... Bir şeyleri kökten değiştirmek,
fabrika ayarlarına döndürmek
gerekiyor. Bireysel vicdan, bireysel
şuur davasıyla, Yunus’u, Mevlana’yı,
onların sözlerini hayata geçirmekle…
Bu zatların eserlerini istediğiniz kadar
tercüme edebilirsiniz, istediğiniz kadar
bastırabilirsiniz. Ancak kenarda köşede
oturup bir şey yaptığınız yok. Bu vicdanı
uyandıran insanların sesini dinletmeye,
duyurmaya, yaşatmaya çare bulmamız
lazım. Edep, ahlak, anlayış ve her şeyden
önce Yaradan’ın kullarına Yaradan’dan
ötürü saygı ve sevgi olmazsa, kanunlar
da, teknolojiler de, Karun’un hazinesi de
yetmez.
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Mostar’da gün batımında Neretva’nın kenarında oturup köprüyü izleyerek tarihin sayfalarını açıp
düşünmeye başlayanlar, bu eşsiz güzelliği hiçbir şeye değişmezlerdi.
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Konjic kenti yakınlarından doğan Neretva Nehri, zümrüt
yeşili rengiyle Bosna-Hersek’e gelip Hersek bölgesine doğru
olmazsa olmaz “Mostar-Blagay-Poçitely’’ ziyaretini gerçekleştirenleri rengiyle, temizliğiyle adeta büyüler.
Nehirler genelde Balkanlar'da şehirlerin ortasından geçer ve
her şehir o nehirle adeta özdeşleşir. Ancak bu nehirleri bir
başka güzelleştiren ise “gerdanlık” gibi şehirleri birbirine
bağlayan köprülerdir. Balkanlar'da adeta bir köprü medeniyeti kuran Osmanlı’nın bunu zirveye taşıdığı yer hiç şüphesiz
Bosna-Hersek’tir. Saraybosna’nın ortasından geçen Milyacka
Nehri nasıl ki köprüleriyle bir başka güzelse, ülkenin doğusundaki Vişegrad kentini de, Drina Nehri üzerindeki ihtişamlı Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü olmasaydı belki bilen
olmazdı. Yine bu köprü olmasaydı, Ivo Andriç’e Nobel ödülü
kazandıran Drina Köprüsü’nün romanı da olmazdı.
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Mostar’ın farklı
Konjic kentinde Osmanlı’nın bir başka gerdanlığı Sultan IV.
Mehmed’in saltanatı döneminde, 1682 yılında inşa edilen
"Stara Çupriya" olmasaydı, Neretva güzelliğini gösteremeden mahzun bir şekilde buradan akar giderdi. Neretva, tüm
güzelliğiyle Konjic kentinden Mostar’a akıp giderken, kendi
güzelliğini Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin’in
yaptırdığı köprüyle buldu. İnşasına 1557 yılında başlanan ve
456 kesme taş kullanılarak 1566 yılında tamamlanan 4 metre
genişliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 24 metre yükseklikteki
bu köprü, dönemin koşullarında harikulade bir eserdi. Çünkü
daha önce Osmanlı’nın klasik köprülerinden bir farkı vardı:
Köprünün ayakları yoktu. Hatta rivayete göre Osmanlı sultanının, Mimar Hayreddin’e, köprü inşası sırasında konulan
tahta destekler kaldırıldığında köprü yıkılırsa kendisini idam
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edeceğini söylediği ve mimarın da o gün
kendi mezarını kazdığı söylenir.
Ancak tahta destekler kaldırıldığında,
dünyanın en güzide ve muhteşem eseri
ortaya çıktı. Yine bu köprüyle birlikte şehir adını aldı. Çünkü ‘Mostar’ Boşnakça
da ‘Köprülü’ anlamına geliyor. Bu köprüyle birlikte Hersek bölgesinde dünyaya mâlolacak Mostar şehri doğdu. Yine
bu köprüyle birlikte Anadolu’nun ruhu,
Avrupa’nın ortasından Adriyatik sahillerine doğru esmeye başladı. Bu köprü
429 yıl boyunca, ta ki Bosna’da yaşanan
kanlı savaşa kadar ayakta kaldı. 429 yıl
boyunca gençler evlenmek için bu köprüden kendilerini Neretva’nın temiz ve
soğuk sularına bıraktılar. Neretva asırlardır, Mostar’dan geçerken bazen gururlu,
bazen hırçın, bazen de dingin olarak
kıvrım kıvrım akıp gitti. Mostar’da gün
batımında Neretva’nın kenarında oturup
köprüyü izleyerek tarihin sayfalarını
açıp düşünmeye başlayanlar, bu eşsiz

güzelliği hiçbir şeye değişmezlerdi. Hiç
kimse bu tarihi köprü olmadan Mostar’ı
tahayyül edemezdi. Çünkü bu köprü
asırlarca farklı kültürleri ve dinleri de
birleştirmişti. Ancak bu güzellikten
rahatsız olan barbarlar, 9 Kasım 1993’te
Avrupa’nın ortasındaki Bosna-Hersek’te
yaşanan kanlı savaşta, bu tarihi mirası da
tank atışıyla yıktılar.
Neretva’nın gözyaşları
Köprünün yıllara meydan okuyan, her
bir santimetresinde geçmişin hatırası bulunan kesme taşları Neretva’ya
düştüğü zaman sular taşmıştı. Adeta
Neretva’nın bu suları gözyaşı gibi akıp
etrafa saçılmıştı. Çünkü Neretva yıllardır
bu güzelliğiyle, bir yandan Tuna’ya
diğer yandan Sava’ya meydan okuyordu. Çünkü Balkanlar'ın ismi duyulan
nehirlerinden Tuna ve Sava, temizliğiyle
ünlü Una, başkentten geçen Miljacka,
ülkeye adını veren Bosna, derinliğiyle ün

