Türk Kızılayı’nın ücretsiz süreli yayınıdır. Para ile satılamaz.
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1,5 milyar insan yoksulluk içinde yaşam savaşı veriyor,
1,5 milyardan fazla insan ise çatışmalardan etkilenen
ülkelerde yaşıyor. 2012 yılı sonu itibariyle 45 milyon insan
çatışma ve zulüm nedeniyle yerlerinden edildi ve geçen
yıl, saldırılarda öldürülen insani yardım çalışanlarının
sayısı bir önceki yıla oranla % 66 artarak 155’e yükseldi.
Rakamlar ürkütücü… Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Küresel İnsani Gelişme
Raporu dünyada yaşanan insanlık dramlarını istatistiklerle
bir kez daha ortaya koydu. Tabi bunlar rakamlar… Birde
acının hissedilen yüzü var ki onu en derinde hissedenler
insani yardım çalışanları…
Yüzümüzü nereye çevirsek acıttı içimizi yaşanan dramlar,
çoğu azı yok, eksiği ya da fazlası da… Yoksulluk ta,
evlerinden edilmiş savaş ve çatışma mağduru kadınlar
ve çocuklar da, hemen yanı başımızdaydı, komşumuz,
kardeşimiz ve dostumuzdu. Bu coğrafya da yaşandı bu
acıların birçoğu.
Bizde rakamlarla ortaya konulan bu dramı, “Dünya
Nereye Gidiyor” sorusu ile dergimize taşıdık. Dergimizin
bu sayısında bu zor soruyu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Başkanı Peter Maurer, Afad Başkanı Fuat Oktay, Unicef
Türkiye Vekil Temsilcisi Lıeke Van De Wıel, İHH Başkanı
Bülent Öztürk, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal
Öztürk, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Yasin Aktay
ve Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Turunç’a
sorduk.
Gelişmiş ülkelerin büyük bölümünün kayıtsızlığına
rağmen Türkiye 2013 yılında insani yardım alanında
Dünyanın 3. büyük donör ülkesi oldu. Türk Kızılayı da
bu başarıda bağışçılarından aldığı güçle önemli bir rol
oynadı. Irak, Gazze ve Suriye’de çatışmaların gölgesinde
yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerini, insan kaynaklı
afetlerin mağdurlarını ve onları yalnız bırakmayan Türk
Kızılayı’nın bu bölgelere yönelik yardımlarını derledik
sizler için.
İnsan acısını dindirmek ve yaraları sarmak için yola çıkan
insani yardım çalışanlarından 155’i bu uğurda hayatını
kaybetti bu yıl. Bizde bu acıyı Kızılay Ailesi olarak 2004’te
2013’te ve 2014’te yaşadık. Mustafa Pekcan’ı Musul
yakınlarında Telafer’e yardım ederken, Mustafa Can
Kulakçı’yı Suriye sınırında sığınmacılara yardım ederken
kaybettik. Somali’de yerel bir çalışanımız bombalı saldırıda
hayatını kaybetti. Fatih, Murat ve Kenan aynı saldırıda şans
eseri kurtuldu. Kaybettiğimiz arkadaşlarımıza Allah’tan bir
kez daha rahmet diliyorum. Yaralanan üç arkadaşımıza
da tekrar geçmiş olsun diyorum. Saldırganlar neyi
amaçlıyor bilmiyorum ama şunu biliyorum ki bu saldırılar
insanlara yardım etme arzumuzdan bizi hiçbir zaman
alıkoyamayacak.
Tüm bu acıların son bulması ve dünya çocuklarının
yüzünün gülmesi dileğiyle BARIŞ #YılBoyuSürsün
Mehtap Baykal Yeşilyurt
Kurumsal İletişim Müdürü

DEĞERLI KIZILAYCILAR
VE KIZILAY DOSTLARI
İnsanlık zor bir sınavdan geçiyor. Sınavın
zorluğu sorularının çokluğundan değil,
soru sadece bir tane; “İnsanlık nereye
gidiyor?”
Bu önemli sorunun çok fazla şıkkı yok,
sadece iki seçenek var; insanlık ya sevgiyi, barışı, refahı, mutluluğu, huzuru seçecek ya da nefreti, savaşı, yokluğu, acıyı
ve gözyaşını tercih edecek. Yapılan her yanlış tercih, beraberinde pek çok doğruyu ve güzelliği götürecek.
Tarihin sayfaları, insanlığın yaptığı yanlış tercihlerin acı hikâyeleriyle dolu. Vern Law’ın dediği gibi, “Tecrübe, çok acımasız
bir öğretmendir; önce sınavı yapar, dersi sonra öğretir.”. Peki insanlık, bu sınavlardan ve tecrübelerden gereken dersleri
aldı mı? Aldıysa, neden çevremizde bu kadar çok çatışma, acı ve gözyaşı var?
Bugün Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Myanmar’da, Ukrayna’da ve daha onlarcasını ekleyebileceğimiz
coğrafyalarda süre gelen insani krizler, insanlığın ders alma konusundaki duyarsızlığını kanıtlar nitelikte. İnsani değerler
her zamankinden fazla erozyona uğramış durumda. İşte tam bu noktada Türk Kızılayı, bu karanlık gidişe bir kez daha
dikkat çekebilmek için o önemli soruyu bir kez daha soruyor; “İnsanlık nereye gidiyor?”
Bu karamsar tabloyu biraz olsun aydınlatan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ise iyi insanların varlığını bilmek. O
iyi insanlar ki Türk Kızılayı aracılığı ile yardım ellerini, insani krizlerin yaşandığı coğrafyalara uzattılar. Yardımseverlerimiz,
bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya, acılara dur demeye çalıştılar. Bizimle birlikte, o mazlumlara yalnız
değilsiniz dediler. Bizlere güç verdiler.
Kızılaycılar da kendilerine emanet edilen şefkati, iyiliği ve merhameti, ihtiyaç duyulan coğrafyalara ulaştırdılar. İnsani
değerler uğruna gecelerini gündüzlerine katarak, zaman zaman kendi sağlıklarını ve ihtiyaçlarını hiçe sayarak,
mazlumlara ulaştılar. Bunu yaparken de insan onurunun korunması ilkesini her şeyin üzerinde tuttular. Ben de bu
vesileyle, gerçek gücümüz olan hayırseverlerimize, ortak değerler doğrultusunda çalıştığımız kurum ve kuruluşlara,
Türk Kızılayı’nın gönüllüleri ve çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Umuyor ve inanıyorum ki insanlık,
bu kara günleri geride bırakacak doğru yolu bulacaktır.
Yazıma son vermeden önce çok önemli bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Tüzüğümüze göre Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Türk Kızılayının da Onursal Başkanıdır. İnancım odur ki Başbakanlığı döneminde
birçok kez şahit olduğum yüce insani değerleri ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı’na
verdiği büyük desteği yeni görevinde de devam ettirecektir. Paydasında buluştuğumuz insanlığa hizmet aşkı, sadece
ülkemizin değil, dünyanın dört köşesindeki mazlumlara umut olacaktır.
Genel Müdürlüğümüzün kendi imkânlarıyla hazırladığı ve Kızılay’ın çalışmalarına ayna tutan dergimizin yeni sayısını,
keyifle okuyacağınızı umuyorum. Gelecek günlerin Vatanımıza, Milletimize ve tüm dünyaya esenlikler getirmesini
diliyor, Türk Kızılayının görev başında olduğunu hatırlatmak istiyorum.
En derin saygı ve sevgilerimle.
Ahmet Lütfi Akar
Genel Başkan

KIZILAYDAN HABERLER

Her Eve Bir Ilk Yardımcı
Türk Kızılayı ve Hacettepe Üniversitesi "Afet ve Acil
Durumlarda Ilk Yardım"ın önemine dikkat çekmek
için Ulusal Ilk Yardım Sempozyumu düzenledi.
Akademisyenlerin ve uzmanların, acil durumlarda
hayat kurtarmanın ilk adımı olan ilk yardım uygulamalarının detaylarını ele aldığı sempozyumda
toplumun tüm kesimlerinin ilk yardım eğitimi alması
görüşü üzerinde birleşildi.

üstlendiğini söyledi. "Kızılay ilk yardım alanında ülkemizin
en köklü kurumları arasında geliyor. 1960 yılından beri ilk
yardım eğitimi veriyoruz. Bu yolla kurtardığımız hasta ve
yaralılar en büyük övünçlerimizden biri" diyen Turunç, afet
ve acil durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekerek
farkındalık oluşturan Ulusal İlkyardım Sempozyumu’nun
bundan sonraki çalışmalar için faydalı olmasını temenni
etti.

Dünya İlk Yardım Günü, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü, ülkelerin kendi koşullarına uygun olarak
hazırlanan, ortak ilk yardım mesajlarını içeren, çeşitli
kurum, kuruluş ve halkın katılımı ile gerçekleştirilen
etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılın teması ise “Afet ve Acil
Durumlarda İlk Yardım” olarak belirlendi. Bu kapsamda
beşincisi düzenlenen Ulusal İlk Yardım Sempozyumu’na
ise Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı
Turunç, Genel Müdür Dr. Mehmet Güllüoğlu, Hacettepe
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Uğur, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Sivri, akademisyenler,
kurum ve kuruluş temsilcileri, Kızılay şubelerinin başkanları
ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

100 Binden Fazla Kişiye Ilk Yardım Eğitimi
Türk Kızılayı’nın 22 ilde 26 ilk yardım merkezi olduğunu,
bu merkezlerde 100 binden fazla ilk yardımcı ve 2 bine
yakın ilk yardımcı eğitmeni yetiştirildiğini açıklayan
Genel Müdür Dr. Mehmet Güllüoğlu ise, söz konusu 26
eğitim merkezinde 230'dan fazla ilk yardım eğiticisinin
Türkiye'nin birçok noktasında halka ulaşmaya çalıştığını,
bunun toplumsal bir hizmet olduğunu kaydetti.

Hayat Kurtarmada Ilk Adım Ilk Yardım
Ülkemizde ve dünya ülkelerinde trafik kazaları, afet ve
acil durumlar nedeniyle her yıl binlerce kişi hayatını
kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarına göre
ise küresel düzeyde ölümlerin % 90’ı yaralanmalardan
dolayı meydana geliyor. Dünyada her 5 saniyede 1 kişi
yaralanma sonucu yaşamını yitirirken, her gün 2.000’den
fazla aile önlenebilir kazalar yüzünden çocuklarını
kaybediyor. Çeşitli bilimsel çalışmalar, acil durumlarda
olay yerindeki yaralıların, orada bulunan kişiler ya da
profesyonel ekipler tarafından kurtarılabildiğini gösteriyor.
Afet sonrası ilk yardım ise % 90 oranında afet bölgesindeki
kişiler tarafından yapılıyor. Bu nedenle ilk yardım, afet
sonrası insanların yaşamlarının kurtarılması bakımından
önemlilik arz ediyor. Acil durumlarda hayat kurtarma
zinciri için ilk adımı ise ilk yardım uygulamaları oluşturuyor.
Kızılay, Ilk Yardımın Anlatılmasında Öncü
Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Türk
Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç, tarihi
boyunca insan sağlığı için hizmet veren Kızılay’ın bugün
ilk yardımın toplum geneline anlatılmasında önemli rol
8

İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında tüm iş yerlerinde
ilk yardım eğitiminin zorunlu hale geldiğine değinen
Güllüoğlu, “Biz bunu bir üste taşıyıp her aileden en az bir
kişinin ilk yardım konusunda eğitim almasını hedefliyoruz.
Ülkemizde kazalar, afetler ne yazık ki bizi etkiliyor. Buna
dair de önlemlerimizi almamız lazım. Kaza ve afetler
aslında tek başına sadece ilk yardımla çözülecek bir olgu
değil. Bu bir zincirin nihai neticesi olarak yaralanmalar ve
ölümler ortaya çıkıyor. Ancak en azından o zincirin bir
halkası olan ilk yardımın eksikliğini gidermek, bu zinciri
kıracak olan noktalardan bir tanesi olacaktır.” ifadesini
kullandı.
Kazaları Önleyici Tedbirler Alınmalı
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Uğur da ilk yardım
konusunda gerekli bilgi ve donanıma ülke olarak sahip olunması gerektiğine işaret ederek, Hacettepe Üniversitesindeki ilk yardım hazırlıklarının Amerikan kuruluş
tarafından üç yılda bir denetlendiğini hatırlattı. Ülke olarak
her zaman ilk yardım için hazır olunması gerektiğine
işaret eden Uğur, kazaları önleyici tedbirlerin de alınması
gerektiğini sözlerine ekledi.
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Türk Kızılayına
TIMS Productions'dan 'Muhteşem' Destek
Türkiye’de ve dünyada yürüttüğü insani yardım çalışmalarıyla göz dolduran Türk Kızılayı’na anlamlı bir destek de
Timur Savcı’nın kurucusu olduğu TIMS Productions’dan geldi. Suskunlar, Bir Bulut Olsam, Kavak Yelleri, Küçük
Sırlar ve Mazi Kalbimde Yaradır dizilerinde kullanılan giysi, mobilya, okul malzemeleri ve çeşitli kostümlerden
oluşan 5 TIR yardım Türk Kızılayı’na bağışlandı.
55 Bin Kişinin İhtiyacını Karşılayacak
Sadece afet dönemlerinde değil tüm zamanlarda
ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı’na toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor. Muhteşem
Yüzyıl, Suskunlar, Bir Bulut Olsam gibi birbirinden
başarılı yapımlarla izleyiciyi ekran başına kilitleyen
TIMS Productions yardım çalışmalarıyla da gönülleri
fethediyor. TIMS Productions izleyiciden büyük beğeni
toplayan yapımlarından Suskunlar, Kavak Yelleri,
Melekler Korusun, Bir Bulut Olsam, Küçük Sırlar ve
Mazi Kalbimde Yaradır dizilerinde oyuncuların giydiği
kıyafetleri, kullanılan mobilyaları ve çeşitli aksesuarları
ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Türk Kızılayı’na bağışladı. Dizilerde oyuncuların çekim sırasında giydiği ve
ardından te-mizlenip paketlenen binlerce parça giysi,
Türk Kızılayı Merter Şubesi’ne bağışlandı. Türk Kızılayı
Merter Şube Başkanı Ercan Tan’ın teslim aldığı 5 TIR
yardım, ihtiyaç sahibi 55 bin kişiye ulaştırılacak.

Giysiler ve diğer tüm malzemeler Türkiye’nin dört bir
yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak” dedi. Yapımcı
Timur Savcı da Türk Kızılayı ile yaptıkları işbirliğinden
büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “İstedik ki
yılların birikimi olan bu malzemeler vatanımıza, halkımıza
yararlı hale dönüşsün. Bunu sağlayan Kızılayımıza da
çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Oyuncu Pelin Karahan ise “Benim de Aslı karakterini
canlandırdığım Kavak Yelleri dizisinde giydiğimiz kıyafetlere, kullandığımız eşyalara halkımızın ilgisi büyüktü.
Şimdi bunların Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına çok memnun oldum. Bugüne kadar dizilerle
ulaştığımız birçok eve şimdi o dizilerde kullanılan eşyalarla ulaşmış olacağız” dedi.

