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Geçmişe özlem herkesin yüreğinde yaşayan gizli bir sevdadır. İnsan 

ömrü ilerledikçe bunun farkına daha iyi varıyor. Geçmişte 

yaşanılan özel anlar ve bu özel anlara olan duygusal bağlılık 

hep geçmişi yüreğimizde yaşamamıza canlı tutmamızı sağlıyor. 
Elbette ki duygu yönü olan varlıklar bunu hissedebilir ve 

yaşanılması için de özveride bulunabilir. Bu ne demektir. Geçmişe 

olan özlemin varlığı duygu yönü olan varlık olmasını gerektirir. 

Duygusu ve hissiyatı olmayan da geçmişle bağını kopartan 

demektir. Sonuç itibariyle anıları yüreğinde yaşatabilen tek varlık 

insan olduğuna göre, duygu sahibi olmanın da insana has bir yeti 

olması ancak insan olabilme konumunda olanlar geçmişiyle bağını 

koparmamış olanlardır diyebiliriz. Geçmişi olmayan bir varlığın 

şu dünyada varlığından bahsetmek anlamsızlaşıyor böylelikle.  
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Geçmiş, yani tarih işte öyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken önemli bir mefhum: tarihi ile 

bağları koparılmış bir varlığın doğal olarak insan diye vasıflandırılması da zor görünüyor bu 

anlayışa göre. İnsan tarihle birlikte var olmuş, tarihin içerisinde varlığını geçmişiyle bağlantı 

kurabildiği ölçüde varlığını devam ettirebilmiştir. Tarihin insancıl bir yönü vardır bu 

anlamda. Kendisine değer verildiği oranda o da insana değer verir ve asırlarca adının zamana 

meydan okumasına müsaade eder. Aksi takdirde kendisine saygı duymayan bir varlığa tarih de 

değer vermez olur. Tarih içerisinde kıymete haiz olmayan bir varlığın sürekli olması da 

düşünülemez. 

Her millet özelikle günümüz toplumu kendi varlık geçmişlerini nasıl olurda daha gerilere 

götürebilirimin çabası içerisindedirler, geleceğe sıkı sıkıya bağlı olan varlığının sürekliliğini 

gelecekte arayan toplumlar için. Geçmişi derinlerde olan bir milletin tarih sahnesinden silinmesi 

de o derece zor olacaktır. Yerleşmiş bir kültürün, gelenek ve göreneklerin yok olmaya 

başlamasıdır bir toplumun tarih sahnesinden silinmeye başlamasının ilk adımı. 
  

İşte bu noktada semboller kendini su yüzüne çıkartıveriyor. Milletlerin varlıkları geliştirmiş 

oldukları sembollerin varlığı ve bu sembollere yüklenilen anlamların canlığı ile doğru orantılı 

olarak gelişir yada yok olur. İşte bu noktadan hareketle kalıcılığını sürdürmek isteyen 

milletler öncelikle geleneklerinde ve kültürlerinde yerleşmiş sembollerin korunmasına her 

şeyden önce daha çok önem vermelidirler. Semboller yok oldu mu ortada ne medeniyet kalır 

nede millet. Bambaşka bir toplum ortaya çıkıverir: değerlerini kaybetmiş, cascavlak rüzgarın her 

yöne sürükleyebileceği temelsiz bir yapı. 

  

Türk milletinin tarih sahnesinde varlıklarını devam ettirmeleri köklerine olan bağlılığındaki 

samimiyet sayesinde gerçekleşmiş olduğunu şu andaki kendi sembollerine sıkı sıkıya 

sarılmalarında gizli olduğunu görebilmekteyiz. Tarihte onlarca Türk kavmi olmasına rağmen 

sembollerini kaybeden Türk toplulukları maalesef tarih sahnesinden silinip yok olup gitmişlerdir. 

Ancak kendi sembollerini üretmiş ve bu sembollere bağlı olmaları ile de şu andaki Türkiye 

Cumhuriyeti varlığını devam ettirme ayrıcalığını asaletle sunmaktadır. Bunun için Türk 

toplumunun varlığı ancak yüklü bir İslam mirası ile kendisine sembolleştirdiği değerlerini 

koruyup onları sürdürebilmesinde gizlidir. Bu gizli varlık nedenini kaybetmemek için aklı 

selimliliğini kimseye kaptırmaması gerekir. Aksi takdirde tarihin karanlık sayfalarında yok 

olmuş milletlerden olunur ki geçmişi köklü ve şanlı bir milletin yok olması dünya medeniyeti 

için korkunç bir kayıp olur. 

Hiçbir toplum elbette ki tarihin karanlık sayfalarında meçhul bir millet olarak anılmayı istemez. 

Ebedde başlayıp ezele uzanmak her yiğidin harcı olmasa gerekir. Bunun için özveriyle insan için 

bir şeyler yapılmalı. İnsan için yapılan her kutlu değerin aslında boş yere yapılmış bir 

çalışma olmadığı zamanla anlaşılacaktır. 
  

10-13 Haziran tarihinde yapılacak olan, Dünya Konya’da buluşuyor sloganıyla gerçekleştirilmesi 

düşünülen, 11. Dünya tarihi şehirler konferansının bütün hazırlık çalışmaları hemen hemen 

tamamlanmış durumda. Bu konferansın öncelikle şehrimiz sonra da bütün ülkemiz adına ciddi 

kazançlar getireceğine inanıyorum. Tarihi şehirlerde yaşayan mirasın korunması hem kültürel 

mirasın öneminin fark edilmesine hem de geçmişle gelecek arasında yeni gelişen nesle köprü 

olabilmenin önemi vurgulanacaktır. Konya bu anlamda ciddi bir görevi Türkiye adına bütün bir 

insanlık için yüklenmiş olmaktan duyduğu samimiyetini Uluslar arası çapta çok önemli bir 

birliktelik olan 11. Dünya Tarihi Şehirler Konferansına ev sahipliği yaparak yerine getiriyor 



olmaktan oldukça kıvançlıdır. Bu haklı kıvancı diğer şehirlerimizi Konya’ya davet ederek de 

aynı duyguyu onlarla paylaşacak olması tarihi değerlere olan ilgiyi ülke çapında artıracağı ümit 

edilmektedir. Bütün dünyadan sekiz yüzü aşkın davetlinin katılacağı bu ciddi konferansı tarihe 

ve tarihi değerlere ilgisi olan bütün dostlar davetlidirler. Geçmişi ile geleceği arasında köprü 

kurabilenlere ne mutlu.  
 

 

tarih ve birey 

selman fatih muhammedoglu 

tarih ve toplum arasında ki ilişkiyi nasıl açıklayabiriz. toplumlarmı tarihi yapar yoksa tarih mi toplumu mu? bizi 

etkileyen güneş bile 8 milyonluk bir tarihe sahip değil mi? 
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yine çok süper olmuş çok zaman ndır okumadım allah bılir güzelim yazılarnasıldı 
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