salan Drina’nın böyle dillere bir destan
gerdanlığı yoktu. Bütün nehirler yüz
yıllarca Neretva’ya bu güzelliği veren bir
mimarı beklemişlerdi. Ancak hiçbir nehrin aklından geçmemişti bu güzelliğin
barbarlarca yıkılacağı. Yıkım tarihine kadar Neretva’nın bu güzelliğini kıskanan
Bosna’nın nehirleri, 9 Kasım 1993’te hep
birlikte ağlamışlardı. Çünkü Neretva
artık gerdanlıksız kalmıştı. Nehirlerin
de ruhu var, o ruhun güzelliği ise her iki
yakayı birbirine bağlayan gerdanlıklarıdır. Gün geldi barbarların yıktığı köprü,
2004 yılında kendisini yapan ecdadın
Anadolu’daki torunlarının öncülüğünde
yeniden yapıldı ve Neretva 11 yıl akan
gözyaşlarını dindirdi. Yeniden gururla
taşıyacağı gerdanlığına kavuştu. Neretva’nın kenarında oturanlar kahvelerini
yudumlayıp köprünün doyum olmayan
güzelliğini izlerken Neretva yeniden o
kehkeşanlı günlerin gururuyla akmaya
başladı.
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Mostar Köprüsü’ndeki her taş aslında geçmişin, zamanın ve mekânın tanığıdır.
Gerdanlığı andıran köprü, adeta Edirne’deki Tunca ve Meriç’in gerdanlıklarının
bir izdüşümdür. Mostar Köprüsü bir zamanlar Topkapı Sarayı’nın Adriyatik yakasını tutuyordu. Mostar Köprüsü bir buluşma yeriydi. Doğu’dan Adriyatik’e giden
Anadolu erenlerinin, alplerin, ticaret erbabının adeta buluşma yeriydi. Mostar’ın
15 kilometre ilerisinde Buna Nehri’nin doğduğu yerde Hoca Ahmet Yesevi’nin
odunu yakan Sarı Saltuk ve dervişleri, Mostar Köprüsü’nün ayakları altında buluşup Neretva’nın zümrüt yeşili rengine bakıp tefekkür eder, virdlerini çekerlerdi.
Ahiler, tarihi köprünün üzerinde sabahın ilk ışıklarında dualarını yapıp çarşıdaki
dükkânlarını açar ve güne bu bereketle başlarlardı.
İstanbul’dan Bosna’ya örülen ağ
Sultanahmet’in müezzinlerinin davudî sesiyle, Mostar’ın camilerinin müezzinleri
her ezan vakti selamlaşırken, köprüden geçenler, çevresinde oturanlar adımlarını
hızlaştırır, civardaki camilere giderlerdi. Carigrad’ın (“Sultan şehri”, İstanbul’a
Balkanlar’da verilen ad.) Sultanahmet’inden, Süleymaniye’sinden, Ayasofya’sından
yükselen "tekbir" seslerine Mostar’ın Karagözbey, Koski Mehmet Paşa, Nasuh
Ağa, Tabakhane camilerinden “Allahuekber” nidalarıyla cevap verilirdi. Yesevi’nin
Türkistan’dan yaktığı ateş, İstanbul’dan Mostar’a bir tasavvufi ağla birbirine bağlanmıştı. Maveraünnehir’in suları Neretva ve Buna’yı bu ağla besliyordu. Dervişlerin Blagay Tekkesi'nden yükselen “hu hu’’ virdleri, Mostar’ın, Poçitely’in tekkelerinden “La galibe illallah’’ nidalarıyla karşılık buluyordu.
Evliya Çelebi, tarihi köprünün batı yakası burcundaki küçük odasında Mostar’ı
yazarken, bugün tarihi Karagözbey Medresesi’nin Yunus Emre Enstitüsü olarak
kullanılan binasında gençler yeniden o geçmişin bağlarını güçlendirme gayesi
içerisinde.
Bir medeniyet inşa edildi Mostar’da tıpkı Bursa gibi, Üsküp gibi, Saraybosna gibi.
Mostar, Anadolu’daki şehirlerin kardeşidir. Bu kardeşlik eski Yugoslavya’nın yapay
kardeşliği gibi değil. Gönülden gönüle, evden eve, kalpten kalbe akan bir kardeşlik bu. Bir çınarın dallarına benziyor bu kardeşlik. Ve bu çınar köprüleriyle, çil çil
kubbeleriyle her daim daha gür olacak, daha büyüyecek...

Köprünün yıllara
meydan okuyan, her bir
santimetresinde geçmişin
hatırası bulunan kesme
taşları Neretva’ya düştüğü
zaman sular taşmıştı.
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İyiliğin
Peşindeki
Gençlik
İBRAHİM DELİÇ

İzzetbegoviç, yaklaşık 1.100 gün kadar süren bu hapishane günlerini
Zenica ile Stolac'ta ve çeşitli işlerde çalışarak geçirdi.
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Aliya İzzetbegoviç Aralık 1940'ta Genç Müslümanlar hareketine katıldığında, bunun tüm hayatıyla sosyal ve politik
katılımını belirleyeceğini bilmiyordu. Aliya, 2003 yılındaki
ölümüne kadar 63 yıl boyunca "Genç Müslümanlar" fikrine
sadık kaldı. 15 yaşında lise öğrencisiyken Belgrad Üniversitesi'nden birçok öğrenciyle sohbet etti ve birçok sosyal, siyasi
ve dini konuyu, toplantılarda konuştu.
Tarik Muftiç, Esad Karadozoviç, Husref Başagiç ve Emin
Granov bu toplantılardaki kişilerden bazılarıydı. Boşnaklar
için çok umutsuz, her türlü örgütlenme ve ilerici düşüncenin
neredeyse tamamen dağıldığı bu zamanda, ciddi konular
açan ve çözüm arayan insanlarla tanışmak çok zordu. Aliya
hayatı boyunca hareketin beslediği fikirleri yoğun bir şekilde
yaydı. Bunlar, anti-faşizm, anti-komünizm, ifade özgürlüğü,
dini ifade özgürlüğü, kültürel ifade özgürlüğü, ulusal ifade
özgürlüğü, adalet, ahlak ve diğer tüm evrensel değerlerle
genel medeniyet ilkeleridir.
Daha Mart 1941'de Aliya'nın da katıldığı Birinci Meclis'ten
önce Tarık Müftiç'in evinde bir toplantı yapıldı ve "Genç
Müslümanlar" hareketinin programı kabul edildi. Aliya
İzzetbegoviç, Zilhad Ključanin'e verdiği röportajda bu
toplantıyı hatırlatarak şunları söyleyecekti: “O program çok
kısaydı, sadece beş nokta vardı. Bu noktaların her biri, o dönemde belirli sorunlara dairdi. İslama bakış açısı, Müslüman
gençliğin örgütlenmesinin ihtiyaçları, Müslümanların ancak
İslam aracılığıyla yenilenebileceğini, gençlerin bu konuda
kilit bir rol oynayacakları."
Aliya İzzetbegoviç, 1941 yılının Mart ayı sonunda yapılan
"Genç Müslümanlar" hareketinin Birinci Meclis‘ine de katıldı, ancak İkinci Dünya Savaşı başladığı için kayıt yapılmadı.
Buna rağmen "Genç Müslümanlar" faaliyetlerine devam
ediyorlardı.
Komünistler iktidara geldikten sonra, "Genç Müslümanlar"
komünizme karşı olduklarını alenen ifade etseler de, ilk etapta onlara zulmedilmedi. Böylece organize bir şekilde Kültür
Derneği "Preporod" Kurucu Meclisine girdiler. O mecliste
bine yakın "Genç Müslüman" vardı. İzzetbegoviç ve diğerleri, komünistlere karşı hararetli tartışmalar yapıyorlardı. 1945
sonbaharında Yugoslavya'daki komünist rejime ilk isyan
girişimi gerçekleşti. Komünistler "Genç Müslümanlar"a birkaç ay işkence yaptılar, sonra onları tutuklayıp ve faşistlerle
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işbirliği yapmakla suçladılar. Yaklaşık 12-13 kişi mahkemeye
çıkarıldı ve Nedžib Şaçirbegoviç 4, Aliya İzzetbegoviç 3 ve
Eşref Şampara 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzzetbegoviç, yaklaşık 1.100 gün kadar olan bu hapishane
günlerini Zenica, Stolac'ta ve ardından çeşitli işlerde çalışarak geçirdi. İzzetbegoviç, Saraybosna'daki Merkez Komite
binasının yapımında, temelden neredeyse son haline kadar
çalıştı. Ardından, hapisliğinin son aylarını, ormancılıkta
çalıştığı Macaristan sınırına yakın Belje Tarım Malikanesi'nde geçirdi. Bu dönemde bile İzzetbegoviç diğer "Genç
Müslümanlar"la temas halindeydi. Bu sırada ayrıca "Genç
Müslümanlar"ın dergisi Mujahid için bazı makaleler yazıp
gönderiyordu.
1946'da tutuklanması İzzetbegoviç için gerçek bir lütuftu.
Çünkü Aliya 1949'da tutuklansaydı öldürülürdü. Kendisi de
bunun farkındaydı ve şöyle diyordu: “1946'da hapse girmeseydim, üç yıl sonra mahkemede öldürülürdüm." 1949'da cezaevinden çıktıktan sonra, "Genç Müslümanlar" ile yeniden
temas kurdu.
1983 yılında Aliya İzzetbegoviç, genç bir Müslüman olarak
ikinci defa tutuklanacaktı. Anayasal düzeni yıkmaya ve İslam
devleti kurmaya teşebbüsle suçlanıyorlardı. Aliya ilk sanıktı.
Savcının başlıca delilleri "İslam Deklarasyonu" kitabı ve İran
devriminden sonra bir grup insanın İran'ı ziyaret etmesiydi.
On üç kişi de hapis cezasına çarptırıldı ve Aliya İzzetbegoviç
14 yıl hapis cezası aldı. Dünyadaki demokratik değişiklikler
1988'de siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yol açtı,
böylece Aliya İzzetbegoviç ve diğerleri serbest kaldı.
Hapisten çıktıktan bir süre sonra, İzzetbegoviç liderliğindeki
bu "Genç Müslümanlar" grubu, Boşnakların siyasi örgütlenmesini ve SDA'nın oluşumunu başlattı. İzzetbegoviç partiyi
kurarken "Genç Müslümanlar"daki arkadaşlarına güvendi.
Belediye komitelerinden itibaren personel politikasında da
görülebileceği gibi, onlara büyük itimadı vardı. İzzetbegoviç
her zaman "Genç Müslümanlar"a danışırdı. Bu ilişki onun
vefatına kadar böylece devam etti.
“Genç Müslümanlar” Boşnak ulus devletinin temeliydi. Mücadeleleri oldukça cesurdu. Onların bu amansız mücadeleleri
asla unutulmamalı.
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Meşa Selimoviç yitirilmiş bir kardeşin acısını yirmi yılı aşkın bir
uğraşın sonunda “Derviş ve Ölüm” romanıyla okuyucuya sunmuştu.
İnsanın yaşadığı her acının
kişisel bir tarafı vardır. Bununla
birlikte bazı acılar uyandırdığı
etki bakımından evrensel bir boyut kazanır. Meşa Selimoviç’in
“Derviş ve Ölüm” romanı da
böylesine bir acının ürünü.
1989’da Sovyetler Birliği’nin
çözülmeye başlamasıyla birlikte
dünya üzerinde onlarca ülkede köklü değişimler birbirini
izledi. Domino etkisi yaratan bu
çözülme bazı ülkelerde yıllarca
süren iç savaşlara ve katliamlara
dönüştü. Söz konusu yıllarda
o günkü adıyla Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti
de çöküşle birlikte tarifi güç
acıların yaşandığı bir coğrafya
olarak hafızalara kazındı.
Daha doksanlı yılların başlarında Yugoslavya’daki gerilimin
ayak sesleri sıklıkla haberlere
konu olmaya başlamış, 1992’nin
Mart ayına gelindiğinde ise Bosna’da Müslümanlar, Sırpların
sistematik saldırılarının hedefine dönüşmüştü.
Üniversitede öğrenci olduğumuz
o yıllarda Sırpların uyguladıkla-