Dizi Setlerinden Evlere, Okullara Ulaşacak
Düzenlenen törenle Türk Kızılayı Merter Şube Başkanı
Ercan Tan, TIMS Productions Kurucusu Timur Savcı,
İdari Koordinatör Mücahit Murat, oyuncular Pelin Karahan, Burak Özçivit ve Serkan Altunorak’a teşekkür
plaketi verdi. Şube Başkanı Ercan Tan, “Bu plaketi tüm
ihtiyaç sahipleri, Genel Başkanımız Ahmet Lütfi Akar ve
Kızılaycılar adına bir teşekkür olarak takdim ediyorum.
Desteğinizle Türk Kızılayı, 146 yıldır olduğu gibi ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürecek. TIMS Productions’ın bu desteğinin örnek olmasını diliyorum.
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Bakan Güllüce:
Kızılay, Merhametin Ihyası Için Çalışıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Idris Güllüce, Türk Kızılayı Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Lütfi
Akar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kızılay’ın çalışmaları hakkında konuşan Bakan Güllüce, "Türk Kızılayı, bütün
insanlığın hizmetine koşan, 21’inci asırda gittikçe yok olmaya yüz tutan merhametin ihyasına uğraşan, çok yüce
değerler taşıyan mübarek bir kurum" dedi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar’a iade-i ziyarette bulunan Çevre ve
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi Genel
Başkan Yardımcısı Nihat Adıgüzel, Genel
Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim
Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç, Denetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Aslan ve
Genel Müdür Dr. Mehmet Güllüoğlu
karşıladı.
Yaptığı konuşmada Türk Kızılayı'nın çok
yüce değerler taşıyan, mübarek bir kurum
olduğunu ifade eden Bakan Güllüce,
"Bütün insanlığın hizmetine koşan ve
21’inci asırda gittikçe yok olmaya yüz
tutan merhametin ihyasına uğraşan bir
kurum. Dili, dini, bölgesi, milliyeti ne varsa
ayırmadan, yüce değerler taşıyan, insani
değerler taşıyan bir hizmet kurumu" diye
konuştu.
Kızılay'ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin
medar-ı iftiharı bir kurum olduğuna da
işaret eden Güllüce, "Nerede bir mazlum
varsa, nerede bir düşkün varsa, nerede
bir ihtiyaç varsa, felakete uğramış varsa
Kızılay orada bitiyor" ifadesini kullandı.
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40 Yıllık Dostluk
Bakan Güllüce ile 40 yıllık dostlukları
bulunan Genel Başkan Akar, Güllüce'nin
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, "Gerek politik hayatında,
gerekse özel hayatında kendisini tanımaktan büyük gurur duyduğum, geçmişte
de arkadaşı olmaktan büyük memnuniyet
ve gurur duyduğum Sayın Bakanımızı
misafir etmekten son derece memnunuz"
dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Güllüce,
Türk Kızılayı'nın şeref defterini imzaladı. Güllüce, Büyük Taarruz'un 92'nci
yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak,
bu nedenle bugünün mübarek bir
gün olduğunu söyledi. Akar'ın, "Bugün
mübarek gün, burası da mübarek kurum"
ifadesi üzerine Bakan Güllüce, "İyi denk
geldi" diye konuştu.
Akar, ziyaretin sonunda Güllüce'ye plaket
ve Türk Kızılayı'nın almanağını hediye etti.
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146. Yıl Coşkuyla Kutlandı
Kuruluşunun 146. yılını yaşayan Türk Kızılayı, yeni yaşına girmenin sevincini yurt genelinde gerçekleştirilen çeşitli
etkinliklerle yaşadı. Bu etkinliklerin en coşkulusu ise İstanbul’da gerçekleştirildi.
"İhtiyaç anında milletin yanındayız"
Her türlü felakette ve zor durumda milletin yanında
olduklarını belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet
Lütfi Akar, “146 yıldır kara günde, depremde, selde,
yangında, patlamada ve birçok sıkıntılı süreçte Türk
milletinin yardımına koşan Türk Kızılayı, bugün bir doğal
afet olmaksızın, ilkeleri doğrultusunda yoluna devam
ediyor. 146 yıldır kara günlerde halkının yanında olan
Türk Kızılayı, bugün yine milletin hizmetinde olmaya
devam ediyor. Türk Milleti var oldukça Türk Kızılayı da
var olacaktır” diye konuştu.
Galata Köprüsü'nün Karaköy ayağında düzenlenen
etkinliğe Genel Başkan Ahmet Lütfi Akar’ın yanı sıra
Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim Kurulu
Üyesi Gülay Aslan, Genel Müdür Dr. Mehmet Güllüoğlu,
yüzlerce gönüllü ve vatandaş katıldı.
Etkinlik alanında Kızılay gönüllüleri tarihi kumbaralarla
bağış topladı, Kızılay rozeti dağıttı. Kızılay tarihini anlatan
fotoğraf sergisinin yanı sıra Kızılay’ın tüm faaliyetleri
açılan stantlarda bir kez daha anlattı. Kan alma çadırları,
mobil ikram araçları ve tanıtım stantlarının kurulduğu
alanda, müzik dinletisi ve horon gösterisi de yapıldı.
Etkinlikte pandomim sanatçıları ve palyaçolar, çocuklar
için oyunlar sergiledi.
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Kızılay’dan
Fatma Seher Hanım'a Anıt Mezar
Kendisine bağlanan üsteğmenlik maaşını Kızılay’a bağışlayan Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Kara
Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım için yapılan anıt mezar törenle açıldı.
Kurucularına ve tarihinde yer eden isimlere karşı vefa
örneği sergileyen Türk Kızılayı bu defa Fatma Seher
Hanım adına bir anıt mezar yaptırdı. Anıt mezar açılışında konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar, "Fatma Seher Hanım vatanına, milletine, dinine
vakfedilmiş bir yaşam sürdü. Hiç yoktan en ön saflara
geçip çavuşluktan üsteğmen rütbesine yükseldi. Önüne
kattığı düşmanı esir alıp, savaş meydanında kahramanca
çarpışan bu ulu kişiliğin manevi huzurunda bulunmaktan
gurur duyuyorum" diye konuştu.
Fatma Seher Hanım’ın torunu Orkun Kuşlu ise, "Böyle bir
ecdadın torunu olmaktan gurur duyuyorum. Kara Fatma
Teyzem nezdinde tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını
rahmetle anıyorum" dedi.
Gazi Üsteğmen Fatma Seher Hanım (Kara Fatma)
hakkında
Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher Hanım, Balkan
Harbi yıllarında asker olan eşiyle birlikte Edirne'ye
yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle birlikte bu defa
Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler üstlenir. Eşinin şehit düşmesinden sonra Fatma Seher Hanım'ın savaş
sahnesine çıktığı görülür. Akrabalarından oluşan bir
müfreze oluşturur. Sivas Kongresi sırasında Mustafa
Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin
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ister. "Kara" lakabını da, üsteğmen rütbesini de Mustafa
Kemal’den alır. Aşçılık, hastabakıcılık, hemşirelik gibi pek
çok görevin yanında İstiklal Harbi’nde 300 kişilik birliği
komuta eder. Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul’a
yerleşir. Devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir
kuruşuna bile dokunmadan Kızılay’a bağışlar. 2 Temmuz
1955 tarihinde İstanbul Darülaceze'de hayata veda eder.
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Somali’den Türk Kızılayı’na
"Berat ve Takdir"
Kuraklık ve açlıkla mücadele eden Somali’ye üç yıl önce yardım elini uzatan ve insani yardım çalışmalarına hız
kesmeden devam eden Türk Kızılayı’na, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud
tarafından "Üstün Hizmet Beratı" verildi. Berat, ilk defa bir Türk kuruluşuna verilmiş oldu. Kızılay’a aynı dönem
içinde Somali hükümeti tarafından "Takdir Belgesi" de verildi.
Somali İnsani Yardım Operasyonu’nda üçüncü yılını
geride bırakan Türk Kızılayı’na, Somali hükümeti
tarafından "Takdir Belgesi” ve sonrasında "Üstün Hizmet
Beratı" verildi. Berat, ilk defa bir Türk kuruluşuna verilmiş
oldu.
Üstün Hizmet Beratı'nı Kızılay heyetine Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud takdim etti.
Gerçekleştirilen törene Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek, Yönetim Hizmetleri Koordinatörü
Deniz Şölen, Uluslararası Programlar Müdürü Seval Güzelkılınç katıldı.

"Türk Kızılayı Büyük Gayret Gösteriyor"
Cumhurbaşkanı Mohamud, kuraklığın başladığı ilk
günden bu yana ülkesinde insani yardım faaliyeti
yürüttüğü ve tüm zorluklara rağmen yardımlarını sürdürdüğü için Üstün Hizmet Beratı’nı Türk Kızılayı’nın hak
ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Mohamud, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Türk Kızılayı çalışanları saldırıya uğradı, yardımlarından
vazgeçmedi. İlk günden bu yana 12 bin yetime, hastaya
ve kimsesize her gün sıcak yemek hizmeti vermeye
devam ediyor. Ayrıca her gün en az 50 ton kuru gıdayı
ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Başkent Mogadişu’nun
yollarını, kaldırımlarını yeniden inşa ediyor. Kalkınma
yatırımları yapıyor. Yıllardır birikmiş olan çöpleri imha
ediyor. Somaliler olarak tüm bunları görüyoruz, takdir
ediyoruz. Üstün Hizmet Beratı’nı bu nedenle Türk
Kızılayı’na verdik."
Takdir Belgesi ise Somali İçişleri Bakanı Abdullahi Godah
Barre tarafından takdim edildi.
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Kopuz Ailesinden
"Mobil Mutfak" Bağışı
Türk Kızılayı’nın beslenme hizmetinin en önemli araçlarından olan “Mobil Mutfak” kadrosuna bir yenisi daha
eklendi. Şefika Kopuz ve merhum Hüseyin Kopuz adına
bağışlanan Mobil Mutfak, modern ekipmanları ve kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Operasyonel gücüyle afete en kısa sürede müdahale
eden ve binlerce afetzedeye üç öğün yemek çıkarma
kapasitesi bulunan Türk Kızılayı’na bir önemli bağış
da Kopuz ailesinden geldi. Şefika Kopuz ve merhum
Hüseyin Kopuz adına çocukları Ramazan, Ömer ve Sevinç Kopuz tarafından donanımı yaptırılan ve Kızılay’a
bağışlanan Mobil Mutfak, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet
Yönetim Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başladı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, bu önemli
bağış nedeniyle Ramazan Kopuz’a Kızılay madalyası ve
teşekkür belgesi takdim etti.
Günde 10 Bin 500 Kişiye Yemek Servisi
Mobil Mutfak aracı, afet haberinin hemen ardından hızla
bölgeye ulaşıp, iki saat gibi kısa sürede yemek dağıtımına
başlayabiliyor. Tek seferde 3 bin 500 kişiye iki çeşit sıcak
yemek çıkarabilen Mobil Mutfak, üç öğünde toplam 10
bin 500 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştirebiliyor.
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Orta Afrika Cumhuriyeti'ne
Yardım Seferberliği
Ülke içi çatışmaların her geçen gün şiddetini artırdığı ve daha fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı Orta Afrika
Cumhuriyeti’ne, Türk Kızılayı'nın da aralarında bulunduğu İnsani Yardım Platformu üyesi yardım kuruluşları el
uzattı.
Sadece Orta Afrika Cumhuriyeti’ne (AOC) değil, komşu
ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlara yardım
konusunda da girişimlerde bulunan Türk Kızılayı ve İslam
Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları, ilk etapta Çad’a yardım
malzemesi sevk etti.
Türk Kızılayı, ikinci aşamada ise Kamerun’a yardım eli
uzattı. Kamerun’da yaşam mücadelesi veren ve barınacak
yerleri olmayan OAC vatandaşları için kargo uçağıyla
çadır ulaştıran Türk Kızılayı, çadırların kurulumunu da
gerçekleştirdi.
Yerel yetkililerle ve bölgedeki uluslararası yardım
kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmelerini sürdüren
Kızılay ekibi, kamplarda kalan OAC vatandaşlarına
yapılacak yeni yardımlara ilişkin tespitlerini sürdürüyor.
Diğer taraftan, Orta Afrika Kızılhaçı işbirliği ile ülkedeki
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya çalışan Türk
Kızılayı çadır, battaniye, hasır, cibinlik, sabun ve tuvalet
kitinden oluşan gıda dışı yardım malzemelerinin
teminine maddi destek verdi.
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Kızılay Iftar Sofrası,
Türkiye'nin Iyilikseverlerini Buluşturdu
Ramazan ayında yüzbinlerce insana yardım eli uzatan, ihtiyaç sahibi insanlara gıda malzemesi dağıtan, aşevlerinde
yemek pişirip iftar sofralarına ulaştıran, hayırseverler ile muhtaç insanlar arasında köprü olan Kızılaycılar, bu defa
iftar sofrası etrafında biraraya geldi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar’ın ev
sahipliğinde İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen iftar programına Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Türkiye
Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan, Süryani Ortodoks
Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin, Türk Kızılayı
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, bürokratlar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, Kızılay şubelerinin başkan
ve yöneticileri ile Kızılay çalışanları katıldı.
Türkiye’nin tüm renklerini aynı masa etrafında buluşturan
iftar programında bir konuşma yapan Genel Başkan
Akar, Kızılay bayrağının sadece yurt içinde değil, yurt
dışında da dalgalandığını, gerçekleştirilen çalışmaları
herkesin takdir ettiğini, Kızılay şubelerinin bunda büyük
payı olduğunu söyledi.
Hayırda Yarışıyoruz
Türkiye’nin bugün dünyanın birçok noktasına insani
yardım ulaştırdığını, tüm sivil toplum kuruluşlarının bu
noktada çaba sarf ettiğini ve hayırda yarıştığını ifade
eden Akar, tüm bu çabaya rağmen Kızılayı eleştirenler
olduğunu, bunların başında siyasi rant elde etmek
isteyenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi. Akar, her
yıl gerçekleştirilen iftar programına katılan konuklarına
ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen şube başkan ve
yöneticilerine de teşekkür etti.
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Kızılay Hepimiz İçin Önemli
İftar programına katılan Bakan Ömer Çelik ise, Türkiye’nin
önde gelen kuruluşlarından olan Türk Kızılayı’nın, milletin
manevi kuvvetini geleceğe taşıdığını söyledi.
“Kızılay gibi örgütlerde somutlaşan kuvvet, bizim geleceğe yürümemizdeki en büyük yol haritasıdır. Bu,
kuşkusuz ülkemiz insanının yardımlaşma ve paylaşma
ufkunun somut bir göstergesidir” diyen Çelik, Türkiye’nin
bugün 5 kıtada 100’e yakın ülkede yardım faaliyeti
gerçekleştirdiğini kaydetti.
“Kızılay bizim gururla dalgalanan bayraklarımızdan
bir tanesi. Gururlandığımız bir şefkat ve merhamet
bayrağıdır. Aciz, ihtiyaç içerisinde olan insanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım elimizi uzatmak, medeniyetimizin, inancımızın, değerlerimizin önemli bir
özelliğidir. Bunu en iyi temsil eden de Kızılay bayrağıdır”
diyen Vali Mutlu ise, Kızılay’ın gerçekleştirdiği yardım
çalışmalarına dikkat çekti.
İftar programının sonunda Edirneli hayırsever Meryem
Hadımlı’ya, Kızılay’a yaptığı, toplam değeri 2 milyon 500
bin liralık bağış nedeniyle altın madalya verildi. Hadımlı’ya
altın madalyayı Bakan Çelik takdim etti.
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Kızılay Kürek Takımı'ndan
İki Kupa
Dragon Cup Festivaline bu yıl ilk kez katılan Türk Kızılayı, festivalden iki kupa ile ayrıldı. “Fun” kategorisinde
ikincilik kupasını kaldıran Kızılay Kürek Takımı, "En İyi Marka Temsili" kupasını da kimselere bırakmadı. Böylece
Kızılay Kürek Takımı, yarışmadan iki kupayla ayrılan tek takım oldu.
Dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Cup
Festivali’ne bu yıl ilk defa katılan Türk Kızılayı, önemli
derecelere imza attı. Festivalin Ankara etabına katılan,
iki gün boyunca rakipleriyle yarışan ve her defasında
bir sonraki tura çıkmayı başaran Kızılay takımı, festival
sonunda kupayı kaldıran takım oldu.
Havelsan, Roketsan, Sheraton, Demir Export, Çalık Enerji,
Türkiye Petrolleri ve IBM gibi onlarca kurumsal firmanın
kürek takımlarıyla yarışan Türk Kızılayı takımı, “Fun”
kategorisinde ikincilik kupasını aldı. Festival alanında
tüm katılımcı ve misafirlere madensuyu ikram eden, tüm
etkinliklerde Kızılay markasını ön plana çıkaran Kızılay
Kürek Takımı, “En İyi Marka Temsili” kupasını da hak etti.

