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GİRİŞ TAHKİYESİ

E
SKİDEN insanlara ilham veren, onların 
bir şeyler öğrenmesini sağlayan, sürükle-
yici hikayeleri yazma ve anlatmaya “tah-
kiye” deniyordu. Anadolu insanının hafı-

zasındaki “Malazgirt Savaşı”, “İstanbul’un Fethi”, 
“Çanakkale Zaferi” bu coğrafyanın büyük, güçlü 
anlatı-tahkiyelerindendir. Ve bunlar değiştirile-
mez, çürütülemez. Müslümanların hafızalarında 
hakikatin özgüveni olarak konuşur hep. Beldeler-
de yaşananlar, o beldede yaşayanların nesillerini 
büyük hikayeleri ile ikna eder, motive ederler. 

Tıpkı en sevdiği masalı dinlemeye bayılan çocuklar 
gibi, insanlar kendi kültüründen olanların başarı 
hikayelerini dinlemeyi severler. Sekizinci yüzyı-
lın sonlarına İslamiyet’in Anadolu’da nasıl neşv ü 
nema bulduğunu, sonrasında Balkanlar ve Avru-
pa’ya nasıl ilerlediğini, daha sonra da muzaffer bir 
şekilde Viyana’ya vardığını, Fatih Sultan Mehmet 
ve Kanuni Sultan Süleyman gibi fatihlerin hüner-
lerini, hikayesi bilinen gazilerin destansı hayatla-
rını, şenlendirilen beldelerin hikayelerini ve daha 
nice İslamiyet adına yapılan güzellikleri… 

Bu eserde yer alan, “İslamiyet’in Büyük İzleri” Ma-
dagaskar’dan Moğolistan’a “büyük-değerli hika-
yelerin” peşine düşen seyyahların notları ile oluştu. 
Farklı tarihlerde, dünyanın farklı coğrafyasındaki 
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birçok ülke ve belde için vuku bulmuş gerçekler, 
İnsan ve Hayat Dergisi için yazılıp yayınlandı. Eser 
kitaplaşırken Kıbrıs’tan gemi ile limandan ayrılma, 
Brezilya üzerinden Madagaskar, Brunei, Singapur 
limanlarına ulaşma ve karaya çıkıldığında, Bangla-
deş, Nepal, Moğolistan ve diğer Orta Asya güzer-
gâhından Anadolu’ya dönüş yolu takip edildi. 

Takip edilen güzergahta Asya Pasifik (İFA), İpek-
yolu, Diversity gibi “Büyük İzleri” takip ederek, 
eğitime gönül veren derneklerin, güzide saha ele-
manları mihmendarımız oldu. 

Madagaskar, Moğolistan, Kırgızistan ve Bru-
nei’in, tıpkı bizim de severek dinlediğimiz, büyük 
hikayelerimiz gibi değerli, ikna ve motive edi-
ci güzel hikayeleri var. Gelenekleri, yenilikleri, 
bozulmaları, yenilenmeleri ve tarihten bugüne 
birçok meseleyi tecrübe etmeleri, onların burada 
anlatılan gerçek hikayelerinin içinde saklı. Onla-
rın yaşadıkları, onlar için olduğu kadar bizim için 
de değerlidir. 

Hint Okyanusu’nda ada ülkesi olan Madagas-
kar’daki İslamiyet’in derinlikleri, Büyük Okyanus 
kıyısındaki Brunei’nin su köylerine kadar ulaşan 
hakikatler, Moğolistan’da -40 derecede verilen mü-
cadeleler ve Orta Asya’da iki devletin sınırları ara-
sına sıkışıp kalan Seyfid Bulan’da dünden bugüne 
yaşananlar ve daha nice başka “Büyük İzler”… 

Her belde için yazılanları okurken hangi hikayenin 
parçası olduğunuzu düşünecek ve uzak coğrafya-
larda olanları hissetmeye çalışacaksınız. 
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Bu kitapta:

- Devri zamanında bir beldeyi ihya ettiği halde 
ismi kalmayan, sadece İslamiyet için yaptıklarının 
izi kalanların…

- Dünyanın en uzak adasında bile insanların ara-
larında sessizce dolaşıp onlar için dua edenlerin…

- İslam mirasından pay almaya çalışanların, pay-
larına düşenleri koruyamayan mazlum ve sessiz 
beldelerin… 

- İslam beldelerinin kendi içindeki “büyük hika-
yelerinin”…

- Kayıp çocukların, kötülüğe karşı sevk edilen ça-
resizlerin ve gezi edebiyatının usulünden olan, 
şahit olmaların ve yaşanmışlıkların notları olan 
hissiyatın;

BÜYÜK İZLERİNİ BULACAKSINIZ.