rı insanlık dışı soykırım şiddetlenince, Türkiye’de insanların
dikkatleri ister istemez Bosna’ya
yöneldi. Daha doğrusu unutulmuş yetim bir coğrafya son çığlığıyla sesini dünyaya duyurmaya
çalışıyordu ve sosyalist bloğa
karşı parlak bir zafer kazanmış
uygar dünya ise bu trajediyi
stratejik bir denklemin bileşeni
olarak uzaktan izlemekteydi.
Bu da ister istemez bizlerde, bir
şey yapamamanın burukluğuyla
bir öfkeyi harlandırmaktaydı. Ülkenin birçok kentinde
mitingler yapılıyor, Bosna için
yardım kampanyaları düzenleniyor ancak bunların hiç biri
masum insanların öldürülmesini
durdurmaya yetmiyordu.
Saraybosna’nın kuşatma altında
olduğu günlerde, bir akşam
kitaplığın raflarına göz gezdirirken rastgele bir kitap seçmiştim.
Bu kitap ile ilgili oldukça sınırlı
bilgiye sahiptim ilk elime aldığımda. Okumaya başladığım ilk
sayfalarda, belli belirsiz seçilen
bir dervişin silueti, gecenin
ilerleyen saatlerinde bir volkanın alevleri arasından sırtında
ateşten kaftanıyla yürüyen, azap

içinde bir beniâdemin çığlığına
dönüştü.
Görünüşte Osmanlı Bosna’sında
bir Mevlevi şeyhinin dramıydı
anlatılan.
Kardeş acısı
Utangaç bir ampülün aydınlattığı küçük odada, rengi solmuş
minderin üzerinde kâh bağdaş
kurarak, kâh sağ yanımdan sol
yanıma yaslanarak alev sarmalı içindeki dervişin acılarına
tanıklık ediyordum. Gecenin,
şehrin üzerine yaydığı günahkâr
örtüsünü, pişmanlığın kadife
utancıyla değiştirdiği saatlerde,
kitabı yarılamıştım. Sayfalar
boyunca yan yana dizilmiş
kelimeler, insana dair zayıflıkları, ihtirasları, savrulmaları
açığa vuran fotoğraflar dizisiydi adeta. Ahmed Nureddin’in
sıradışı hikâyesinde tanıdık bir
tını vardı. Bir tür sahiplenme
güdüsüyle dervişin acılarına
ortak oluvermiştim.
Romanda anlatılan hikâye
kadar, romanın yazılma gerekçesi de dramatikti. Yugoslavya
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Kominist Partisi içinde üst düzey bir yöneticiyken yine aynı hareketin içindeki kardeşinin
bir oldubittiyle 1944 yılında sistem tarafından
kurşuna dizilmesinin yarattığı ağır travmayı yıllarca yüreğinde taşıyan Meşa Selimoviç yitirilmiş
bir kardeşin acısını yirmi yılı aşkın bir uğraşın
sonunda “Derviş ve Ölüm” romanıyla okuyucuya
sunmuştu.
Romanın ana karakteri Ahmet Nureddin Bosna’da
bir Mevlevi tekkesinin kırk yaşındaki şeyhiydi.
Bir kasabanın kıyısında, küçük bir ırmağın yanı
başına kurulmuş tekkesinde, çevresindeki birkaç

dervişle hakikatin çağrısını insanlara ulaştırmaya
çalışan mütevazı bir tekke şeyhiydi anlayacağınız.
Kardeşinin devletin malını çalmaktan yargılanıp önce kalede hapsedilmesi ve ardından idam
edilmesinin akabinde kendi kendisi ve sistemle
hesaplaşmasında yaşadığı kırılmalar ve yüzleşmeler sarsıcı bir deprem etkisine sahipti.
Ahmed Nureddin yıllarca bir şeye inanmıştı.
Daha doğrusu inandığını sanmıştı. Ancak günün
birinde hayatın sert bir dokunuşuyla sarsılmış
ve inandığı her ne varsa etrafa saçılmış anlamsız
parçacıklara dönüşmüştü.
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Romanın
ana karakteri
Ahmet
Nureddin
Bosna’da
bir Mevlevi
tekkesinin
kırk yaşındaki
şeyhiydi.