İş Dünyası Dragon Festivalinde Buluştu
Sadece Türkiye’de değil dünyada da sayılı firmalar
arasında yer alan şirket ve kuruluşların bünyesinde kurulan kürek takımlarının yarıştığı Dragon Cup Festivali’nin
ilki 2008 yılında gerçekleştirildi. İş hayatına farklı bir
pencere açan, katılımcılara iş hayatının stresinden uzak,
herkesin eşit olduğu, kıyasıya mücadele edilen keyifli
anlar yaşatan festivale bu güne kadar 2 bin 246 takım,
49 bin 12 yarışmacı ve 290 bin davetli katıldı.

Mücadele Başarı Getirdi
Hemen hepsi festivalin daimi katılımcılarından olan
takımlara karşı yarışan Türk Kızılayı Kürek Takımı,
festivale ilk defa katılmasına rağmen mücadeleyi
elinden bırakmadı. Yarışmanın başlangıcında “Dünyanın
her yerinde görev yapan Kızılaycılar ve onların hizmet
götürdüğü ihtiyaç sahipleri için mücadele edeceklerini”
açıklayan Kızılay takımı, verdiği sözü tuttu ve kupaları
Kızılaycılar ve ihtiyaç sahibi insanlar adına kaldırdı.
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RÖPORTAJ
İdris Güllüce
Çevre ve Şehircilik Bakanı

“
Türkiye’nin 23 Ekim 2011 yılında yaşadığı ve 644 kişinin ölümüyle sonuçlanan Van Depremi, konutlarımızı yeniden sorgulamamıza neden oldu. Tıpkı bu
depremde, diğer Gölcük, Erzincan, Afyon depremleri gibi aslında "Depremin insanı öldürmediği, binaların insanı öldürdüğü" acı gerçeğiyle bir kez daha
bizi yüzleştirdi. Devletimiz, Van Depremi’nin hemen
sonrasında “Iktidarımıza da mal olsa çürük binaları
mutlaka yıkacağız” diyerek yeni bir hareketin fitilini ateşledi. Böylece tüm Türkiye’yi kapsayan kentsel
dönüşümün startı verildi. Biz de dergimizin bu sayısında halk arasında kentsel dönüşüm diye bilinen
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Idris
Güllüce ile konuştuk.
Kentsel dönüşüm kanunu çıkalı iki yıl oldu, hatta iki yılı da
aştı. Bu süre zarfında Türkiye genelinde 37 farklı ilimizde
106 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 148 adet alanı
riskli ilan ettik. Söz konusu alanların toplam büyüklüğü
6931 hektar. Bu alanda 170.708 yapı ve 387.000 adet
bağımsız birimde 1 milyon 58 bin insan barınıyor.
6306 sayılı Kanun kapsamında ise bugüne kadar 42.609
adet riskli yapıyı tespit ettik. Bu yapılardaki bağımsız birim sayısı 134.785 adet. Bunlardan riskli olan 9.224 adet
yapıyı yani, 33.403 bağımsız birimi yıkmış olduk. Biz
bakanlık olarak bu süre içinde riskli alanlarda ve vatandaşların yaptırmış olduğu risk tespiti sonucunda yaklaşık
22.000 adet yapıyı yıktık.
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20 yılda
6,5 milyon konutun
dönüştürülmesini
hedefliyoruz

“

Röportaj: Sevilay Esen

“

20 Yıllık Bir Süreç
Tabii kentsel dönüşüm bugünden yarına olacak bir
uygulama değil. Dönüşüm zaman alacak. Biz kentsel
dönüşümü 20 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde
10 yılda 3,5 milyon, 20 yılda 6,5 milyon konutun
dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu amaçla, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, başta
TOKİ olmak üzere, ilgili tüm kurumları seferber etmiş
durumdayız. Bunu yaparken özellikle belediyelerimizin
ve özel sektörümüzün gönüllü işbirliğini sürece
dahil ediyoruz. Halkımızın daha güzel, daha temiz ve
daha sağlıklı mekânlarda oturma arzusu elbette itici
gücümüzü oluşturuyor. Bu büyük proje kapsamında 6,5
milyon birim konutun dönüştürülmesi için yıllara sari bir
plan yaptık. Bu kapsamdaki çalışmaları 2, 5, 7, 12, 15 ve 20
yıllık periyotlar halinde tamamlamayı hedefliyoruz. Biz
bu iki yılda kentsel dönüşüm anlatarak vatandaşlarımızın
desteğini, güvenini ve katılımını sağlamaya çalıştık.
İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023
yılında bu projede önemli bir mesafe alacağız.
Daha Çok Yeşil Alan Daha Çok Nefes
Öncelikle yapılacak olan tasarımlar kentlerin kimliğine, marka değerlerine katkı yapacak. Tasarımlar
vatandaşlarımızın bölgesel yaşam şartlarına ve alıştıkları
yaşam koşullarına uygun nitelikte olması bizim için
büyük önem arz ediyor. Köhnemiş, çarpık, sağlıksız ve
güvensiz konutlarda yaşayan vatandaşlarımız, yeni kentsel tasarımlarda daha çok sosyal donatı alanlarına sahip
olacak. Sosyal dönüşümün en temel unsuru; okul, kreş,
park, dini tesis, müze alanları olan estetik değeri yüksek
kentlerde kaliteli ve sağlam konutlarda yaşanmasıdır.

Bu yüzden, kentlerdeki afet riski ve altyapı darboğazı
yaşayan, eski, değerini ve işlevini kaybeden, bölgeleri
yenilemek, değer katmak ve işlevselliğini artırmak temel
amacımızdır. İlgili mevzuat gereği Bakanlığımızın onayı
ile gerçekleşen imar planlarında yoğunlugu minimum
seviyede tutarak, sosyal donatı alanları ve özellikle yeşil alanları maksimum seviyeye çıkartıyoruz. Bu sayede
insanlarımız yaşadıkları yerlerde daha çok nefes alabilecek, daha çok sosyalleşecek.
Kentsel Dönüşüm Özveriyle Hayata Geçmeli
Bu nedenle ki kentsel dönüşüm, bir kamulaştırma projesi
veya yalnızca devlet eliyle yapılan bir uygulama olarak
görülmemelidir. Tüm katılımcıların uzlaşısı ve özverisiyle
hayata geçecek bir uygulama olarak benimsemeliyiz.
Mesela bu konuda bizim en büyük destekçilerimiz
TOKİ’dir, belediyelerdir. Riskli alanlardaki dönüşümün
en büyük uygulayıcısı talepleri doğrultusunda Bakanlığımızca yetki verilen belediyelerdir. Bu kapsamda
Bakanlığımız maddi ve teknik açıdan her türlü desteği
yerel idarelere sağlıyor.

Mesela biz Bakanlık olarak bugüne kadar kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve yıkım işlemleri
için Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından toplam
828.577.473,00 TL tutarında kaynağı ilgili belediyelere
ve hak sahiplerine aktardık. Riskli alanlar ve bu alanlar
dışında bulunan riskli yapı sahiplerine 139,558,412.66 TL
kira yardımı ve 29.814.955,80 TL faiz desteği sağladık.
Dönüşüm uygulamaları için sağlanan kira yardımı ve
faiz desteği dışında harç ve vergi muafiyetlerine yönelik
teşvikleri Kanun kapsamında sağlamaya devam ediyoruz.
Bütün bu çabalarımızın nedeni bir daha Van Depremi,
Gölcük Depremini yaşamamak. 1999 yılından sonra
yapılan düzenlemelerle günümüz yapı standartlarına
uygun olarak yapılandırılan mevzuat değişiklikleri,
yapı denetim sisteminin getirilmesi ve hazır betonun
kullanımı yapıların güvenlik ve sağlamlık düzeylerini üst
seviyelere ulaştırdı. Ayrıca çevre dostu ve enerji verimli
binaların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Bugün itibari ile ilan edilen 106 adet riskli alanın 72’sinde
belediye yetkilendirilmiş, 3 ünde TOKİ, 2 sinde malikler
ve diğer 29 alanda ise bakanlığımız uygulamalar gerçekleştiriyor.

KENTSEL
DÖNÜŞÜM KENTİ
MARKALAŞTIRACAK
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Bitirirken…
Türk Kızılayı bizim için bir merhamet hilali. Osmanlıdan
günümüze uzanan medeniyet mirası. Yardımseverlik
anlayışımızı tüm mazlum coğrafyalara ulaştırıyor.
Myanmar’da, Sudan'da, Filipinler'de, Haiti’de, kısaca
dünyanın her köşesinde bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Özellikle bu noktada altını çizmek istediğim
husus Kızılayın yardım yaparken din, dil, etnik farklılıklar
göstermeksizin tüm mağdur insanlara elini uzatması.
İşte bu bizim için büyük bir gurur vesilesi. Eminim ki
dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yardımı muhtaç
coğrafyalara ilk ulaşan bizlerin desteğini o bölgelere
ulaştıran ve medeniyet mirası merhamet anlayışımızı
mağdur insanlar ile paylaşan Kızılay gururumuz olmaya
devam edecektir.
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Dünya Nereye Gidiyor?

1,5 MILYAR INSAN YOKSULLUK
IÇINDE

Yardıma muhtaç insanların
durumu, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle bir kez daha uluslararası kamuoyu
nun gündeminde. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan Küresel İnsani
Gelişme Raporu'na göre, gelişmekte
olan 91 ülkede yaklaşık 1, 5 milyar insan sağlık, eğitim ve yaşam standartları bakımından yoksulluk içinde yaşıyor.
Yoksulluk genel anlamda azalıyor
olsa da yaklaşık 800 milyon insan,
herhangi bir zorluğun ortaya çıkması
durumunda yoksulluğun pençesine
düşme riski altında bulunuyor.

Ilerleme hız kaybetti
İnsani gelişme alanında elde edilen genel
kazanımlara karşın, 2008-2013 yılları
arasında tüm bölgelerdeki ilerleme 20002008 yılları arasındaki ilerlemeye oranla
hız kaybetti. Arap ülkelerinde, Asya ve
Pasifik bölgesinde, Latin Amerika’da ve
Karayipler’de, İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
’nin ortalama yıllık büyüme oranı aynı
dönemler kıyaslandığında yarıya düştü. Bu
yıl İGE değerlerindeki en ciddi düşüşler;
süregelen çatışmaların gelir seviyelerinde
azalmaya neden olduğu Orta Afrika
Cumhuriyeti, Libya ve Suriye’de yaşandı.
Insani Yardım Çalışanlarının Zorlu Görevi
İhtiyaç sahiplerine gerekli ihtiyaçların
ulaştırılmasında en zorlu görev ise insani
yardım çalışanlarına düşüyor. Irak, Suriye,
Gazze, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali
gibi iç savaşların ve çatışmaların yaşandığı
bölgelerde ihtiyaç sahiplerine insani yardım
ulaştırmak için canlarını ortaya koyan
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çalışanlar, bazen evlerine geri dönemiyor.
BM verilerine göre son 10 yılda 900'dan
fazla insani yardım çalışanı, görev sırasında
yaşamını yitirdi. Geçen yıl, saldırılarda öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısı bir önce
oranında artarak 155'e yükseldi.

eki yıla oranla yüzde 66

45 Milyon İnsan Yerlerinden Edildi
1, 5 milyardan fazla insan (dünya
nüfusunun beşte biri) çatışmalarda
etkilenen ülkelerde yaşıyor. Ayrıca
son zamanlardaki siyasi istikrarsızlık
da 2012 yılı sonu itibariyle 45 milyon
insanın çatışma ve zülüm nedeniyle
yaşadığı topraklardan zorla yerinden
edilmesine neden oldu.

Yoksulluk erken çocukluk gelişimini de sekteye uğratıyor. Gelişmekte olan ülkelerde her beş çocukta
birden fazlası mutlaka yoksulluk içinde yaşıyor ve kötü beslenmeye karşı da kırılgan. Raporda,
çocukların %92’sinin yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde, her 100
çocuktan 7’sinin 5 yaşından
uzun hayatta kalamayacağı, 50
çocuğun doğum kaydı yaptırılmayacağı, 68 çocuğun okul
öncesi eğitim, 17 çocuğun ise
hiçbir zaman ilkokula gidemeyeceği belirtiliyor.

Rakamlarla ortaya konulan insanlık
dramları “ Dünya nereye gidiyor”
sorusunu aklımıza getirdi. Türk
Kızılayı Dergisi’nin bu sayısında
bu soruyu kendi alanında önemli
isimlere sorduk...
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DÜNYANIN SESSIZLIĞINE KARŞIN

TÜRKIYE’NIN

YARDIM ATAĞI
Doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan ülkelere
yardımda bulunmayı insani bir görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur
olarak gören Türkiye, ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle
ve imkanların elverdiği ölçüde insani yardım ulaştırmaya gayret gösteriyor.
İhtiyaç sahibi ülkelere desteğinde kayda değer bir artış görünen Türkiye’nin, yardımları da
nicelik ve nitelik bakımından çeşitlendi. Gıda dışında birçok alanda yardım yapan Türkiye,
dünyada birçok ülkeyi geride bıraktı.

2013 Yılında Uluslararası Insani Yardıma Katkıda Bulunan En Iyi 20 Devlet

Amerika

4,7

Birleşik Krallık

1,8

Türkiye
Japonya

1,6
1,1

Almanya
İsveç

0,9
0,7

Kanada

0,4

Norveç

0,4

Danimarka
İsviçre

0,4
0,4

Avustralya

0,4

Kuveyt

0,3

İtalya
İspanya

0,3
0,3

Belçika

0,2

Finlandiya

0,2

İrlanda

0,1

Suudi Arabistan

0,1
Yapılan yardımların miktarları milyon $ üzerindendir.
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'Türkiye Üçüncü Oldu'
Küresel İnsani Yardım 2014 raporunda, 2013 yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında
Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ardından üçüncü oldu. Türkiye'yi Japonya ve Almanya takip etti. 2013 yılında
yayımlanan rapora göre Türkiye, 2012 yılında da ABD ve İngiltere'nin peşinden en fazla uluslararası insani
yardım yapan üçüncü ülke olmuştu. 2014 raporunun açıklanmasıyla Türkiye arka arkaya iki yıl üçüncülüğü
elde etmiş oldu.