Yalnızlık ve dostluk
Yaşadığı sarsıntıyla kendi kendisini yargılamaya engel olamıyor, içindeki acziyet çemberi
daraldıkça geçmişindeki karanlık her odacığın
kapısını bir bir aralıyor, karanlık zindanında cılız da olsa bir mum ışığının sıcaklığına ulaşmayı
umuyordu.
Zayıftı ve çevresinde kendisinden güç alacağı
çok az dostu vardı. Maruz kaldığı felaketle birlikte, yıllarca yaşadığı kasabanın görüntüsü değişmiş, daha önce kendisine sekinet telkin eden
ırmağın çağıltısı inandığı değerleri süpürüp
götüren bir selin yıkıcılığına dönüşmüştü. Daha
düne kadar kasabanın saygın şeyhi iken, artık
insanların bir kısmının gözünde suçlu kardeşinin günahına ortak, yaralı bir dervişti.
Sığındığı iki şey vardı: Yalnızlığı ve dostu
Hasan. Biri diğerini bütünleyen iki vazgeçilmez
dost. Beline acziyetinden urganlar sarıp yalnızlık kuyusunun en dibine salındıkça, aşağıda
Hasan’ı buluyor; Hasan’ın hoyrat dostluğuna
tutunup dış dünya ile hesaplaşmaya davrandıkça beline bağladığı urgan kopuyor ve karanlık
bir boşluğa çakılıyordu.
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İyi bir eğitim alması için ailesi tarafından İstanbul’daki medreselere gönderilmiş olmasına karşın beklentilerin aksine, Hasan tercihini başına
buyruk bir hayattan yana kullanmış deli dolu bir
adamdı.
Hasan, ne soylu ailesinin ne de yerleşik kamu
düzeninin değerlerine saygı duymayan, kendi doğrularının peşinden giden gözü kara bir
kahraman mı, yoksa zaaflarına yenik düşmüş bir
berduş muydu?
Ahmed Nureddin ile Hasan’ı birbirine kardeş kılan tam olarak neydi bilinmez ancak hayat onları
bir ırmağın iki ayrı yakasında buluşturmuştu.
Öyle ki, hayat ırmağının sağır eden uğultusunun arasından seslerini birbirlerine duyurmaya
çalışıyorlardı.
Hasan ötekisinin durduğu kıyının nasıl bir yer
olduğunu pekâlâ biliyordu.
Buna karşın Ahmed Nureddin, Hasan’nın
durduğu tarafı görüyor, hissediyor ancak oraya
geçmesinin imkânsız olduğunu biliyordu. Hayat
herkese farklı roller pay etmişti. Karşıya geçmeye
yeltenmesi durumunda onları ayıran ırmağın
kendisini yakıp küle döndüreceğinden zerre
kadar şüphesi yoktu.
Ahmed Nureddin’in üzerinde yürüdüğü ince
çizgi o günlerde birçoğumuzun kaderine dair
ipuçları veriyordu. Çizginin bir tarafı Hasan’ın
dünyası, öteki tarafı acziyet içindeki yaralı bir
dervişin hücresiydi. Hasan’ın dünyasında var
olabilmek için kana kan, dişe diş kıyasıya bir
kavgaya tutuşmak gerekiyordu. Çizginin derviş
tarafı ise, sürüp giden buhranların ve iç hesaplaşmaların esaretinde, zamanın akmadığı bir
karanlık dünyaydı.
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Ahmed Nureddin, bu iki dünyayı birbirinden ayıran ince çizgi
üzerinden yürüyerek kardeşinin
öldürülmesiyle üzerine devrilen adalet duygusunu yeniden
yerli yerine oturtmak üzere yola
çıkmıştı.
Kardeşi Harun’u öldürenler sadece ondan bir kardeş almamış,
aynı zamanda “adalet” inancını
da kardeşiyle birlikte kalenin
kimsesizler mezarlığına gömmüşlerdi. Bu mezardan yeşeren keder
zamanla yerini nefrete ve intikam
alma duygusuna bırakacaktı.
Neden tarihe döndüm?
Yazarın 20. yüzyılda Sosyalist
Yugoslavya’da yaşadığı kişisel
bir dramı zamanı geriye sarıp
Osmanlı döneminde yaşanan
bir hikâye olarak okuyucuya
sunmasına dair çeşitli sebepler
gösterilebilir. Kendisi bunu şöyle
gerekçelendiriyor: “Neden tarihe
döndüm? Belki de beni, istemediğim duygusal bir davranışa
itebilecek olan bir konunun ağırlığından ve kişisel büyüsünden
korktum. Bense ondan evrensel
bir konu çıkarmak istiyordum.”
Meşa Selimoviç, Ahmed Nureddin’nin hikâyesini trajik bir sonla
bitirmiş olsa bile Bosna bütün
yalnızlığına ve yaşadığı acılara
rağmen umuda akan coşkun
nehirlerin ülkesi olmaya devam
ediyor.
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Bosnacayı, ulusal ve uluslararası arenada,
yok saymaya ve yok etmeye yönelik
girişimlerin asıl hedefi, Bosna ve Boşnakları
tarih sahnesinden silmektir.

Bosnalılar, dil ve kültür anlamında, en müreffeh dönemlerini, hiç tartışmasız, Osmanlı hâkimiyeti altında
yaşadı. Boşnakların birçoğu, okuma yazma biliyordu ve
yüksek eğitimliydi. Bu sebeple, devlet idaresinde çeşitli
görevler üstelenmiş, yüksek kademelerde yer almışlardı.
Boşnaklar, Osmanlı döneminde, edebi ve bilimsel eserlerini Türkçe (Osmanlıca) kaleme alıyorlardı. Bosnaca
ise, bir anlamda, sarayın resmi dillerinden idi. Ancak
Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle, Boşnakların dil ve
kültür cephesi ağır bir yara aldı.
Bosna’da yeni bir yönetim inşa etmek isteyenlerin ilk
hedefi, dil ve kültür oldu. Bosnalı Sırpların, Bosna ve
Bosnacayı inkâr politikaları, bu niyetin bir tezahürüdür.
Bu, elbette, rastgele bir girişim değildir. Çünkü toplumlar için asıl tehlike, toprakların değil, dil ve kültürün
kaybedilmesidir.
Bosnacayı, ulusal ve uluslararası arenada, yok saymaya
ve yok etmeye yönelik girişimlerin asıl hedefi, Bosna
ve Boşnakları tarih sahnesinden silmektir. Ancak bu
yöndeki tüm gayretler, tarihin hakikatlerine toslayıp
boşa çıkıyor.

En büyük cevap
Bugüne kadar Bosnacayı yok sayanlara en büyük
cevap, 1631 yılında Tuzlalı Boşnak şair ve kültür adamı
Muhammed-i Hevai-yi Üsküfi’nin kaleme aldığı "Makbul-i Arif" (Ariflerin Beğendiği) isimli Bosnaca-Türkçe
manzum sözlüktür.
"Potur Şahidiya (Köylü Şahidi)" olarak da bilinen bu
sözlük kaleme alınırken, Sultan IV. Murad da isyanları
bastırıp, düşmanları alt etmişti. Bu sebeple Hevai-yi
Üsküfi, önsözünde övgüler dizdiği, bu sözlüğü Sultan
Murad’a ithaf etmiştir.
Eserin önsözünde, ünlü sözlük bilimci ve Farsça-Türkçe manzum sözlük müellifi Dede İbrahim-i Şahidi’nin
"Tuhfe-yi Şahidi" isimli eserinden ilham alınarak,
“Şahidi usulüne göre” kaleme alındığı ifade edilmektedir. Ancak Makbul-i Arif, daha az hacimli olmasa da
dil, üslup ve kavram olarak"Tuhfe-yi Şahidi"den aşağı
kalmaz.
Üsküfi, kafiye kullanarak ahengi yakalamış ve kelimelerin ezberlenmesini daha kolay hale getirmiştir. Son
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derece özgün ve güvenilir olması hasebiyle, sözlükçülük geleneğinde kendine has bir yer edinmiştir.
Tüm dünyaya ilan
Evliya Çelebi meşhur "Seyahatname"sinde "Makbul-i Arif" için
şunu söyler: “Bosna-Saray şehrinin arifleri, şairleri: Farisinin
(Şahidi) kitabına nazire olmak üzere Bosna lisanıyla manzum
bir lügat kitabı yazmışlardır.”
"Makbul-i Arif"i bizim için asıl kıymetli kılan, bilinen en eski
Bosnaca sözlük olmasıdır. Bir başka ifadeyle Bosna’nın varlık ve
yaşam kanıtıdır. Bosnacanın, bir dil olarak, yazılı belge üzerinde tüm dünyaya ilanıdır.
Hevai-yi Üsküfi’nin bu sözlükte kullandığı dil, Bosnacanın kesintisiz süregeldiğinin ispatıdır. 17. yüzyılda kullanılan Bosnaca
ile bugünkü Bosnaca pek farklı değildir. Sözlükteki kelimelerin
birçoğu, bugün bile Bosnacada aynı şekilde bulunmaktadır.