“En Cömert” Ülke
İnsani Yardım 2014 raporuna göre Türkiye, gayrisafi milli hasıla bazında en çok uluslararası insani yardım
yapan ülke oldu. Milli gelirinin %0.21'ine denk gelen 1,6 milyar dolar tutarındaki bağış ile "en cömert ülke"
konumuna yükseldi. Türkiye’yi, milli gelirinin 0,20’sini ayıran Kuveyt ve 0,15’ini ayıran Lüksemburg izledi.
Rapora göre, 2012 yılında dünyada gerçekleşen insani yardım tutarı 17.3 milyar ABD doları iken, 2013'te 22
milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştı. ABD, Avrupa Birliği kurumları, İngiltere ve Türkiye başta olmak
üzere, ülkelerin yaptığı bağışlar yüzde 24'lük bir artışla, 16.4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
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RÖPORTAJ

Prof.Dr.Yasin Aktay
Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı

“Biz 'Insanı yaşat

ki devlet yaşasın'
anlayışını savunan
bir çizginin
temsilcileriyiz

Dünyanın birçok yerinde meydana gelen insani krizler
ve çatışmaların temelini neye dayandırıyorsunuz?
Özellikle bulunduğumuz bölgede yaşananlar hakkında
bir değerlendirme yapar mısınız?
Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insanî krizler
ve çatışmalar temelinde uluslararası sistemin adaletsiz
yapısının olduğunu düşünüyorum. Bunu hem iktisadî
hem de siyasî eşitsizlik olarak anlayabiliriz. Şöyle örnek
verelim, bugün insanî krizlerin, çatışmaların, etnik
temizliklerin, mezhep savaşlarının yaşandığı bölgeler
genellikle bir önceki yüzyılda bağımsızlıklarını kazanmış
sömürge geçmişine sahip ülkelerdir. Bu ülkelerden
sömürgeci güçler görüntüde çekilmişler ancak kurulmuş
olan sömürge ilişkisi bir biçimde devam etmiş, artı değer
aktarımı sürmüştür. Bu durumun kaynak dağılımında
yarattığı dengesizlikler sömürge geçmişine de sahip bu
ülkelerde Wallersteinci anlamda merkez ülkelerin kurduğu
ilişkiyle bir araya geldiğinde ortaya başarısız hükümet
ve devlet yapıları ortaya çıkmış bu da istikrarsızlığı ve
insanî trajedileri tetiklemiştir. İkinci sebep uluslararası
sistemin yarattığı eşitsizliklerden kaynaklanıyor. Bilindiği
üzere modern uluslararası sistemin yapısı egemen - eşit
ulus devletler mantığıyla inşa edilmiştir. Bu çerçevede
uluslararası karar verme mekanizmalarında da karar verme
süreçlerinde her üyenin eşit oy ve etki hakkına sahip
olması gerektiği düşünülür. Evet, belki böyle bir sistemin
inşa edilmesi hayalden de öte değerlendirilebilir çünkü
pratikte devletler bir takım güç unsurları dolayısıyla yarattıkları caydırıcılıkla varlıklarını devam ettirirler. Ancak bu
eşitsizlik durumunun kurumsallaşması hiyerarşik düzenin
en altında kalan üyelerin ya da sistem tarafından dikkate
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Röportaj:Taner Özdemir

“

Ankara’da bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını yürüten, birçok kültürel araştırma projesinde yer alan
ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşan Prof. Dr. Yasin Aktay,
insana yaklaşımın nasıl olması gerektiğini “Insanı yaşat
ki devlet yaşasın” sözüyle vurguluyor. Türkiye’nin ilkeli,
insanı merkeze alan dış politikasının dayanak noktasını
ise Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yardım kuruluşları
ve diğer kuruluşlarıyla birlikte, bölge halklarıyla
daha hızlı irtibat kuran alternatif sağlam yollar
inşa etmesine dayandıran Aktay’ın yorumlarını
bu söyleşide keyifle okuyacaksınız.

alınmayan grupların alternatif güzergâh arayışlarına sebep
olmaktadır ki bu da genellikle çatışmalar, mukatelelerle
neticelenmektedir. Burada kurumsallaşma dediğimiz
olguyu BM Güvenlik Konseyi örneğinde müşahhaslaştırmamız da mümkündür. Bu yapı BM'nin icracı organı
hüviyetindedir ve kararları bağlayıcıdır. Gelgelelim 15
üyeli yapıda sadece 5 daimi üyenin veto, üstelik çifte
veto yani gündeme alınmasını dahi veto etme yetkileri
bulunmaktadır. Hal böyle olunca, uluslararası barış ve
güvenliğin sağlanmasından kendisini sorumlu tutan bu
örgüt örneğin Suriye'de sivillere yönelik kimyasal-biyolojik
silahlar kullanıldığında hareket edememekte, politik çıktı
üretememektedir. Bu durum da dünyada çeşitli yerlerde
görülen çatışmaların temelindeki hususlardan birisi olarak
değerlendirilebilir.
Bulunduğumuz bölgede yaşanan gelişmeler de özellikle bu iki yapısal husus etrafında şekilleniyor diye düşünüyorum. Suriye Krizi'nde uluslararası barış ve güvenliği
sağlamaktan sorumlu olan bir örgüt hareketsiz kalarak
krizin bölgesel bir istikrarsızlık alanı yaratmasına, çapını
hem nitelik hem nicelik açısından genişletmesine sebep
oldu. Dolayısıyla 1. Büyük Savaş ya da Birinci Dünya
Savaşı, nasıl adlandırırsanız adlandırın 1914-1918 Savaşları
sonrası oluşan ve İkinci Büyük Savaş sonrası da mantalite
olarak devam eden Anglo-sakson sömürgeci yaklaşımın
bölgede inşa ettiği siyasal akıl dağılmadığı, yani başta
bahsettiğimiz iktisadi ve siyasi eşitsizlikler yapısal olarak
sorgulanmadığı sürece maalesef insanî krizler yaşanmaya
devam edecek gibi gözüküyor.

Ortadoğu’da yaşanan trajik olaylara ülke olarak bakışımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk Kızılayı, TIKA ve
AFAD gibi yardım kuruluşlarının oynadığı rolü yorumlar mısınız?
Bu soruya aslında birinci soruda bıraktığımız yerden devam etmek daha doğru olur. Bahsettiğimiz sömürgeci aklın
dağılması süreci ile Türkiye'nin bölgede etki alanını genişletmesi süreci paralel biçimde ilerliyor. Türkiye'nin bölgeye
yönelik politikası sorumluluk politikasıdır. Türkiye bölgeye kaynakları sömürülecek, eşitsiz ticaret yapılacak yani artı
değerleri insan onuruna yakışmayacak biçimde Türkiye'ye aktarılacak bir mantıkla, bir perspektifle yaklaşmıyor. İnsanî
süreçleri, kültürel süreçleri ön plana çıkarıyor. Bu çerçevede TİKA, Türk Kızılayı, AFAD gibi yardım kuruluşları hatta
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarla geniş spektrumlu, insanı, ortak
tarihi ve ortak kültürel değerleri merkeze alan bir dış politika, ilkeli bir dış politika izliyor. Şöyle düşünelim, 1915 sözde
Ermeni Soykırımı iddiaları yüzünden dünyanın çeşitli yerlerinde Ermeni lobileri faaliyet gösteriyor. Ondan daha güçlü
olan İsrail lobisinin desteğini almak Türkiye'nin Soğuk Savaş yıllarında izlediği pragmatist politikanın bir uzantısı olarak
"Türkiye Arap-İsrail uyuşmazlığında taraf değildir" cümlesini kurmak kadar kolayken Türkiye bu yolu tercih etmemiş,
haklının yanında, ezilenin yanında; haksızın, zalimin karşısında olmuştur. Mısır'da da böyledir Suriye'de de böyledir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yardım kuruluşları ve bahsettiğimiz diğer kuruluşlar Türkiye'nin bu ilkeli, insanı merkeze
alan dış politikasının dayanak noktasını, politikanın pratiğe dökülmesini sağlamakta, bölge halklarıyla daha hızlı irtibat
kuran alternatif yollar ama sağlam yollar inşa etmektedir. Bu çerçevede bölgede faaliyet gösteren bağımsız, sivil yardım
kuruluşlarını, düşünce kuruluşlarını da anmak gerekir. Bu kuruluşların hiçbir karşılık beklemeksizin anında organize
olarak yaptığı yardımlar tarihsel olarak nasıl bir kaynaktan beslendiğimizin de güçlü birer göstergesidir.
Savaş ortamında yaşadığı yerden ayrılmak zorunda
kalan sivilleri kültürel olarak ne gibi etkiler bekliyor?
Bu insanların geleceğe umutla bakabilmelerini
sağlamak adına neler yapılabilir?
I. Balkan Savaşı öncesinde Osmanlı ülkesindeki bütün
neşriyat, aydınlar Balkan devletleriyle savaşa girmek
için hükümete baskı yaptıkları süreçte, o dönemin
Sadrazamı, Plevne müdafii, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın
bir sözünü hatırlarım: “Savaş, kazananın da kaybedenin
de kaybettiği bir olaydır. Savaşın kazananı olmaz ama
kaybedeni çoktur.” Bu durumun mütecessim hali 20.21.yüzyılda mültecilik meselesidir. Bugün sadece savaş
sebebiyle değil çeşitli sebeplerle ülkelerinden ayrılmak
zorunda kalmış, mülteci statüsünde çok sayıda insan
var. Bu insanlar görünmedikleri için kimsenin dikkatini
çekmiyor ama kültürel, sosyal, ekonomik anlamda
çok zor durumdalar. Ülkelerin mültecilere, vatansızlara
yönelik mevzuatlarını gözden geçirmesi ve daha
insancıl normlara kavuşturması gerekiyor. Diğer taraftan
uluslararası normların da bu bağlamda daha insancıl
noktaya taşınması, bu durumun denetimini bağlayıcı
ve tarafsız biçimde yapabilecek kurumların gelişmesi
gerekiyor. Bunun olabilmesi her ne kadar girişte
bahsettiğimiz sistemsel eşitsizliğin giderilebilmesi ile doğru orantılı olsa da insanlığın önüne bu hedefi koyması gerekiyor.
En azından bizim bakışımız böyle olmalı çünkü bizler "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını savunan bir çizginin
temsilcileriyiz.
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ORTADOĞU'NUN
KANAYAN YARASI
GAZZE
Gazze, Ortadoğu’nun kanayan yarası.
Filistin’de son 60 yıldır yaşananlar
bölgenin bu şekilde nitelenmesine
neden oldu. Aslında Gazze, güzel
kumsallara sahip küçük bir sahil
bölgesi. Burası bir Avrupa ülkesi olsaydı belki de turistlerin gelip yılın
stresini atacakları bir yer olacaktı.
Ancak, Israil ablukası altında, dışarıyla
hiçbir şekilde bağlantısı olamayan
Ortadoğu’daki Gazze, halkı için…
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Çeşitli nedenlerden dolayı belirli dönemlerde
Gazze’ye yönelik saldırılar düzenleyen Israil
üç gencin ölü bulunmasının ardından askeri
operasyona başladı. 8 Temmuz’da başlayan
hava saldırıları, Gazze’yi dışarıya bağlayan
tünellerin yıkılması amacı ile 17 Temmuz’da
eklenen kara saldırılarıyla genişletildi. Saldırıların sonucunda ise;
495’i çocuk, 253’ü kadın olmak üzere toplam
2.104 Filistin vatandaşı hayatını kaybetti.
65 Israil askeri, 4 Israil vatandaşı ve 1 diğer
ülke vatandaşı yaşamını yitirdi.
108.000 Filistinli ailenin evi tamamen yıkıldı
ya da ağır hasar aldı.
500.000 Filistinli aile evlerini terk etmek
zorunda kaldı. Bu ailelerden 265.891, UNRWA
ve hükümet okullarına yerleşti.
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Insani Yardım
2008 yılından bu
yana Gazze'ye
yönelik insani yardım
çalışmaları yapan
Türk Kızılayı, 8
Temmuz'da başlayan
İsrail saldırıları sonrası
bölgeye ulaşan ilk
yardım kuruluşu oldu.
İlk etapta yerelden
satın alınan 1.860
adet gıda kolisi ihtiyaç
sahibi Gazzelilere
dağıtıldı.

Gazze Umudunu Kaybetmesin
Yaşanan insanlık dramına
seyirci kalmayan Türk
Kızılayı, “Gazze Umudunu
kaybetmesin” sloganıyla
yardım kampanyası başlattı.
Hayırseverlerden gelen
destekle Türk Kızılayı bölgeye
gıda paketi, nakdi yardım, temiz
su, yatak, ilk yardım çantası,
şeker, bisküvi ve un dağıtımı
gerçekleştirmeye devam
ediyor.

Refah Sınır Kapısı
Türk Kızılayı’na
Açıldı
Türk Kızılayı'nın
çalışmalarını yerinde
koordine etmek üzere
bölgeye giden Yönetim
Kurulu Üyesi Kamil
Kolabaş, Kudüs ve Mısır'da
önemli görüşmeler
gerçekleştirdi. Yapılan
resmi görüşmeler
sonucunda Mısır
hükümeti, Gazze'ye insani
yardım yapılabilmesi için
Türk Kızılayı'na Refah
Sınır Kapısı'ndan geçiş izni
verdi.
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Gazzeli Yaralılar
Türkiye'de
İsrail operasyonu sonucunda
ağır yaralanan Gazzeliler Sağlık
Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın
organizasyonu ile Türkiye'ye
getirildi. Yaralıları almak için
Türkiye'den gönderilen Sağlık
Bakanlığı hava ambulansı ile
Gazze'ye giden Genel Müdür
Yardımcısı Mimtez Şimşek
bölgedeki Kızılay ekibini
organize etti.

Filistinli Yaralılara Ziyaret
Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde
tedavi altına alınan Gazzeli yaralıları
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Av.
Ulviye Turgut ile Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Özet, ziyaret
etti.

Gazze'ye Ilaç Yardımı
Türk Kızılayı saldırılar sonucunda
yaralanan binlerce Gazzeli’ye ilaç
yardımında bulundu. Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ile yürütülen ortak
kampanya dahilinde 20 ton ilaç, tıbbi sarf
ve tibbi cihazlar Gazze’deki Filistin Kızılayı
yetkililerine teslim edildi.
Deva Holdingden Buyük Destek
İnsani operasyon kapsamında, Türk
Kızılayı’na firmalar, sivil toplum kuruluşları
da destekte bulundu. Türkiye’nin en köklü
yerli ilaç üreticilerinden Deva Holding,
Kızılay aracılığıyla Gazze’ye ilaç yardımı
gerçekleştirdi.
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Genel Başkan Akar
"Gazze Konferansı"na
Katıldı
Türk Kızılayı Genel Başkanı
Ahmet Lütfi Akar, Filistin
Kızılayı tarafından Gazze’de
gerçekleştirilen uluslararası
konferansa katıldı. Binlerce
kişinin hayatını kaybettiği,
onbinlercesinin yaralandığı
ve evini terk ettiği saldırılar
sonrasında sosyal hayatın
yeniden kurulması
konusunda ulusal yardım
kuruluşlarının neler yapması
gerektiği konferansta
masaya yatırıldı.
Toplantı sonrası Akar, Gazze’de
yürütülen yardım faaliyetlerini
yerinde inceledi, Kızılay ekipleriyle
ihtiyaç sahiplerine yardım
malzemesi dağıttı. Genel Başkan
Akar, Filistin Kızılayı yetkilileriyle de
ayrı ayrı görüşerek, bundan sonraki
yardımlara ilişkin yol haritası belirledi.

Türk Kızılayı Yöneticileri
Bölgeyi Yalnız Bırakmadı
Türk Kızılayı Yönetim
Kurulu Üyesi İsmail Hakkı
Turunç ve Genel Müdür
Dr. Mehmet Güllüoğlu,
bölgedeki gelişmeleri
yerinde gözlemlemek ve
insani ihtiyaçları tespit
etmek için Gazze’ye
ziyaret gerçekleştirdi.
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Kızılay Her Zaman
Gazze'nin Yanında Oldu
Gazze’ye uzun yıllardır insani
yardımda bulunan, kalıcı projelere
imza atan Türk Kızılayı, 2008 yılından
bu yana ise yardımlarını düzenli bir
şekilde Gazze’ye ulaştırıyor. Ülkedeki
Daimi Temsilcilik Ofisi aracılığıyla
ihtiyaç sahiplerinin elinden tutan
Kızılay, su şebekesinin yenilenmesi,
tarımsal üretimin canlanması ve daha
birçok konuda önemli çalışmalar
yürütüyor.

400 Bin Gazzeli'ye
Temiz Içme Suyu Sağladık
Gazze Şeridinde içme suyu ve
atık su sistemlerinin zarar görmesi
üzerine harekete geçen Türk
Kızılayı, Gazze Şeridi İçme Suyu
Rehabilitasyonu Projesi hazırladı.
Proje sayesinde 400.000 kişiye
temiz içme suyu sağlandı. 2012
yılı itibariyle tamamlanan proje,
Kızılay’ın bölgedeki en önemli
çalışmalarından oldu.