Hevai-yi Üsküfi, bu sözlüğü, hem dilbilimi, hem de milletlerarası kültür için kaleme almıştır. Bu yönüyle, Bosna dil biliminin
ve Bosnaca sözlük biliminin temelini oluşturmaktadır. Bununla
birlikte Üsküfi, sözlük bilimci ve yazar olarak mükemmel olmadığını dile getirmekten çekinmemiştir.
Bu sözlüğü kıymetli kılan bir diğer husus, aynı zamanda, edebi
bir eser olmasıdır. Halk arasında yaşayan bir dili yazıya dökerek, Bosnacayı edebi bir dil haline getirmiştir. Avrupa’da, dilbilim açısından edebi değeri olan böylesi ikinci sözlüğün varlığı
bilinmemektedir.
O dönemde yazılan sözlükler, nesir veya nazım şeklindeydi.
"Makbul-i Arif"i ise hem nazım, hem de nesir özelliklerine sahip
bir sözlüktür. İki dilli bu sözlük, Arapçanın aruz veznine göre,
özenle dizilerek kaleme alınmıştır. Ayrıca, farklı vezinlerle mısra
kurma teknikleri kullanılmıştır.
Sözlük, kuru dil bilgisi veya ilgisiyle izah edilebilecek; üzerinde
düşünmek veya çalışmak ile olabilecek bir şey değildir. Sözlük
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hazırlamak oldukça meşakkatlidir.
Sözlük hazırlayan, her sahanın
erbapları ile temas halinde olmalıdır.
Muhammed-i Hevai-yi Üsküfi, Bosna’nın kültür ve eğitim merkezi olan
Tuzla şehrinde, iyi eğitim almış, bir
“beyzade” idi. Böylesine zor bir işin
altından başarılı bir şekilde kalkması,
her iki dile hâkim bir bilgin olduğunun işaretidir.
"Makbul-i Arif", önsöz, sözlük ve
sonsöz olmak üzere üç bölümden
oluşmaktadır. Tüm bölümlerde edebi
usuller ve vezin sistemleri, başarıyla
icra edilmiştir. Önsöz 102, sonsöz 14
mısradan oluşmaktadır. Sözlükte,
toplam 700 söz, 330 mısra bulunmaktadır.
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kullanılanlar da bulunmaktadır.
"Makbul-i Arif"teki her bölüm, müstakil bir edebi eseri temsil etmektedir.
Hemen her bölümün sonunda bir
“latife” vardır. Bu latifeler, duygu ve
nasihatleri uygun biçimde aktaran,
her iki dildeki atasözleri ve özlü
sözlerden ibarettir: “i tko godi dobro
cini naci se / hem kişi kim eylük eder
ol bulur.”

Muhammed-i Hevai-yi Üsküfi,
Bosna’nın kültür ve eğitim
merkezi olan Tuzla şehrinde,
iyi eğitim almış, bir “beyzade”
idi. Böylesine zor bir işin
altından başarılı bir şekilde
kalkması, her iki dile hâkim bir
bilgin olduğunun işaretidir.

Bu sözlük, hayali muhataplar üzerinden; muhtemel sorulara cevaplar
vermektedir. Bir muhataba “ne” kelimesi ile soru sorulup, cevap vermesi
sağlanmaktadır: “Ne ipdür – uze
zavezi bağla / Boyunduruk ne jaram
ve zevle teljigdür.”
FOTOĞRAF AA / MIOMIR JAKOVLJEVIC

Bu sözlükte kelimelerin her iki
dildeki karşılıkları bir arada yer almaktadır: “usta ağız rame omuz hem
kulağa uho de / celo alın kaş obırva
sen güzelsin lipo ti”
Hangi dilin ne zaman kullanılacağına dair bir kural bulunmamaktadır.
Bazen aynı mısrada, her iki dilin kelimelerine karşılıklar verilmiştir: “tece
ne akar peçe ne pişer dinja ne kavun
ne jedi yeme”
Sözlüğün bölümleri
"Makbul-i Arif", on üç kısımdan
ibarettir. Bu kısımlarda bahsedilen
konular, Allah ve insan, tarım ve günler, tabiat, köy hayatı, avlu, evlilik ve
sevda, sağlık, ölüm, ev ve bahçe, bitkiler ve hayvanlar âlemi, aile, orman,
sayı ve beslenme hakkındadır.
Sözlükte ağırlıklı olarak isim, sıfat,
fiil ve sayılar bulunmaktadır. İlaveten, dini ve mitolojik terimlere de
rastlanmaktadır. Köy hayatının yanı
sıra bitki, kuş ve diğer hayvan isimlerine de yer verilmiştir. Basit kelimeler
ile birlikte, o dönemde çok nadir

Sözlükte kullanılan dil oldukça durudur. İlerleyen bölümlerde Türkçe kelimelerin yerlerine, Bosnaca karşılıkları kullanmıştır. Mesela, nar yerine
şipak, duşek yerine postelja, kurşun
yerine olovo, beşika yerine kolijevka
ve çoban yerine govedar kelimelerini
tercih etmiştir.
Nadiren de olsa, Bosnaca kelimelerin yerine Türkçeleri kullanmıştır.
Mesela, slijepi mis yerine yarasa, nevjesta yerine gelina kelimesini tercih
etmiştir. Bazen de Türkçe kelimeler
yerine farklı dillerden kelimelere yer
vermiştir. Mesela, deva yerine kamila,
dut yerine murva kelimeleri kullanmıştır.
"Makbul-i Arif", ilk olarak, 2012 yılında Bosna Hersek Federasyonu Eğitim
Bakanlığı tarafından yeniden basıldı.
Altı yıl sonra, Bosna ve Türkiye’deki,
Tuzla belediyeleri işbirliği ile bir kez
daha yayımladı. Bu sözlüğün yeniden
yayımlanması, Bosna ve Bosnacayı
inkâr edenlere büyük bir cevap olduğu gibi, iki ülke arasındaki işbirliğinin, kültürel sahaya yansıtılmasını da
sağladı.
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Türk edebiyatının da “sessiz” kalmadığı bir konu Bosna.
Yazılan şiirler, kitap hacminde bir antolojiye kaynaklık
edebilir.