Tarım Projeleri
Hayata Geçirdik
Savaş nedeniyle zarar
gören ve tarım yapılamaz
duruma gelen arazilerin
ıslah edilmesi, yeniden
ekilip tarımsal üretimin
canlandırılması için İslam
Kalkınma Bankası ile
işbirliğine giden Türk Kızılayı,
binlerce aileye destek
sağladı. Zeytin ve narenciye
ağaçları dikip, üzüm bağları
kuran, seracılık faaliyetleri
sayesinde binlerce
dönüm arazide sebze
tarımını başlatan Kızılay,
bölge ekonomisinin de
canlanmasına aracılık etti.
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RÖPORTAJ
Röportaj: Alper Balibeyoğlu

Lıeke Van De Wıel
UNICEF Türkiye Vekil Temsilcisi

"Türk Kızılayı bizim için
çok önemli
bir ortak"
Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin arttığı günümüzde, UNICEF’in acil
durum müdahalesi ile ilgili çalışmalarını bizimle paylaşır mısınız?
UNICEF afet müdahale konusunda köklü bir geçmişe sahip bir kurum. İlk
yıllarında daha çok acil müdahale faaliyetlerine odaklanmış olsa da, son 5560 yıldır hem afet müdahale hem de kalkınma faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Risklerin hafifletilmesi, acil durum hazırlığı, acil durum müdahalesi, iyileştirme
gibi acil durum müdahale süreçlerini dünya çapında yürütmekteyiz. UNICEF,
hem afet ya da çatışma gibi ani durumlara aktif olarak müdahale etmekte,
hem de zamana yayılan müdahaleleri yapmaktadır. Toplumlar başlarına gelen
afetlerden sonra gerileme yaşamaktadır. Bunu engellemek adına UNICEF
olarak ayrıca, ülkelerin yaşadıkları afetlerin ardından dirençlerini geliştirici
yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Birçok afet müdahale organizasyonundan
farklı olarak kalkınmaya yönelik projeler de üretiyoruz.
Her geçen yıl afetlerin arttığı dünyamızda ayrıca
global yardımlar da giderek artmakta. Her yıl onlarca
yeni yardım kuruluşu kuruluyor, bu manzara göz
önüne alındığında; gelecekten umutlu olabilir miyiz?
Gelecek hakkında her zaman umutlu olmalıyız.
UNICEF gibi çocuk haklarına yoğunlaşmış bir kurumun
gözünden baktığımızda, sağlık ve eğitim göstergelerini
incelediğimizde son yıllarda geniş kapsamlı bir gelişim
görülmektedir. Haiti depremi, Pakistan’da meydana
gelen sel, Batı Afrika’daki Ebola salgını gibi yıkıcı ve
kompleks durumlarda insani eylemlere büyük bir ihtiyaç
oluyor. Krizlerin yaşandığı ülkelerdeki toplumdan,
yardım kuruluşlarından ve hatta özel sektörden bile
yeni paydaşlar ortaya çıkmaya başladı. UNICEF de
son yıllarda insani eylemlerini çeşitlendirmeye, yeni
ortaklıklara başladı.
Yakın geçmişte Türk Kızılayı ve UNICEF arasında bir
protokol imzalandı. Özellikle Suriyeli misafirlerimizi
ağırladığımız kamplarda UNICEF’in oluşturduğu
“Çocuk Dostu Alan” projesi gerçekten çok değerli.
Proje hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz?
Türkiye özelinde baktığımız zaman, Türk Kızılayı bizim
için çok önemli bir ortak. Çünkü acil durumlarla başa
çıkma, müdahale ve iyileşme süreçleri hakkında
dünya çapındaki operasyonlarınızdan elde ettiğiniz
önemli bir uzmanlığınız bulunmakta. Geniş alana
yayılmış teknik uzmanlığınız, gerektiğinde birçok
bileşeni ortaya koyabileceğiniz bir lojistik yapınız
var. UNICEF’in de birçok uzmanlığı var. Ortaklığımız
çok önemli çünkü, Türk Kızılayı’nın tutumu, lojistik
ve saha becerileri ile acil müdahale ve insani yardım
konularına odaklanabiliyoruz. Ortaklığımız iki kuruma
da değer katıyor. Türk Kızılayı personeli kamplarda
bize, çocukların travmalarının azaltılmasında ve güvenli
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alanlar oluşturulmasında büyük katkıları oluyor. “Çocuk
Dostu Alan” uzun yıllar içerisinde dünya çapında kabul
görmüş bir konsept. Bu konseptin Türkiye’deki Suriyeli
çocuklar için uyarlanabilmiş olduğunu ve Türkiye’deki
ortağımızın bu kadar önemli bir rol oynadığını görmek
gerçekten mutluluk verici. Proje başlamadan önce her
iki kurumda Suriyeli çocuklar için beklentilerini paylaştı.
Sonuç olarak bu ortaklığın başarılı olmasından dolayı
oldukça mutluyuz.
Son olarak, dünya çapında ihtiyaç sahibi insanlara
yardıma koşan Türk Kızılayı hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Genel olarak Kızılay, Kızılhaç hareketine hayranlık
duyuyorum. Ama bilhassa Türkiye daha özel… Türk
Kızılayı 146 yıldır bu hareketin bir bileşeni konumunda
ve bu gösteriyor ki ihtiyacı olan insanlara dayanışma
göstermek Türk kültürünün bir parçası. Gerçekten
etkileyici… Türk Kızılayı köklü bir kuruluş ve bunun getirdiği mirasa sahip olmak gurur duyulması gereken bir
şey.
Ayrıca yapılan araştırmalarda görülüyor ki, Türk Kızılayı
en yüksek puanları alan yardım kuruluşlarından biri.
Toplumun güveni, bilinirlik ve çalışanların kendini işine
adaması gibi kriterlerdeki yüksek puanlar da bunun
kanıtı. Lojistik olarak bu kadar önemli bir bölgede olan
Türk Kızılayı’nın profesyonelliğini ve uzmanlığını dünya
çapında paylaşması gerçekten çok önemli. 146 yıllık bir
kuruluş olmasına rağmen yenilikleri takip ediyor olması
ve her zaman daha iyiyi hedefliyor olması da gerçekten
dikkat çekici. Özetle; Türk Kızılayı bizler adına ortaklık
kurmak için harika bir kurum.
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Afetlere hazırlık ve
müdahale noktasında
Kızılay bizim
gözbebeğimiz

“

“

Dr.Fuat Oktay
AFAD Başkanı

Röportaj: Armağan Pekkaya

“

RÖPORTAJ

Türkiye tarihindeki en büyük acılardan birini 17 Ağustos 1999’da Büyük Marmara Depremiy'le yaşadı. Deprem,
Türkiye’nin yüzüne afetlere ne kadar hazırlıksız olunduğu gerçeğini çarptı… Alınan derslerle yeni bir Kurum
doğdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı… AFAD, gerek ülkemizde gerekse bölge ülkelerindeki acıları
dindirmek için gece gündüz çalışıyor…
Geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos Marmara Depremi’nin
15. Yıldönümüydü. Bu 15 yılda afete hazırlık anlamında
Türkiye’de neler değişti ?
17 Ağustos afetlerle mücadelede bir yıldönüm. Olayın
nasıl yönetilmemesi gerektiğiyle ilgili bir yıldönüm.
Dolayısıyla devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte
bu konuyla ilgili bir zihinsel dönüşümün gerekliliğini
anlamaları açısından da bir milat. 17 Ağustos’a biz insanlarımızın yakınları için tekrar tekrar ağladığı bir tarih
olarak bakmıyoruz. Tam tersi buradan ne tür dersler
aldık, ne tür dersler alınmalı ve geleceğe dönük, stratejik,
operasyonel neler yapılmalıya bakıyoruz. Ve bunları biz
fiilen de yapmaya devam ediyoruz.
Değişen şeyler:
Afet yönetimi artık aynı afet yönetimi değil. Hem devlet için
hem de STK’lar için…Hem merkezde hem yerelde...2014
Türkiye’sinde özellikle müdahale boyutuna baktığımızda
afet olmadan önce müdahaleye hazır bir Türkiye var.
2014 yılı sonu itibariyle Türkiye Afet Müdahale Sistemi
fiilen uygulamaya alınacak. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla
merkezde ve yerelde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyeleriyle afetler olmadan önce nasıl
müdahale edeceğini bilen AFAD koordinasyonunda
birbirleriyle entegre olan, lojistik, haberleşme, iletişim
ve bilişim altyapısıyla uluslararası standartların üzerinde
bir afet yönetim sistemini faaliyete geçirmek üzereyiz.
Müdahale ve müdahaleye hazırlık anlamında bambaşka
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bir Türkiye var. Acil durumu yöneten değil riski yöneten
bir Türkiye noktasında ciddi adımlar atıyoruz. Yol haritalarımızı belirledik. Yasal düzenlemelerimizi yaptık. Yeterli
mi? Tabii ki sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Ancak ilerlemeye devam ediyoruz. Hepsinden önemlisi “Afete
Hazır Türkiye” diye yola çıktığımız bilinçlendirme ve
farkındalık projemiz var. Tüm bunları sayıca görüyoruz
ki 17 Ağustos’tan beri çok şey değişti.
Afet denilince yıkıcılığı ve etkileri açısından akıllara
ilk olarak deprem geliyor. Ancak Türkiye’de deprem
dışında da doğal ya da insan kaynaklı afetlerle ilgili de
çalışmalar yapılıyor. Nelerdir bu çalışmalar?
Geçmişe baktığımızda bir afet olduğunda tüm görevliler
son derece iyi niyetli olarak elinden gelenin en iyisini
yapmaya çalışıyordu. Ancak herkesin elinden gelenin
en iyisini yaptığı ortamda sonuç en iyisi olmuyor,
kaos oluyordu. Sonrasında da iyi yapan görevliler
ödüllendiriyor bir başka yere gidiyor, kötü yapanlarımız
da cezalandırılıyor bir başka yere gidiyordu. Ancak aynı
bölgede yeni bir afet olduğunda orada bulunanlar ilk
defa afeti yaşıyordu. Ancak Türkiye ikinci defa o afeti
yaşıyor oluyordu. Dolayısıyla her seferinde sıfırdan
başlanmış oluyorduk. Biz bunu durduralım diye yola
çıktık. Sistematik yaklaşalım dedik. Bundan sonra herkes
sadece elinden gelenin en iyisini yapmasın, herkes ne
yapması gerektiğini gayet net biliyor olsun dedik. Burada
AFAD bünyesinde ciddi bir yapılanmaya gittik. Öncelikle

YAZI DEĞİŞECEWK DEĞİŞMİŞ HALİ MAİLDE VAR....

dedik ki deprem bir doğal afettir. Ancak afetlere hazırlık
sadece depreme hazırlıkla eş anlamlı değildir. Şu an Irak,
Suriye ve Gazze’de yaşadığımız insan kaynaklı afetler,
ayrıca teknolojik afetler gibi ayrımlara gittik. Dolayısıyla
afetlere hazırlık ve müdahaleyi üç kısımda inceledik ve
yapılanmaya başladık. Türkiye Afetlere Müdahale Planı
Sistemi adıyla hazırladığımız yapıda bu üç unsuru da
bulacaksınız. Sistemi aşamalı olarak götürüyoruz. İlk
etapta depremle ilgili toplumda ve devlette huzursuzluk
vardı. Öncelikle bunu ortadan kaldırmak için Türkiye
Afet Müdahale Planı hazırlandı. Endüstriyel afetlerle ilgili
81 ilimize yayabileceğimiz belirli bölgelerde yoğunlaşan
risklerle ilgili de çalışmalarımız var. Kimyasal, biyolojik
üretimlerin olduğu bölgelerimizde olası risklere karşı da
çalışmalarımız var. Bu çalışma 2014 sonunda neticelenecek. 2015 yılında tüm illerimize yayılacak Şu anda
modellemelerimizi yapıyoruz. İnşallah Türkiye 2014’te
afet yönetiminde bambaşka bir noktaya geliyor olacak.
Dünyanın Insani Yardım Alanında ABD ve Ingiltere’den
sonra en büyük yardımı yapan 3. ülkesi olduk. Bu
durum nasıl ortaya çıktı ? Dünyada ve Türkiye’de ne
oldu da böyle bir noktaya gelindi?
2012’de BM’nin Cenevre ofisinin bir raporuydu bu. 4.
sırada diyordu Türkiye için ancak biz ülkeler bazında
üçüncü sırada olduğumuzu iddia ediyorduk. Çünkü
ABD, İngiltere ardından AB’yi sıralıyorlardı. Oysa AB bir
ülke değil bir topluluk. Dolayısıyla bu iki ülkenin ardından
ülke bazında biz üçüncü sırada geliyoruz. 2014 raporu
da açıklandı nihayet 1.6 milyar dolarlık yardımımızla
üçüncü sıradaki yerimiz netleşmiş oldu. Bunu sadece
AFAD yapmıyor, sadece Kızılay, TİKA, Bakanlıklar, STK’lar
yapmıyor. Bunu vatandaşlarımızın bağışlarıyla hep
birlikte yapıyoruz.

Ancak biz sadece maddi fayda sağlamıyoruz. Yardıma
muhtaç insanlara dokunuyoruz. Kızılayımız kaç çalışanını şehit etti. Ancak vazgeçmiyoruz. “Sağ elin
verdiğini de sol el bilmez” kültüründen hareketle bunu
dünyaya da reklam etmeden yapıyoruz. Bu da bize sevgi
olarak, karşılıklı bağlılık olarak geri dönüyor. Ülkemizde 1
milyon 100 bin üzerinde Suriyeli var. Irak’ta, Gazze’de,
ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Haiti de, Endonezya’da,
Myanmar’da, Şili’de yardıma ihtiyacı olan her bir insana
koşuyoruz. Bunu 3. lükle başka bir şeyle ölçemezsiniz.
Türkiye apayrı bir yerde gönüllerin birincisi oldu.
Bu bağlamda Türkiye 2016 yılında insani yardım
zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bu süreç nasıl gelişti ?
Katar, Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti’nde afetlerde
sivil asker işbirliği ile ilgili organizasyonlar yapıldı. Bu
organizasyonların Türkiye ayağı Antalya’da yapılmıştı.
Antalya’da yapılan organizasyon BM tarafından çok
başarılı bulunmuştu. Bütün bu çalışmaların sonucu
olarak Dışişleri Bakanlığımızın yoğun çabasıyla farklı
ülkeleri de geride bırakarak ilki yapılacak Dünya İnsani
Yardım Zirvesi 2016’da Türkiye’de yapılacak.
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Türk Kızılayı bu yıl 146. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor.
146 yıldır dünyanın her noktasında hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahibi her bir insana yardım eden Kızılay,
AFAD Başkanı olarak sizin için ne ifade ediyor?
Ülkemizin geçmişinden geleceğine taşıdığımız ender
kurumlardan
biri, gurur kaynağımız Kızılay’ımızdır.
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne
taşığımız çok ciddi acılarımız var. O geçiş sürecinde
milletimizle birlikte o acıları yaşamış çok ciddi bir
kuruluşumuzdur. Milli bir kuruluşumuzdur. Bir sivil
toplum kuruluşudur. Ancak öyle bir sivil toplum
kuruluşudur ki ihtiyaç olan her yerde ve her zamanda
olabilme kabiliyetine sahiptir. AFAD olarak bu koca çınarı
geleceğe daha güçlü olarak taşımakla sorumluyuz.
Kızılay Başkanımız, Yönetimimiz, Genel Müdürümüzle
Kızılay’ımızı geleceğe nasıl daha güçlü taşırız noktasında
sürekli iletişim halindeyiz. Kızılay sonsuza kadar var
olacak bir yapıdır. Dolayısıyla üzerine sürekli titrediğimiz
bir kurumdur. Hassasiyetimiz sürekli kendini geliştiren,
güçlendiren bir kurum olarak geleceğe ulaşmasını
sağlamaktır. Kızılay yönetimimiz de bunu yapıyor. Kızılay,
afet müdahalesi ve beslenme konusunda ana çözüm
ortağımızdır. Diğer hizmet gruplarımızda da barınma,
dağıtım, sağlık gibi alanlarda destek çözüm ortağımızdır.
Gerek sınırlarımız içinde gerek uluslararası alanda Kızılay
ile yakın işbirliğimiz devam edecektir.
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Bir noktayı netleştirmek gerekiyor. AFAD’a verilen
görev Türkiye’nin afetlerinin yönetiminin koordinesidir.
Hangi kurumun, hangi gücünü, hangi kapasitesinin
nerede nasıl kullanacağın konusunda yasa koyucu bize
sorumluluk veriyor. AFAD olarak stratejik, taktiksel ve
operasyonel boyutta bu yapıyı oluştururken Kızılaydaki
arkadaşlarımızla bunu çalışıyoruz. Bu noktaların hiçbirinde Kızılay zafiyet göstermemiştir. KIZILAY BİZİM
GÖZ BEBEĞİMİZDİR.
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RÖPORTAJ
Peter Maurer
Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC) Başkanı