Takvimler 9 Kasım 1993’ü gösterirken Neretva Nehri'nden 24 metre yüksekte 30 metre
uzunluğunda, 4 metre genişliğinde taştan bir hilal olarak yükselen Mostar Köprüsü’ne
Hırvat tankları saldırdı. O ayın sonunda köprüyü oluşturan taşlar nehrin sularına gömüldü. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü
1992’den beri Sırpların saldırılarına maruz kalmıştı. Köprü 1997 ile 2004 arasında devam
eden çalışmalarla nehirden çıkartan eski taşların yerlerine titizlikle yeniden yerleştirilmesiyle yeniden inşa edildi. Bosna edebiyatı -en azından bizim kuşak için- o köprünün
yıkılması ve yeniden yapılmasının hikâyesinden bağımsız değildir.
Boşnak divan şairleri
Bosna 1992’de Balkanlar'da aniden belirmiş bir ülke değil elbette. Boşnaklar, Fatih Sultan
Mehmet bölgeyi fethedince diğer halklardan farklı olarak kitle halinde İslam’ı tercih eden
Slav kökenli bir halktı. Bosna, Osmanlı’ya 22 sadrazam vermekle kalmadı, 200 civarında Boşnak divan şairi de Osmanlı klasik şiirinin bir parçası oldu. 16. yüzyıldan itibaren
zaman içinde Andî, Nihadi, Hasan Kafi Pruşçak, Derviş Paşa, Blayezidagiç, Mecazi,
Lamekani, Nergisi, Talık, Reşit, Hurremi, Ali Alaeddin Sabit, Meyli Derviş Mehmet, Hacı
Yusuf Livnak, Ali Paşa Rizvangbegoviç'in kızı Habibe Stoçeviç, Hersekli Arif Hikmet bu
şairlerden bazılarıdır. Boşnaklar, bu yüzyıllar zarfında ayrıca kendi dillerinde ve Arap
harfleriyle yazılan Alhamiyado edebiyatını da geliştirdi. Evliya Çelebi de "Seyahatname"sinde saygıyla andığı "Boşnak dilinin manzum sözlük yazarı" Hevayi, taşlama yazarı
Hasan Kamiya, Nakşibendi şeyhi ve ilahiler yazarı Abdurrahman Sırrı, şaire Umihane
Çuvidina, şair Feyzo Softa bu edebiyatın önemli isimleri arasında yer alır. Ayrıca sevdalinkalar başta olmak üzere bir halk edebiyatı da vardır Bosna’nın…
19. yüzyılda modern Bosna edebiyatının temelleri atılır. Avusturya-Macaristan hakimiyetine geçse de Boşnaklar İstanbul ile bağlarını koparmazlar. Hamza Humo’nun 1927 yılında
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yayımladığı "Grozdanın Kikot" (Grozdan'ın Kahkahası) ilk Boşnak
romanı olur. Hasan Kikiç, Ahmed Muradbegoviç, Salih Aliç gibi şair
ve yazarlar eserlerini kaleme alırlar. “Derviş ve Ölüm” ile Türkiye’de
de sevilen Meşa Selimoviç, Boşnak nesrinin zirve isimlerinden biri
olur. Elbette bu saydığım isimlerden ibaret değildir Bosna edebiyatı.
Bosna trajedisi
Ancak gelin biz Mostar Köprüsü’ne geri dönelim.
1992 ile 1996 arasında yaşanan felaketlerin yıkılan Mostar Köprüsü'nün ve Srebrenitsa katliamın trajik birer sembol olduğu o feci
yıllarda 200 bin insan öldürüldü; 600 bin insan evlerini terk etmek
zorunda kaldı, 800 cami tahrip edildi, yüzlerce köy ve kasaba yıkıldı.
Nitekim Aliya İzzetbegoviç anılarını kaleme aldığı "Tarihe Tanıklığım" kitabında İspanyol yazar Juan Goytisolo'nun; "Bosna trajedisi
yapabileceklerinin en iyiyi ve en kötüyü gösteren bir bilgi kaynağıdır"
cümlesini alıntılar. Cemalettin Latiç ise “Srebrenitsa Cehennemi”
isimli abidevi şiirinde “Kara toprak dahi görmüş değildir böyle bir
şeyi/Aman Allah'ım! Ey onmaz yaralarımız bizim!/Köy içinde her ne
geçirdilerse ellerine/İple ve keskin telle bağladılar sıkıca/Kurtçuk gibi
debelenen sabiyi bile,/Gür saçları fırça gibi, yüzü çilli çocuğu da,/
İğ ile yün eğirmeyi henüz öğrenen kızcağızı da,/Bütün genç kızlarımızı, kadınlarımızı da/Babalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi de.../
Mezbahalık hayvanlar gibi bağladılar herkesi” sözleriyle anlatır olan
biteni. Erdem Bayazıt ise “Bosna’ya Yazıt” şiirinde o trajediyi duyurur
mısralarında: “Ben Bosnalı çocuk: - Müslümanlar!/Size emanet şarkımı emanet ediyorum./Bir de uçsuz denizlere akan nehrin/Sularına
salıverdiğim ellerimi/Bileklerimden kesilmiş”.
Bosna’da yaşanan trajedinin en önemli merkezlerinden biridir. 1425
gün boyunca kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna. Velibor
Çoliç’in "Saraybosna Marlborosu" ile Semezdin Mehmedinoviç’in
"Saraybosna Blues" adlı hikâye kitapları tam da bu konuya odaklanmış. Kısa hikayede trajedi ve mizahı bir arada ve kıvamını bozmadan,
edebi dilde anlatan bu kitaplar sadece Bosna’yı anlamak isteyenlere
değil edebi bir metin okumanın keyfini hissetmek isteyenlerin de göz
ardı etmemesi gereken çalışmalar.

Bosna’da yaşanan trajedinin en
önemli merkezlerinden biridir.
1425 gün boyunca kuşatma altında
tutulan başkent Saraybosna. Velibor
Çoliç’in "Saraybosna Marlborosu"
ile Semezdin Mehmedinoviç’in
"Saraybosna Blues" adlı hikâye
kitapları tam da bu konuya
odaklanmış.
HAMZA HUMO
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Isnam Taljic’in kaleme aldığı
"Srebrenitsa’nın Öyküsü" ise
Birleşmiş Milletler tarafından
Güvenli Bölge ilan edilen Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te
binlerce insanın, BM’nin ve tüm
dünyanın gözü önünde Sırplar
tarafından katledilmesini anlatıyor. "Kitabın Kulları" isminde
bir roman daha var. O da
Saraybosna kütüphane bombardımanından kurtarılmış, eşsiz
minyatürlerle süslü İbranice bir
elyazmasını konu ediniyor. Bosna trajedisini doğrudan konu
edinen bir roman değil ama yıkılan Saraybosna kütüphanesini
unutmamakta da fayda var.
Bosna’yı unutmamak için
Türk edebiyatının da “sessiz”
kalmadığı bir konu Bosna. Yazılan şiirler, kitap hacminde bir
antolojiye kaynaklık edebilir.

D E R G İ / E D E B I YAT I N

KÖPRÜSÜ

FOTOĞRAF AA / ALDIJANA HADZIC

Ayşe Kulin’in "Sevdalinka"sı
yahut Sinan Akyüz’ün "İncir
Kuşları" gibi yayınlandıkları
dönemlerin çok satanlar listesine girmiş kitaplar da mevcut,
Zeynep Özmen’in "Kanatsız
Kuşları", Gürsu Erinç’in "İstanbul’a Bir Şey Olursa Saraybosna
Var" gibi kitaplar da. Refik Erduran’ın "Bosnalı Samuraylar"ı
gibi doğrudan edebi nitelikte
olmayan kitaplar ise elbette başka bir liste-yazının konusu.
Konu Bosna olunca bir de edebi
değerinden ziyade içinde yer
verdiği yaşanmışlıklarla öne
çıkan bir dizi kitapla karşılaşıyoruz. Atka Reid’in "Elvada
Saraybosna"sı ve Zlata Filipović’in "Zlata’nın Günlüğü",
Reyes Monforte’nin "Saklı
Gül"ü, Glenn Meade’nin "Son
Tanık"ı, Hasan Nuhanoviç’in
"Son Sığınak"ı, Alexandra

Cavelius’un "Leyla"sı ve Emine
Seçeroviç’in "Kurşunların da
Rengi Var" ise daha çok yaşanmışlıklara şahitlik etmesiyle öne
çıkan “anı-günlük” kıvamında
metinlerden oluşuyor. Özellikle
Zlata’nın Günlüğü bir dönem
çok ilgi görmüştü.
Yaşanan trajedileri görmezden
gelmek bir çözüm değil. Edebiyat, sinema ve diğer sanatlar
yaşanmışlıkları “hissedilebilir”
hale getiriyor. Tam Bosna trajedisi yaşandığı günlerde yayınlanan "Tezkire" dergisinde bir
yazının başlığı hâlâ aklımdadır.
Muharrem Sevil’in kaleme aldığı Bosna’yı konu alan yazının
başlığı “Görebileceğimiz Kadar
Yakın Dokunamayacağımız
Kadar Uzak”tı. Edebiyat biraz
da bunu anlatabilmek/hissettirebilmek için var zaten.
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Savaşın küllerinden
doğan Bosna-Hersek,
Balkanlar'ın özünü
yansıtan yepyeni bir
şehre dönüşürken yeniden
turizm sahnesine çıkıyor.
Gelin, barışın başkenti
Saraybosna’dan Osmanlı
köyü Pöçitel’e unutulmaz
bir yolcuğa birlikte
uzanalım.