Röportaj: Elif Ünal

"Insani Sorunların
Çözümü Için
Yeni Yolların Peşindeyiz

Sizin bakış açınızdan bugün dünyadaki en önemli
insani krizler hangileri?
Önem kavramının farklı formları vardır. Hergün haberlerde yer almamasına rağmen çok sayıda insan için büyük
acılara yol açan krizler var...Orta Afrika Cumhuriyeti ya da
Güney Sudan veya Sahra altı Afrikası, Nijer ya da toplumun büyük kesiminin yaşamla ölüm arasında bulunduğu ülkeler bizim açımızdan ciddi ölçüde endişe kaynağı.
Hergün haber olmasa da bu bölge muhtemelen dünyanın en çok etkilenen bölgesi. Geniş Ortadoğu ise radikal
dinamiklerin etkisi, çatışmaların derinleşerek bölgeselleşmesi nedeniyle tehlikeli. Bu durum yalnızca tek bir ülkeyi
istikrarsızlaştırmıyor. Bu yalnızca tek bir kriz de değil artık
insani alanda çok ciddi sorunlara yol açan bölgesel bir
kriz. Bir de rakamlar açısından baktığınızta toplumlar üzerinde aynı derecede etkisi olmayan ama siyasi sonuçları
açısından zor olan krizler de var. Örneğin Ukrayna’daki
kriz, sayısal olarak daha az kişiyi etkilemiş olsa da önemli
güçlerin dahil olması nedeniyle tehlikeli dinamikleri harekete geçirdi ve ciddi endişelere yol açtı. Bu hangi açıdan
baktığınıza bağlı. Eğer bir sıralamaya giderseniz haksızlık
etmiş olursunuz. Net olan şu ki; geçtiğimiz yıldan bu yana
istikrarsızlık Batı Afrika’dan Afganistan’a kadar etkili olan
dinamikler ve sonuçları yaşanan krizlerin tekil olarak kalmasına imkan vermedi. Bütün bir bölge istikrarsızlaştı ve
bu da insani ihtiyaçların yaygınlaşmasına yol açtı.
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Geniş Ortadoğu’dan bahsettiniz ancak Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölgedeki krizlerle ile ilgili biraz
daha ayrıntıya girebilir misiniz?
Farklı dinamikler işlemekte. Tabi son dönemde, on yıllardır
görülmedik biçimde insanların ölümüne ve yerlerinden
edilmelerine yol açan Israil-Filistin sorunu var. Gazze’deki
dört beş haftalık çatışma 2000 kişnin hayatına mal oldu.
40,000 kişi yerinden edildi ve 10,00’den fazla kişi ciddi
şekilde yaralandı. Bu rakamların Israıl-Filistin çatışmasında
daha önce bir benzeri yok ve bu nedenle bu durum ciddi
endişelere yol açtı. Siyasi çözüm için ciddi bir çaba ve
perspektif olmadan uluslararası toplumun yeniden imara
geri döneceğini düşünemiyorum. Gazzeliler’in de kendilerine farklı bir gelecek sağlayacak siyasi bir perspektif
olmadan imarın yeniden başlaması ile tatmin olacaklarını
sanmıyorum. Bildiğiniz gibi Suriye ve Irak’ta da çok farklı
dinamikler işlemekte. Çatışma dinamiklerinin her iki ülkede de bir şekilde radikalleşmesi ve bu çatışma alanında
IŞID’ın ortaya çıkması bizim açımızdan ciddi endişelerin
doğmasına yol açan önemli bir faktör. Bu durumun yerinden edilmeleri artırması ve ülkelerini terk etmeyen ancak
yardıma ihtiyacı olanlara ulaşılmasını daha da zorlaştırması muhtemel. Bugün Suriye ve Irak’ta yardıma ihtiyacı olan
topluluklara ulaşmak konusunda sıkıntılarımız var. Bizim
onlara ulaşma olasılığımıza bağlı olarak, bu topluluklar er
ya da geç harekete geçip kendilerini daha güvende hissettikleri yerlere gideceklerdir.
Ayrıca geçtiğimiz aylarda bu bölgede mevcut sistemlerin işlemez hale geldiğine tanıklık ettik. Burada yalnızca
bir kaç doktor ya da hemşire eksiğinden bahsetmiyorum.
Suriye ve Irak’taki sağlık sistemleri işlemez halde ve bu
durumun komşu ülkeler üzerinde etkisi olacaktır. Suriye

Halkı’nın yarısının savaştan kaçıyor olmasının bölge üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sonuç olarak biz, su, sağlık
ve geçim sağlama konusundaki sorunların bölgeselleşmesinde çok ciddi sorunlar görüyoruz. Bu du-rumun çok
büyük bir etkisinin olmasından endişeliyim ve Türkiye’yi
de etkileyecek. Bu nedenle, biz bu sorunlara müdahale
konusunda Türk ortaklarımızla çalışmak is-tiyoruz.
Hareket açısından bakarsak olursak bu acıların hafifletilmesi için neler yapılabilir. Her zaman ilgilenilmesi
gereken standart konular var. Bunlar barınma, geçim,
sağlık, sanitasyon, eğitim gibi temel ihtiyaçlardır.
Burada sorulması gereken soru beklenenden uzun
süren kriz durumlarında ne-ler yapmamız gerektiğidir.
Bugün üzerinde derin düşünmemiz gereken konunun
yerlerinden edilmiş Suriyelilerin önümüzdeki dönemde
yeni Filistinliler olmalarını nasıl önleyeceğimiz konusu
olduğunu düşünüyorum. Bu konu belki de insani harekete
farklı yaklaşımlar getirilmesini gerektirecektir. Benim bir
çözüm önerim yok. Ancak uzun vadeli insani sorunları ele
almak için yeni ve yaratıcı yollar keşfetmek konusunda
güçlü bie taahhütümüz var.
Hareket’in Kızılay ve ICRC gibi ortakları insani acıları
azaltmak için ne şekilde işbirliği yapabilir? Ve bunu
neden yapmalılar?
İşbirliği, eşgüdüm ve tamamlayıcılık arasında her zaman
ince bir çizgi vardır. Hareket açısından önemli olan,
bizlerin kimin hangi konuda yeterli kapasiteye sahip
olduğu konusunda net bir fikir sahibi olmamız. İki günlük
ziyaretim sırasında gördüm ki Kızılay, barınma ve çadır
konusunda olağanüstü bir kapasiteye sahip. ICRC’nin
başka yetkinlikleri var. Mesela ailelerin birleştirilmesi
konusundaki stratejiler ile Uluslararası İnsancıl Hukuk
kaynaklı yükümlülüklerimiz nedeniyle silahlı çatışma
aktörleri, tutsaklara muamele ya da sıvıllerin korunması
gibi meseleler. Birbirimizin falliyetlerine tamamlayıcı
olacağımız alanları tanırsak, belli bir coğrafi bölgede etkili
olabilir, her iki kurumunda güçlü olduğu alanlarda daha
fazla insanın ihtiyaçlarını karşılayarak gelişme sağayabiliriz.
Bunun önümüzdeki dönemde iyi işbirliğinin sağlanması
anlamına geleceğini düşünüyorum.

Mülakatımızın başında 2016 yılında İstabul’da yapılacak olan Dünya İnsani Zirvesi’ne değindiniz. Bu konuda başka neler söylemek istersiniz?
İnsani bir konferansa insani aktör ve kurumların
katılması tabi ki gerekli. Ancak bugünün kritik konuları
insani aktörler arasındaki eşgüdüm, işbirliği ve etkinlik
değildir. Kritik önemdeki konu bizlerin yalnızca etkisini
azaltabileceği krizlere siyasi çözümler getirecek
politikacılarla etkileşimimizdir. Silahlı kuvvetlerle nasıl bir
etkileşime girdiğimizdir. Çünkü çatışma bölgelerinde
silahların ne şekilde kullanıldığından onlar sorumludur.
Yani böyle bir konferansta politikacılarla askerlerin ve
askerlerle insani görevlilerin etkileşimini tartışabileceğimiz
bir platforma ihtiyacımız var. Ayrıca, geleceğin artan
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni finansal mekanizmalar
üzerinde düşünmeliyiz. Bunlardan örnek vermek için
bahsediyorum. Umuyorum ki, bu konfreans bütün
olarak insani topluluğun içindeki kuruluşların kurumsal
ilişkilerinin ötesine geçer.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Herketi’ne gelince, gerçekçi
olmalıyız. Hareketin içinde kendi ülkelerinde çok
önemli hizmetler veren pek çok iyi ulusal dernek var.
Ancak uluslararası krizlerde hizmet verme kapasitesine
sahip yalnızca bir kaç ulusal dernek var. Kızılay tabi ki
bunlardan biri. Çok iyi olan bir kaç Avrupa ve Amerikan
ulusal dernekleri mevcut. Dünyanın başka yerlerinde
sürekli bir kapasiteye sahip olmayan ulusal dernekler de
var. Ancak günün sonunda yalnızca yalnızca bir avuç
anlamlı ulusal program var. Etkili bir şekilde müdahalede
bulunabilmek için birlikte düşünmemizin önemli olduğunu düşünüyorum.
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SINIRSIZ IYILIK
Dikenli tellerin ardında binlerce endişeli göz, kendilerine
uzanacak yardım elini bekliyor. Çoğunluğunu kadınların
ve çocukların oluşturduğu binlerce insan, kendi türünün
vahşiliğinden kaçarak sığınabilecekleri güvenli bir korunak
arıyor. Yüreklerdeki acı ve endişe gözyaşlarına karışırken,
Türkiye bir kez daha mazlumlara kucak açıyor. Dikenli
teller aralanıyor ve binlerce Suriyeli şefkatin, merhametin,
dostluğun ve kardeşliğin topraklarına ayak basıyor. Sınırın
“sıfır” noktasında, insanlık zirveye çıkıyor.
Suriye’de süre gelen iç karışıklıklar ve çatışmalar geniş
nüfus hareketlerine sebep olmaya devam ediyor. Evlerini
ve yurtlarını terk eden Suriyeliler bir Mehmetçiğin omzuna
yaslanarak sınırdan Türkiye’ye giriş yapıyor. Bölgede
ortaya çıkan insani krizin ilk gününden itibaren yardım
çalışmalarında önemli bir rol üstlenen Türk Kızılayı,
ihtiyaç sahiplerini burada da yalnız bırakmıyor. Bu yoğun
nüfus hareketinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
AFAD koordinesinde kapsamlı bir yardım operasyonu
sürdürülüyor.
Suriyeliler Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan
Mürşitpınar sınır bölgesinden Türkiye’ye geçiş yaparlarken
Türk Kızılayı, bir yandan sınır üzerinden teslim ettiği
insani yardım malzemeleri ile acil ihtiyaçları karşılamaya
çalışırken bir yandan da sınırdan geçişi sağlanan
Suriyelilere su ve bisküvi ikramında bulunuyor. Gözlerdeki
endişe yerini umuda bırakıyor.
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Sıcak Destek
Sınırın iki tarafı arasında geçmişi yüzyıllara dayanan
akrabalık bağları var. Bölgeye gelen Suriyelilerin büyük
bölümü, Türkiye’deki akrabalarının yanına yerleşiyor.
Kimsesi olamayan ve geçici olarak okul, düğün salonu
ve cami gibi merkezlere yerleştirilen Suriyeliler içinse
Türk Kızılayı, üç öğün sıcak yemek ikramına başlıyor.
Kızılay ekipleri geçişlerin devam ettiği sınır bölgeleri,
ihtiyaç sahiplerinin geçici olarak yerleştiği Suruç’ta
bulunan okullar, ilçe merkezi, düğün salonları, taziye
evleri ve camilerde su ve gıda dağıtımlarına devam
ederken, bölgeye kurulan mobil mutfak ünitesinde
üretilen 10 bin kişilik sıcak yemek, mobil ikram araçları
ile şehrin dört köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Yemeklerin üretilme ve ulaştırılma aşamasında, besin
değeri hesaplamalarına ve hijyen koşullarına azami
ölçüde özen gösteriliyor.
Türk Kızılayının sıcak yemek ikramı kapsamında
sunduğu bir diğer hizmetse, mobil çorba ünitesi. Şehir
merkezine konulan özel araç sayesinde ihtiyaç sahipleri,
sıcak çorbalarını musluktan bardaklara doldurarak gıda
ihtiyaçlarını karşılama imkânına kavuşuyor.

Çalışmalara Yakın Takip
Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu da
bölgeye giderek yardım çalışmalarına bizzat katılıyor.
Sınır bölgesine de giden Genel Müdür Güllüoğlu,
burada yardım malzemelerini bizzat kendi elleriyle
mazlumlara teslim ediyor. Bölgedeki diğer yetkililer ve
ihtiyaç sahipleri ile görüşen Genel Müdür Güllüoğlu,
çalışmalar ve insani ihtiyaçlar ile ilgili detaylı bilgi alıyor.
Bölgede yürütülen çalışmalara bu kapsamlı incelemeler
doğrultusunda yön verilerek, mazlumların ihtiyaçları en
verimli şekilde karşılanmaya çalışılıyor.
Haber dergiye hazırlanırken Türk Kızılayının bölgedeki
insani yardım çalışmaları da olanca hızıyla devam
ediyordu. Bu ülkenin iyiliksever insanları sayesinde yaralar
bir kez daha sarıldı. Ancak daha derindeki, yüreklerdeki
yaraların iyileşebilmesi için, insanoğlunun vahşiliğinin
biran önce sona ermesi ve insanların kendi topraklarında,
kendi vatanlarında güvenle yaşayabilmeleri gerekiyor.
O gün gelinceye kadar, Türkiye dostluk ve kardeşlik
görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Halkımızın
merhamet eli olan Türk Kızılayı da mazlumları yalnız
bırakmayacak.
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RÖPORTAJ
Bülent Yıldırım
İHH Başkanı

"Yaşananlara
Karşın
Dünya Sessiz
Dünya’da acı varsa, acıyı dindirmek için çalışan insanlar
da var… Birleşmiş Milletler verilerine göre 2013 yılında 155 insani yardım görevlisi başkalarının acısını
hafifletmeye çalışırken hayatını kaybetti… İnsanlığın
umudu belki de ölümü bile göze alabilen yardım
görevlileri… İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Dünyanın en
zor bölgesinde yürütülen insani yardım çalışmalarını
Türk Kızılayı Dergisi'ne anlattı...
Dünya üzerinde 4 yıl içinde çok şeyler değişti. Önce
Allah’a sonra Müslümanlara güveniyoruz. Onurlu bir mücadele veriyoruz geri adım atmak istemiyoruz. Dünyayı
cennet de cehennem de yapmak kendi elimizde.Şu
anda 4. Dünya Savaşı yaşanıyor. Ama maalesef ölenler
hepsi Müslüman. Filistin, Çeçenistan, Doğu Türkistan,
Arakan, Mora, Orta Afrika ve Keşmir’de ölenlerin hepsi
Müslüman. Hıristiyanların birbiriyle savaşı var mı? Yahudilerin Hıristiyanlarla savaşı var mı?
Batı ve batı merkezli anlayış Müslüman Dünya’nın kalelerinin hepsini tek tek yıkmaya çalışıyor. Mısır’da bunu
yapıyorlar, Suriye’de başka bir şekilde, Libya’da başka
bir şekilde. Müslümanların şu anda sesinin tek çıktığı
yer Türkiye’dir. İşte bunun için birden bire son darbe
yapıldı. “Neden Türkiye’ye yapıldı” diyorlar ya burada
yapılan darbe sadece hükümete değil daha ötesi var.
Bu darbe girişimi İslam coğrafyasına yapılmıştır. İslam
coğrafyasını da nefes aldığı birkaç yerden biri ve en
güçlü yeri Türkiye’nin de yıkılması gerekiyordu. Bunun
için bu darbe yapıldı.
Suriye’de katledilen insanlar var. Bu insanlarla ilgili dünya
sessiz kaldı. Ne bir insani yardım koridoru açıldı ne de bu
konu uluslararası arenada hakkıyla konuşulabildi. Orada
karda kışta ayakkabı bulamayan çocuğa bir ayakkabı
gönderemediler. Avrupa ve Amerika’da Suriye’deki katliamların yüzde biri olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı.
Şimdi dünya sessiz. Batı’nın zulmünü zaten biliyoruz.
Bizimle aynı sofraya oturup aynı coğrafyada yaşayıp
sessiz kalanlara yazıklar olsun.
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Röportaj: Sevilay Esen