KALBİ

İstanbul’dan bir saatlik rahat bir yolculukla ulaştığımız Sarajevo Uluslararası
Havalimanı’na indikten sonra otomobil
kiralayıp yola çıkmamız zor olmuyor.
Havalimanından şehir merkezine uzanan
12 kilometrelik yol, sanki bir sayfiyeye gidecekmiş duygusu uyandırıyor insanda...
Yeşil tepelerin ve irili ufaklı mahallelerin
arasından kıvrılarak ulaştığımız Saraybosna, ülkenin başkenti ve en büyük
şehri. Yakın zaman önce insanlık tarihinin gördüğü en büyük savaş trajedilerden
birini yaşayan kent, acılarından gerekli
dersleri çıkarıp mutlu olmaya kararlı.
Yeni bir geleceğe uzanırken de doğal ve
kültürel zenginliklerini dünyaya daha
fazla tanıtmayı hedefliyor. Yolumuzun
üzerindeki Tünel Müzesi levhası bize

önemli bir detayı hatırlatıyor. 1992 yılında başlayıp yaklaşık dört yıl süren işgal
günlerinde Saraybosna'nın dünya ile tek
bağlantısı, havaalanından şehre uzanan
bir kilometre uzunluğundaki bu tünel
olmuş. Bu daracık geçitten Türkiye başta
olmak üzere çeşitli ülkelerden Saraybosna'ya yardımlar ulaştırılmış, doğumlar
ve düğünler burada yapılmış. Tam üç
milyon kişi bu tünel sayesinde hayatta
kalmış. Yapımına savaşın ikinci yılında
başlanan tünel, günümüzde bir savaş
müzesi olarak kullanılıyor.
Avrupa'nın Kudüs'ü
Saraybosna, her şeyden önce kozmopolit
bir şehir. Beş milyon nüfuslu başkentte
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Boşnakçanın yanı sıra, Türkçe, Sırpça ve Hırvatça
konuşuluyor. Başkent, bir yandan modern bir şehir
olarak gelişirken, tarihi köklerini de koruyor. Şehrin tarihi bölümünde Osmanlı stilinde küçük dükkânlar, cumbalı evler, bereketli çarşılar, zarif kamu
binaları ve ağaçlıklı yollar dikkat çekiyor. Yol
üzerinde ve paralel sokaklarda Gazi Hüsrev Bey
Camii, Roma Katolik Katedrali, Sırp Ortodoks
Kiliseleri ile Eski Yahudi Mabedi yakın aralıklarla
sıralanıyor. Tüm bu yapılar Saraybosna'nın savaş
yıllarında kaybolduğu söylenen birlikte yaşama
kültürünün varlığını kanıtlıyor. Dahası Saraybosna
çok özel bir coğrafyada yer alıyor. Söylenenlere
bakılırsa tarih boyu şehre tam 99 su kaynağı hayat
vermiş. Buranın havası, suyu, taşı, toprağı, insanı
hatta ağaçları bile güzel… Çünkü şehri yemyeşil
tepeler çevreliyor ve kente hayat veren Neretva
Nehri, manzaraya apayrı bir güzellik katıyor. Saraybosna geride bıraktığı acı dolu günlere rağmen,
güzelliğini sürdürmeye devam ediyor. Osmanlıların beş asır boyunca idare ettiği bu topraklar,
1877 tarihinde Ruslarla yapılan savaş ile Türklerin elinden kayıp gitmiş. Boşnaklar, hoşgörü ile
gönüllerini kazanan Osmanlı'nın ayrılmasına çok
üzülmüş ve o günden bu yana geleneklerine sıkı
sıkıya bağlanmış. Mesela ezanlar ses kaydıyla değil, canlı okunuyor. 1531 yılında inşa edilen Gazi
Hüsrev Bey Camii'nde her gün imamlar tarafından
hatim indirilmesine Osmanlı'dan bu yana aralıksız
devam ediliyor. Günümüzde tıpkı geçmişte olduğu
gibi Müslüman, Ortodoks, Katolik ve Musevi
cemaatlerinin birlikte ve huzur içinde yaşadığı bir
şehir kimliğini koruyan Saraybosna, Avrupa'nın
Kudüs'ü olarak niteleniyor.
Eski çarşıda
Başkentte görülmeye değer yerlerin başında Latin
Köprüsü geliyor. Burası, Birinci Dünya Savaşı'nın
başlamasına neden olan Franz Ferdinand'ın vurulma olayının gerçekleştiği yer. İkinci gezi durağımız, Başçarşiya denilen Eski Çarşı. Sanki Anadolu’da bir çarşıya geldiğinizi hissettiren bölgenin
simgesi, anıtsal şadırvan... Gün boyu şadırvanın
üzerini ve çevresini mesken edinen güvercinler,
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bize İstanbul’da, Eminönü Meydanı'nda olduğunuzu hissettiriyor. Buradaki
çeşmelerden çok lezzetli bir dağ suyu
akıyor. Rivayetlere bakılırsa buradan
su içenler, Saraybosna'ya tekrar gelirmiş. Zanaatkârların geçmişte olduğu
gibi bugün de mesleklerini sürdürdüğü
çarşının çevresi, kiremit çatılı Türk evleriyle dolu. Çarşıdaki sokak isimleri bile
geçmişe dair çok şey anlatıyor: Saraçlar,
Çizmeciler, Kuyumcular... Sultan II.
Abdülhamid'in inşa ettirdiği saat kulesi
de dimdik ayakta. Hâlâ Avrupa'da
olduğunu düşünenleri şaşırtan ezan
sesine çarşıda rahatça kulak verebiliyorsunuz. Civardaki dükkânlarda bakır
işleri dikkat çekiyor. Tepsiler, cezveler
ve dekoratif eşyalar yeni sahiplerini
bekliyor. Eski Çarşı’da Boşnak böreği
yemenizi tavsiye ediyoruz. Burada böreğe “bürek” diyorlar, ama siparişi Türkçe
söyleseniz bile rahatlıkla anlıyorlar.
Kıymalı, patatesli, peynirli ve ıspanaklı
çeşitleri bulunan bürekler, tercihinize

göre üzerine yoğurt dökülerek de servis
edilebiliyor. Börekle aranız yoksa köfteciler sizi bekliyor.
Tramvay turu
Saraybosna'da görülmeye değer yerlerden biri de Markale Pazarı. 1995 yılı
yazında bombalanan bu pazar yeri,
bardağı taşıran son damla olmuş ve
NATO müdahalesiyle işgal durdurulmuş. Ayrıca başkenti nostaljik tramvayla keşfetmek unutulmaz bir deneyim
vaat ediyor. 1870'lerin ortasında yapılan
demiryolu sistemi, Doğu Avrupa'nın en
eskilerinden biri. O yıllarda kullanılan
tramvay, atla çekilirmiş. Biz de otomobilimizi park edip Eski Çarşı civarında
tramvaya binerek, “Viyana” diye anılan
mahallelere uzanıyoruz. Yolculuk boyunca Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'ndan kalan yapıların Osmanlı
mimarisiyle iç içe geçtiğine tanık oluyoruz. Ayrıca tarihi şehir merkezindeki

Strosmayerova ve Bazardzani'de bulunan kalabalık kahvehanelerde sohbet
ettiğiniz insanlarla hayatınızın sonuna
kadar dost kalabilirsiniz. Ertesi sabah
erkenden kalkıp, keyifli bir kahvaltı
ile güne başlıyoruz. Saraybosna’dan
Mostar’a 130 kilometrelik yolumuz var.
Yaklaşık iki saat süren bu yolculuğun
seyir keyfi oldukça yüksek... Evet, artık
Mostar tüm sürprizleriyle bizi bekliyor.
Köprüsünden doğan şehir
Köşe başını dönünce Mostar Köprüsü
bütün güzelliğiyle karşımızda beliriyor.
Şanslıyız, çünkü hava harika, gökyüzü ise pırıl pırıl… Köprünün altında
nazlı nazlı süzülen Neretva Nehri, her
zamanki gibi zümrüt yeşili akıyor. Köprüyü fon alarak bol bol fotoğraf çekiyoruz. Sıkça söylendiği gibi Mostar’da
hayat bu köprünün çevresinde geçiyor.
Görünen o ki Mostar, Avrupa’nın en
kanlı etnik çatışmalarından birine

1868

DERGİ / BALKANLAR'IN

KALBİ

Saraybosna,
her şeyden önce
kozmopolit bir
şehir. Beş milyon
nüfuslu başkentte
Boşnakçanın
yanı sıra, Türkçe,
Sırpça ve Hırvatça
konuşuluyor.

sahne olduktan sonra yeniden turizm sahnesine çıkıyor. Dünyanın dört bir
yanından gelenler, savaşın henüz kapanmamış izlerine tanıklık etmek yerine
Mostar’da barış tablosuyla karşılaşmayı tercih ediyor. Köprünün görkemli tarihine gelince… Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan’ın
öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa ettirilen köprü, tıpkı Mostar gibi
küllerinden doğuyor. 1993 yılı sonbaharında top atışı sonucu yıkılan köprü, Türkiye’nin desteğiyle yeniden inşa edilmiş. Köprünün düşen parçaları
Macar dalgıçların desteğiyle nehirden çıkarılıp yenisinin inşasında tekrar
kullanılmış. 24 metre yüksekliğindeki köprü, 2004 yılında yeniden açıldıktan
bir sene sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiş. Köprünün açılışına İngiltere Prensi Charles’in yanı sıra, Türkiye’den ve dünyadan
pek çok devlet temsilcisi katılmış. Elimizdeki kitaplardan şehrin geçmişini
okurken ilginç bir aşk hikâyesine rastlıyoruz. Şöyle ki: Âşık olduğu Müslüman kadınla evlenmesine izin verilmeyen şair Aleksander Şantiç’in kaleme
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Günümüzde tıpkı geçmişte
olduğu gibi Müslüman,
Ortodoks, Katolik ve Musevi
cemaatlerinin birlikte ve
huzur içinde yaşadığı bir
şehir kimliğini koruyan
Saraybosna, Avrupa'nın
Kudüs'ü olarak niteleniyor.

aldığı sevda yüklü satırlar, Mostar’ın sokaklarına çok yakışıyor. Yaklaşık 500
yıldır şiirlere, romanlara, filmlere ve resimlere konu bu kentin neden aşkın ve
savaşın kenti olarak anıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz.
Karşı kıyıda
30 metre uzunluğundaki köprüde ve çevresinde sizi oyalayabilecek pek çok
etkinlik var. Mesela köprüden aşağı atlayarak sevgililerine cesaretlerini kanıtlayan gençleri izlemek ya da köprünün basamakları üzerinde poz vermek
gibi… Şehri gezmeye köprünün karşı kıyısındaki Eski Çarşı’dan başlıyoruz.
Bu bölgede hediyelik eşya dükkânlarının sayısı da artıyor. Magnetler, seramik
objeler, deri işleri, gümüş takılar ve daha neler neler… Fiyatlar Türkiye’nin
neredeyse yarısı kadar. Sergilenen eşyaların önemli bir kısmı, Türkiye’den
gelmiş. Yine de çeşitlilik bol ve ürünlerin çoğu kaliteli. Dükkânlardan biri
köprünün yıkıldığı anları belgesel bir filmle konuklarına izletiyor. Mostar’da
gezilecek yerlerin çoğu Eski Kent (Stari Grad) adlı Boşnak mahallesinde
toplanmış. Bu civardaki lokantalarda yemekler hem ucuz hem de dev porsiyonlarla servis ediliyor. Kebap ve biftek gibi et yemekleri dışında Dalmaçya
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tarzı deniz ürünleri tepsisi, peynir çeşitleri, çoban salata ile baklava ve
tulumba gibi hamurlu tatlılar Mostar mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Çarşıya açılan sokaklar hafta sonları canlı müzik performanslarıyla
şenleniyor. Saat kulesi, Kajtaz Evi ve Karagöz Bey Camii çarşıya yürüyüş
mesafesinde. Eski Hamam ise nehrin karşı kıyısında. Kendimizi bir Anadolu kasabasında hissettiğimiz çarşının en gözde adreslerinden biri Koski
Mehmet Paşa Camii. Avlusundaki güzel çeşmeyle dikkat çeken camiden
çıkışta biraz ilerleyip sola sapınca güzel bir sürprizle karşılaşıyoruz. Burası, karakteristik Osmanlı yapısı olarak ziyaretçilere sunulan bir Türk Evi...
Bu güzel evin üst katına çıkıp Neretva Nehri’ne nazır manzarayı izlemenin keyfi bambaşka gerçekten de…
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Osmanlı köyünde
Mostar’ın güzellikleriyle büyülendikten sonra yakın çevredeki
Osmanlı izlerini keşfetmeye karar veriyoruz. Adriyatik Denizi’ne
doğru uzayıp giden yılankavi yol, her virajda büyüleyici manzaralar çıkarıyor karşımıza. Hersek-Neretva Kantonu’nda, Mostar
Havzası’nın güneydoğusundaki Blagaj kasabası da yolumuzun
hemen üzerinde yer alıyor. Mostar’ın merkezine 20 kilometre
uzaklıktaki bu tarihi yerleşim, doğal güzellikleri ve Osmanlı’dan
miras, Blagay (Blagaj) Tekkesi’yle ünlü. Burada bir fotoğraf
molası verdikten sonra yolumuz, ülkenin güneyine doğru devam
ediyor. Bu kez istikametimiz, ormanlık bir vadiye bakan yamaç
üzerindeki Poçitel (Počitelj) köyü. Önce bir kahve molası vermek
kesinlikle iyi bir fikir... Kulpsuz fincanlarda servis edilen Türk
kahvesinin yanında lokum ve su getiriliyor. Kahve keyfinden
sonra köyün sokaklarını arşınlıyoruz. Köyün camisine uzanan
merdivenlerin taş basamaklarında hediyelik eşya satan kadınlarla
tanışıyoruz. El örgüleri ve zarif kolyeler ilgimizi çekiyor. Civarda
incir başta olmak üzere bol miktarda meyve ağacı var. Köyün
ahalisi genellikle yaşlılardan oluşuyor. Köyün sakinleri savaşın
acılarını unutmaya çalışıyor. “Burası huzur köyüydü, gençler önce
savaşa sonra çalışmaya gitti. Şimdi burası sakin kaldı.” diyorlar.
Potiçel köylüleri son yıllarda bölgede turizmin gelişmesinden
memnun. “Türkiye’den gelen çok, hiç yalnız kalmıyoruz” diye
ekliyorlar. Ayrılırken bu güzel Balkan köyünü ve elbette dost ve
kardeş Bosna-Hersek’i çok özleyeceğimizi hissediyoruz.

Biliyor muydunuz?
• Hersek, Adriyatik Denizi kıyısında yaklaşık 20 kilometrelik
bir sahile sahip. Neum adı verilen sahil yerleşimi de burada. Bu
alımlı şehir, “Bosna-Hersek'in Antalya'sı” olarak nitelendiriliyor
ve tatil mekânlarıyla tanınıyor.
• Başkent Saraybosna, 1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği
yapmış. Kayak sporu için bugün de turist çeken şehre kış tatili
için gidilebilecek en ideal dönem, aralık ile mart ayları arası.
• Bosna-Hersek'te alışveriş yapacaklara tavsiye: Burada pazarlık olağan bir şey değil.
• Saraybosna'da çok sayıda Türk bankası hizmet veriyor.
• Bosna-Hersek toprakları, sarp Dürel Dağları ile birbirinden
ayrılıyor. Her iki bölge arasında hava farklılıklarına hazırlıklı
olmalısınız. Yağmurlu ve kapalı bir havadan bir anda günlük
güneşlik bir ortama geçiş yapabilirsiniz.
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