Biz Mazlumların Olduğu Her Yerde Varız
İHH’nın misyonu; yeryüzünde adaletin ve iyiliğin
hâkim olması için, evrensel kardeşlik bilinciyle nerede
olursa olsun, muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç
duydukları insani yardımı ulaştırmak ve onurlu bir yaşam
sunmak. Yardımları dünyanın dört bir yanındaki savaşların
sona ermesi ve insanların barış ve huzur içinde yaşaması
için gönderiyoruz.
Biz hayatımız boyunca sınır kabul etmedik. İngilizlerin
ve Fransızların çizdiği sınırları sınır görmedik. Biz mazlumların olduğu her yerde varız.
İHH insani yardım yaparken, dünyada mazlum insanlara
yapılan zulümlere şahit oluyor. Bu iş sadece insani
yardım boyutunda kalamaz. İHH insani yardımlarına bir
de insani diplomasi boyutunu ekledi.
Yıl boyunca savaş ve afetlerden etkilenen mazlum ve
mağdurların yardımlarına koştuğumuz gibi Ramazan ve
Kurban bayramlarında 110’un üzerinde ülkede yardım
malzemesi dağıtıyoruz. 40’ın üzerinde ülkede yaklaşık 45
bin yetimin bakımını üstleniyoruz. Bu yetimleri üniversite
eğitiminin sonuna kadar sponsorluk sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Ayrıca Yetim Dayanışma Günlerinde bu yetimleri ziyaret ediyor gönüllülerimiz.
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IRAK'TAKI IHTIYAÇ
SAHIPLERINI YALNIZ
BIRAKMADIK
IŞID terör örgütü Irak’ta milyonlarca
insanın evlerini terk etmesine neden
oldu. Iraklılar kendi ülkelerinde göçmen durumuna düştü. Türkmenlerin
çoğunlukta olduğu Telafer tamamen
boşaldı. Onbinlerce Telaferli’nin ilk
adresi komşu Sincar oldu. Sokakta,
inşaatlarda, türbelerde yaşam mücadelesi veren Telaferlilerin imdadına
Türk Kızılayı yetişti. Eş zamanlı olarak
Dohuk bölgesine de yardım malzemesi ulaştıran Türk Kızılayı, bölgedeki yardım faaliyetlerini Erbil üzerinden sürdürüyor.
Telafer
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Tüm Gruplara Insani Yardım Yapıldı
Sincar’ın teröristlerce ele geçirilmesinden sonra Bölgesel Kürt
Yönetimi’nin başkenti Erbil’i merkez olarak kullanmaya başlayan
Türk Kızılayı, buradan tüm yerleşim yerlerine yardım malzemesi sevk
etmeye başladı. Erbil kent merkezi ve çevresi olmak üzere ihtiyaç
sahibi Türkmen ailelere gıda ve giysi yardımında bulunan Kızılay,
çatışmalardan etkilenen Ezidilere ve Hristiyanlara da yardım malzemesi
ulaştırdı. Kızılay şubelerinin desteğiyle bölgeye gönderilen 77 TIR yardım
malzemesi Türkmenlerin de desteğiyle tüm gruplara dağıtıldı. Yardım
malzemelerinin etkili bir şekilde dağıtılmasına Türkmen Milletvekili
Aydın Maruf da destek verdi, Kızılay personelini yalnız bırakmadı.

Türkiye’den Irak’a Yardım Yağdı
Telafer ile başlayan ve Irak’ın geneline yayılan çatışmalar milyonlarca
insanı etkiledi. Türkiye yaşananlara seyirci kalmadı ve yardımlarını Türk
Kızılayı aracılığıyla bölgeye ulaştırdı. Sivil toplum kuruluşları, firmalar
ve vatandaşlar hem ayni hem de nakdi yardımlarla Iraklıların yarasına
merhem oldu. Türkiye’nin Irak’a toplam yardımı ise 200 TIRI geçti.

Kızılay Yöneticileri Yardım Çalışmalarını Yerinde
İnceledi
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, çatışmaların
her geçen gün tırmandığı Irak’a ziyaret gerçekleştirdi.
Erbil ketindeki yardım dağıtım çalışmalarını yerinde
inceleyen Akar, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kolabaş da Irak’ı ziyaret
eden Kızılay yöneticisi oldu.

Türkiye Sığınan Ezidilere Yardım Elimizi Uzattık
Telaferli Türkmenlerin sığınmak zorunda kaldığı
Sincar bölgesindeki Ezidiler, IŞİD’in saldırıları sonrasında evlerini terk ederek yollara düştü. Onbinlerce
Ezidi göçmen durumuna düştü. Binlercesi ise Habur
Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Ezidilerin her
türlü ihtiyacı AFAD koordinasyonunda karşılanıyor
ve Türk Kızılayı da yardım faaliyetlerine destek
veriyor.

Amirli’deki Türkmenlere Yardım Malzemeleri Ulaştırıldı
Günlerce kuşatma altında kalan, Türkmen şehri
Amirli üzerindeki kuşatmanın kaldırılmasın ardından Türk Kızılayı yardım malzemelerini
bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay
ekipleri, kuşatma nedeniyle zor günler geçiren
Amirli halkına desteğe devam ediyor.

Çocuklar da unutulmadı
Yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında
çocukları unutmayan Kızılay ekibi, Türkiye’den
gönderilen giysileri çocuklara dağıtarak, çocukların gülümsemesine ortak oldu.
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RÖPORTAJ
İsmail Hakkı Turunç
Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi

"Insani Yardımın
Çerçevesini Daha
Geniş Düşünmek
Gerekiyor
Röportaj: Erkan Aksu

Uzun yıllar, dünyanın birçok bölgesinde insani yardım
çalışmalarına katılan ve operasyonları yöneten, yardım organizasyonları gerçekleştiren, afetlerden etkilenen insanların yaşama yeniden bağlanması için
projeler üretilmesine aracılık eden, çalışmalarını Türk
Kızılayı Yönetim Kurulu Üyeliği çatısı altında sürdüren
Ismail Hakkı Turunç, yardımseverliğin atalarımızdan
miras kaldığını vurguluyor. Türkiye’nin insani yardım
alanında dünya markası olduğuna dikkat çeken Ismail
Hakkı Turunç’un, yoksul ülkelere yapılacak uzun
süreli yardımların ne derece önemli olduğu, Türk
Kızılayı’nın değerinin nasıl yükseldiği, bir mazluma
uzatılan yardım elinin hayatı nasıl güzelleştirdiği ile
ilgili düşüncelerini, anılarını bu söyleşide bulacaksınız.
Hayatınızda hayır işleri, yardımlar önemli bir yer
tutuyor. Sadece Türk Kızılayı’nda değil, birçok vakıfta
da görevleriniz var. Kendinizi hayır işlerinin içinde mi
buldunuz, yoksa bilinçli bir tercih mi yaptınız?
Hem ailem, hem de çevrem yardımsever insanlardan
oluşuyor. Bu yardımsever ortam benim de hayata bakışımı
etkiledi. Aslında Türk toplumu, genel olarak yardımseverdir.
Hepimiz, vakıf medeniyetinin evlatlarıyız. Bugün onlarca
sivil toplum kuruluşunun yanı sıra devletimizin yardım
birimleri de var. Ama yüzyıllar öncesine baktığımızda
atalarımız bugünkü yardımların kat be kat üstünde çalışmalar gerçekleştirmişler. Hatta öyle işler yapılmış ki şaşırmamak imkansız.

48

Türkiye yurt dışı insani yardımda adından sıkça söz
ettirmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Büyük devlet olma yolunda ilerlerken tüm şartları yerine
getirme zorunluluğu var. Türkiye de bu yola baş koydu ve
gerekli şartları yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu
listenin içinde insani yardım ilk sıralarda yer alıyor. Soğuk savaş
döneminde ülkeler askeri gücüne göre sınıflandırılıyordu.
Bugün ise, ihtiyaç sahibi ülkelere, insanlara yaptıkları
yardımların büyüklüğü ölçüsünde dikkate alınıyor,
adından söz ettiriyor, saygınlık kazanıyorlar. Devletimiz,
sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm kurumlarımız bu fikir
etrafında kendilerini düzenliyor, planlama yapıyor. Sonuç
olarak ülkemiz, milli gelirine göre en fazla insani yardımda
bulunan üçüncü ülke olmayı başardı.

Insani yardımdaki operasyonel güç olarak Türkiye
standartları gerçekten yakaladı mı?
İnsani yardımdaki operasyonel gücümüz dünya standartlarını yakaladı, hatta geçti. Daha anlaşılır olması açısından yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. 2013 yılı
sonlarına doğru Filipinleri Manila Tayfunu vurdu. Genel
Başkanımız ve Kızılay heyeti olarak o sırada Sidney’de
kongredeydik. Afet haberini alır almaz uçakla Filipinlerin
başkenti Manila’ya ulaştık. Bizim oraya varışımızdan iki saat
sonra Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay ve beraberindeki
heyetle birlikte bir uçak dolusu yardım malzememiz de
Manila’ya ulaştı. Yardım malzemeleri yetkililere teslim
edildi. Ayrıca yerelden temin ettiğimiz gıda malzemelerini
de tayfunun vurduğu bölgelerde dağıttık.

Sivil toplum kuruluşlarımızın yurt dışı çalışmalarında
başarılı olmasını neye bağlıyorsunuz?
Türk insanının genlerinde organizasyon yeteneği,
gönlünde merhamet pınarı, insanlara yardım etme
coşkusu var. Bugünkü başarımız bundan kaynaklanıyor.
2004 yılında Endonezya’da yaşanan tusunami sonrası
yardıma gittik. 2005 yılında Pakistan depreminin sonrasında oradaydık. Ardından Etiyopya’da insani yardım
çalışmalarımız oldu. Haiti, Japonya ve daha birçok ülkeye
insani yardım götürdük.
O ülkelerde şunu gördüm: Türkiye’den giden STK’lar
hızla harekete geçme, organize olma, çok kısa zamanda
ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda yetenekliler.

Bu olaydan yaklaşık 20 gün sonra Paris’teki bir toplantıya katıldım. Kanadalı yetkililerle görüşme imkânımız
oldu. Filipinlere yaptığımız yardımlardan bahsettik.
Kanada Belediyeler Birliği ile Filipinler Belediyeler Birliği
arasında 30 yıldır işbirliği olmasına rağmen, o tarihe
kadar, tayfundan etkilenen bölgelere ve insanlara hangi
yardımı yapacaklarına karar vermediklerini acı bir şekilde
Kanadalılardan öğrendim. Türkiye’nin adını duymayan,
haritada yerini bilmeyen Filipinlilere binlerce kilometre
öteden yardım götürürken, uzun yıllardır ilişkileri olan
ülkeler Filipinlere ulaşma konusunda henüz harekete bile
geçmemişti. Türkiye’nin operasyonel gücünü anlatmak
için bu iyi bir örnek diye düşünüyorum.
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Geldiğimiz noktada Türk Kızılayı’nın konumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye insani yardımda geri kalmamalı. İnsani yardım
denilince herkesin aklına Türkiye, Türk Kızılayı gelmeli.
Türk Kızılayı rol model olmalı. Bu konuda önemli mesafeler kat ettik. Biz aracı bir kurumuz. İnsanların bağışlarıyla bugünkü gücüne kavuşmuş bir kuruluşuz. Bunun
gereğini yerine getirip ihtiyaç sahiplerine ulaşmalıyız.
Türk Kızılayı kendini her zaman yenilemeli, geliştirmeli.
Çünkü gelişmiş ülkelerin tamamında güçlü sivil toplum
kuruluşları var. Ülkeler o STK’ların “sıcak yüzüyle” diğer
ülkelere sağlık, eğitim ve benzeri konularda yardım
götürüyorlar. Çoğu zaman ise yaptıkları yardımın karşılığı olarak bu ülkeler sömürgeci davranıyorlar. Bunun
örneklerini görmek mümkün. Türkiye olarak biz bunu
yapmadık, yapmayacağız. Bizim farkımız bu. Bu nedenle STK’larımızı daha fazla güçlendirmeli ve ihtiyaç sahibi
ülkelere sömürge kurma niyetiyle gitmek isteyenlerin
karşısında var olabilmeliyiz.
Türkiye’nin yardım elini uzattığı birçok ülke var. Genellikle
gıda yardımında bulunuyoruz. O ülkeleri güçlendirmek,
sorunlarını kökten çözmek için yardımlarımızı başka bir
aşamaya taşıma düşüncesine siz nasıl bakıyorsunuz?
İhtiyaç sahibi ülkelere, insanlara sürekli yardım yapmaktansa onları güçlendirmek, “balık tutmasını” öğretmek
şart. Özellikle Afrika’da bunu yapmak gerekiyor. Çünkü Afrika ülkeleri kendi kendine yetmiyor. Bu ülkelerin
yer altı ve üstü zenginlikleri de var ama onları işleyecek
teknik ve bilgi yeterli değil. Eğer Afrika ülkeleri çalışmaz,
çağı yakalamaz, güncel bilgiyi öğrenmez ise dünyanın
geri kalanı onları beslemek için daha uzun yıllar uğraş
verir.
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Etiyopya’yı ele alalım. Ülke nüfusu yaklaşık 80 milyon. 45
milyon adet canlı büyükbaş hayvana sahip bu ülkede bildiğimiz anlamda hayvancılık sektörü yok. Sütü işleyecek
bir tek fabrika, tesis yok. Deri sanayi ve hayvanın diğer
kısımlarını işleyecek sanayi de yok. Onların yapamadığını
batılılar yapıyorlar. Hayvanın derisini Avrupa’ya götürüp
işliyor, pahalı olarak Afrika ülkelerine geri satıyorlar. Bunu
değiştirmek gerekiyor. O nedenle insani yardım çalışmalarına yeni bir çerçeveden bakmak gerekiyor.
Türk Kızılayı’nın Somali’de yaptığı tam da bu değil mi?
Evet. Somali’de gıda ve barınma yardımının yanı sıra ülkeyi baştan aşağı değiştirecek bir projeyi hayata geçirdik.
Fen işleri yerleşkesi kurduk. Türkiye’den satın aldığımız iş
makinalarını ülkeye gönderdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile hayata geçirilen proje
sayesinde yerel halkı eğittik, sistemin işleyişini öğrettik.
Bu iş makinalarını satın alıp onlara teslim de edebilirdik.
Ama bunu tecih etmedik. Çünkü Afrika ülkelerinin genel sorunu hibe edilen aracalar bozulduktan sonra tamir
edememek veya o araçları gerektiği gibi kullanamamak.
İş makinaları çalışmadıkları için işler aksıyor. Kanal kazacak araçlar arızalı, pis sular şehrin içinden akıyor. O araçları çalışır hale getirseler Afrika’nın birçok şehri bugünkü
durumda olmaz, şehirleri gelişme gösterir.
Somali’deki çalışmalarımız bu nedenle önemli. Proje
sayesinde binlerce insanın şehir merkezine geri dönüşüne şahit olduk. İnsanlar savaş psikolojisinden kurtulmaya başladılar. Mogadişu’da yaşam yeniden başlıyor.
Sosyal hayat hareketlenmeye başladı. Bunu görmek
bizi gururlandırıyor.
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Röportaj: Erdem Çöplen

Kemal Öztürk
Anadolu Ajansı Genel Müdürü

RÖPORTAJ

“

“Önce

Insanız!

“

Dünyadaki insani
krizlere her gün yenileri
eklenirken, Anadolu
Ajansı bu krizleri sadece
ülkemize değil, dünya
kamuoyuna da duyurmak
noktasında önemli
bir görev üstlendi.
Haberciliğin ötesine
geçen bu tavrın şifrelerini,
kurumun Genel Müdürü
ve Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Öztürk’e sorduk.
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Bir haber ajansı yöneticisi olarak,
özellikle Gazze’de ve Irak’ta yaşanan insani krizleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce dünya bu duruma yeterince tepki verebildi mi?
Üç senedir Anadolu Ajansı’nda
yoğun olarak habercilik yapıyorum.
Bu son üç senede Suriye, Mısır ve
Filistin’de yaşananlar son 20 yılda
yaşananlardan çok fazla. Bir İranIrak Savaşı var bu savaşta 1 milyon
insan öldü, Bosna Savaşı var 200 bin
kişi öldü ama bu savaşlardaki trajedi
ve bu savaşlardaki insani dram
diğerlerine göre çok daha yoğun
yaşandı. Mesela Suriye’de 2 yılda 200
bine yaklaştı ölü sayısı. Milyonlarca
insan göç etmek zorunda kaldı. Bu
kadar kısa sürede bu kadar yoğun bir
dram çok yaşanmamıştı. Medyanın
güçlenmesiyle de birlikte bu dram
şimdi daha çok insanın gözünün
önünde oluyor.
Belki de hepimizi şaşırtan durum,
hepimizin düşünmesi gereken
konu; gözümüzün önünde insanlar öldürülürken, nasıl oluyor da
izleyici sessiz kalabiliyor?
Biz Suriye’den işkenceyle öldürülen
insanların fotoğraflarını yayınladık.
Dünyada sadece Anadolu Ajansı,
CNN ve The Guardian yayınladı. 15
bin kişinin fotoğrafı var, ispatlı delilli
ve insanlık suçu olarak vücutlarına

numaralar yazılmış, iskelete döndürülmüş, açlıktan öldürülmüş, belgesi
var bunun. Bir şey yapılamıyor. Kimyasal silah atılıyor, çocuklar öldürülüyor, yine bir şey yapılamıyor.
Mısır’da, Rabia Meydanı’ndan dünyaya canlı yayında ilk duyuran bizdik.
Meydana tankların girdiğini, insanları
öldürdüğünü dünyaya yayın yaptık.
Hiç kimse bir şey yapmadı. Son
olarak Gazze olayında da oradan
canlı yayın yaptık. Herkesin gözü
önünde 2 bin kişiyi öldürdüler ki
bunların 436’sı çocuk. Bunu canlı
verdik,
fotoğraflarla,
videolarla
verdik, yine bir şey olmuyor. Sorgulamamız gereken konu; insanlığın
vicdanına ne oldu?
İngiliz Başbakanlarından birinin
meşhur sözüdür; “İlişkilerde çıkarlar vardır, dostluklar yoktur. ”Bunun
ifadesi, hiçbir ahlaki kuralın, hiçbir
etik değerin olmadı anlamına gelir.
Ne demek bu; “Benim İsrail ile dostluğum var, 2 bin çocuğun ölmesi
benim için önemli değil.” Eğer ahlaki bir kriteriniz varsa ilişkinizde, işte
Arjantin, Brezilya, Bolivya, Türkiye ve
Katar gibi ülkeler buna uluslararası çıkarlar açısından bakmaz, ahlaki
değerler açısından bakar ve tepkisini
ortaya koyar. Türkiye bu tepkiyi Suriye’de de koydu, Mısır’da da koydu,
Gazze’de de koydu. Bazı İslam ülke-

leri sadece Suriye’de koydu, bazıları
sadece Gazze’de koydu. Demek ki
İngilizlerin dış politikaya getirdikleri
bu yorum, yerleşmiş dünyaya.

yok. 436 çocuk bizim için sayısal bir
rakam ama onun için bir gerçek. O
rakam, 436 baba demek, anne demek, kardeş demek…

“Vicdanlar öldü mü?” sorusu çok dramatik bir soru bence. Ama görünen
o ki bir şeyler ölmüş ve bizim o öleni
bulmamız gerekiyor. Biz gazeteciler
olarak çok depresif günler geçirdik.
Suriye’deki o savaş fotoğraflarını bulduğumuzda 10 gün kendimize gelemedik. Ben fotoğrafları kaynağından
teslim alan ve ilk inceleyen kişiydim.
Bir hafta yemek yiyemediğimi hatırlıyorum. İkinci büyük travmayı Mısır’da
yaşadık. Yine bizzat Rabia meydanına
gidip çekimler yapmıştım, haber yapmıştım. Orada gördüğüm insanların
sonrasında ekranlarda öldürülüşünü
gördüm ve günlerce kendimize gelemedik. Yine Gazze’de en büyük ofisi
olan haber ajanslarından biri biziz. Filistin olayında daha büyük bir travma
yaşıyoruz. Benin 4 aylık bir bebeğim
var ve Gazze saldırıları sırasında öldürülen bebeklerin görüntüleri sebebiyle ben çocuğumu sevemiyorum.
Psikolojik olarak büyük sıkıntı yaşıyorum, çocuğumu sevdikçe korkum
artıyor, çünkü onun çocuğunu öldürdüler. Şimdi o babanın yerine kendimi koyuyorum, onun geri dönüşü

Gazze’de Anadolu Ajansı muhabirleri de çatışmaların arasında kaldı
ve yaralandı. Gazetecilerin dahi
tehdit altında olduğu bir ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gazze’de 1 ay içerisinde 10 gazeteci öldürüldü, 38’i yaralandı. Yaralananlardan 3’ü bizim çalışanımız. Bir
arkadaşımızın yaraları ağır olduğu
için orada tedavi edilemedi, şu anda
İstanbul’da tedavi görüyor. Vücudundaki yaralar çok şükür kapandı ancak
ayağına protez takılması gerekiyor,
ömür boyu sakat kaldı bu çocuk.
Ölen 10 gazeteci ile ilgili uluslararası
basın örgütlerinden tek bir açıklama
olmadı. 38 yaralı için de olmadı.
Bizim binamız iki defa vuruldu. Hepsinde İsrail makamlarına, “biz size
koordinatları vermiştik, buranın vurulması kasti anlama gelir” diye yazı
göndermemize rağmen, vurulmaya devam etti. Ve Anadolu Ajansı’na
üstü örtülü bir tehdit savrulmuş oldu.
Suriye’de de Mısır’da da meslektaşlarımız kan kaybetti, şimdi de bunu
Gazze’de yaşıyorlar. Batı medyası

bütün etik kurallarını ve ahlaki değerlerini, Mısır’da Rabia Meydanı’na,
Suriye’de Halep’e, Filistin’de de Gazze’ye gömmüştür. Hiçbir zaman da
eski haline gelemeyecek. Dünyanın
en büyük haber ajansları, gazeteleri
ve televizyonları bana yani meslektaşlarına, basın ahlakını anlatamayacaklar. Basının etik kurallarını, basının
tarafsızlığını anlatamayacaklar. Hiçbir
zaman kabul etmeyeceğiz bunu.
Anadolu Ajansı bu süreçte haberciliğin yanında bir savunuculuk misyonu da yüklenerek, dünya kamuoyuna hem gerçekleri duyurmak
hem de tepkisini talep etme görevi
üstlendi. Bu tavır, tepki gördü mü
ve bundan sonrasında da aynı tavrı
sergileyecek misiniz?
Mısır’da yayıncılık yaptığımız dönemde, aslında biraz bu tavra istemeden
girmiş olduk. Kendi sosyal medya
hesabımdan olayları paylaşınca, dolayısıyla kişisel olarak da bir kamuoyu
oluşturuyorum. Çalışan arkadaşlarım
da aynı şekilde oluşturuyor. Mısır’a
yardım gitmesi gerekiyor, Gazze’ye
yardım gitmesi gerekiyor, aracı oluyoruz. Her tarafta ekiplerimiz var,
destek oluyoruz.
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Aslında soru, kadim meslek sorusu ile başlıyor; “Önce
gazeteci misiniz, önce insan mısınız?”. Biz, “önce
insanız” diyen ekipteniz. Mesleğimizi yaparız ama insanlık
kısmımız da güçlüdür. İşimizi yaparken, yaralanan
sivillere de yardım ediyoruz biz, çünkü insani bir şey bu.
Ama biz, savaşın tarafı değiliz. Biz, mazlumun, mağdurun
tarafıyız. Zaten Anadolu Ajansı’nın bu kadar popüler
olmasının sebeplerinden biri de odur. Nerede sesini
duyuramayan mazlum ve mağdur varsa, Anadolu Ajansı
onların sesini duyurur. Filipinler’deki sel felaketimizde
bizim fotoğraflarımız The Guardian’da çok geniş yer
aldı. Şili’deki depremde, Ukrayna ile ilgili fotoğraflarımız
Batı medyasında çok geniş yer aldı. Orada insanların
kafasındaki “güçlüysen sesin çok çıkar” algısını kırdık;
“haklıysan sesin çok çıkar”. Biz haklı olanın, mağdur
olanın, mazlum olanın sesini duyurmak için özel bir
gayret sarf ediyoruz. Bu, bizim yaşadığımız toprakların bir
geleneğidir. Osmanlı’dan, Selçuklu’dan beri bu topraklar
böyle yaşar. Burada büyüyen insanlar olarak, bundan
etkileniyoruz.
Batılı ülkelerinin hiçbirinde bizim yaptığımız haberlerin
%1’i yok. Orada, karaya vuran balinadır gündem, çatıya
çıkmış kedidir. Bu, çok büyük bir adaletsizlik duygusu
uyandırıyor insanda. İşte o yüzden bir kesimi şiddete
itiyor. Ben bir gazeteciyim ama Gazze’de gördüklerim
beni isyan ettiriyor. Batı medyasından hızlı bir şekilde
uzaklaşıyorum. Bu benim, hukuk içerisinde kalan tepkim
ama hukuk dışına kalmak isteyen binlerce insan var. IŞİD
böyle doğuyor, bu adaletsizlik, bu insafsızlık insanları
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şiddete itiyor, teröre itiyor. Teröre itildikçe kendini yakıyor.
Kendini yaktıkça, etrafını yakıyor. Sonunda insanlık
kaybetmiş oluyor. Bunu görmüyor Batı. Bırakalım Suriye
konusunda Türkiye yıpransın, bırakalım Mısır perişan
olsun… Toplama bakarsanız insanlık ölüyor. Ortadoğu
dünyanın merkezi, burada kaos bitmedikçe, dünyada
kaos bitmez. Arap Baharını tersine çevirmek isteyen bir
grup var, her yeri kaosa sürüklüyor. Bunun arkasındaki
fikriyat, sermaye, istihbarat herkes tarafından biliniyor
artık. Bu dünya düzenini değiştirmek gerekir.
Kızılay, Gazze’ye ilk giden, en çok giden ve en çok
yardım götürmek isteyen yardım kuruluşu olduğu için
diğerleri ona bakarak bir şey yapmak zorunda hissediyor
kendilerini. Batı’dan bir şey beklemememiz lazım, kendi
ayaklarımızın üzerinde güçlü durmamız lazım. Ben, o
yüzden Kızılay’ı, TİKA’yı, AFAD’ı, Türk Hava Yolları’nı,
Anadolu Ajansı’nı çok önemsiyorum. Bunlar bizim
sancaktarlarımızdır. Dünyanın her yerinde Türkiye’nin
sancağını bu kurumlar taşır. Vicdani olarak da insani
olarak da ahlaki olarak da bu kurumlar bütün dünyaya
nasıl olmamız gerektiğini öğretiyor.
Gazze’de bunun son örneğini yaşıyoruz, bütün
kurumlarımız seferber. Türkiye gelecekte daha da önemli
bir ülke olacak inşallah. Olmak zorundayız, başka kimse
yok…
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Diğer sayfaların aksine istedik ki bu sayfaları yağmur, çamur, savaş, afet
demeden dünyanın her yerinden onlarca haberi, fotoğrafı, görüntüyü canı
pahasına aktaran haberciler doldursun. Bugüne kadar gazete sayfalarına,
televizyon ekranlarına taşıdıkları Kızılay’ın çalışmalarını, insani yardım
operasyonlarındaki tanıklıklarını bu kez Kızılay Dergisi’nden paylaşsınlar.
Haberci dostlarımız bizi kırmadı. Ortaya okudukça biz Kızılaycıları bir kez
daha gururlandıran bu dosya haber çıktı.
Savaş döneminde Irak'ta habercilik
yaparken Türk medyasının ve haliyle benim de, gözümüz Musul ve
Kerkük'te yaşayan Türkmenler üzerindeydi. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından bugüne kadar ihtilaflı
bölgeler arasında bulunan Musul,
Kerkük ve çevresindeki yerleşim
yerlerinde yaşayan Türkmenler o
dönemde Türkiye'nin kendilerine
yeterli miktarda insani yardım
ulaştırmadığını, kendilerine sahip çıkmadığını ve yalnız bırakıldıklarını söylüyordu. Özellikle
Kerkük'te içler acısı bir dram
yaşanıyordu. Hayat devam
ediyordu, ancak Türkmenler
için yaşam şartları çok zordu. İşte o
dönemde kulakları sağır eden 'TürkiRSLAN
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gördükleri ülkenin yanlarında olmaOrtadoğu'da yıllardan bu yana ya- ması, Türkmenler için büyük bir haşanan savaşlar, krizler ve buna bağlı yal kırıklığıydı. 2004 yılında Milletvegelişen göçler, beraberinde büyük kili Cevdet Erdöl başkanlığında Türk
dramları yaşatmış ve bölgede yaşa- Kızılayı heyeti bölgeye gelmiş, birlikte
yan halkların tamamını etkilemiştir. gezmiştik. Bir miktar yardım da yapılHaberci olarak gittiğimiz kriz bölge- mıştı.
lerinin neredeyse tamamında kendini
Osmanlı'nın mirası sayan ve gözü ku- 10 Yıl Sonra Türkmenler Yine Yollarda
lağı Türkiye'de olan bazı halklar vardı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bu kez
Bu insanlar yıllarca anavatan olarak Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları
Türkiye'yi görmüş ve uğradıkları fe- nedeniyle Türkmenler yine zor dulaketlerde bizim yardımımızı bekle- rumdaydı. IŞİD, Musul'u ele geçirmiş,
mişlerdir. İşte bu halkların başında da Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı
Telafer'e saldırılar düzenliyordu. SalTürkmenler geliyor.
dırılar artınca Telaferli Türkmenler bir
2003 yılında Amerika’nın başını çekti- kez daha yollara düşmüş, müthiş bir
ği koalisyon güçleri Irak'a operasyon insanlık dramı yeniden yaşanmaya
düzenlemiş ve Saddam Hüseyin reji- başlamıştı. Neredeyse 60 dereceye
varan sıcağın altında göç yollarına
mi devrilmişti.
düşen Türkmenler canlarını kur-
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tarmak için Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi'nin başkenti Erbil yakınlarındaki Xazır mülteci kampına gelmişti. Ramazan Bayramı öncesi biz
de Türkmenlerin durumunu yerinde
görmek için yeniden bölgeye gittik.
Mülteci kampında 700 aile bulunuyordu. Bu ailelerden 250'si Telaferli
Türkmenlerden oluşuyordu. Mülteciler kamp koşullarından şikayetçiydi,
yaşam şartları çok zordu. Ben de bu
şartları konuşmak için insanlarla sohbet etmeye başladım. Yaşlı bir kadının
yanına gittim ve Türkiye'den geldiğimi söyledim. Yaşlı teyze ile sohbet
ederken 'Türkiye'den yardım geliyor
mu? Bir isteğiniz var mı?’ diye sordum. Bunun üzerine yaşlı teyze oturduğumuz çadırın hemen ilerisindeki
boş alanda bulunan kalabalığı göstererek, "Bak Hilal-i Ahmer zaten burada oğul' dedi. O kampta gördük ki;
Kızılay ekibi sadece kampta yaşayan
Türkmenlerin değil, oradaki herkesin
umut ışığı olmuş. Yardım paketlerini
alan insanların gözlerindeki mutluluk
ise Kızılay'ın fedakar ekibinin 60 derece sıcakta sarf ettiği emeğin karşılığı
olmuştu. Kızılay ekibinde çalışanların
son sözü buydu; "Onların gözlerindeki mutluluk bize yeter

Ağabey tedirgin bir ifadeyle yanımıza
geldi. "Bu gece geri dönmeye çalışacağız" dedi. Canımız sıkılmıştı. Bizim uçağa bindiğimiz
saatlerde IŞİD, Erbil'e yürümeye
başlamış, 40 km yakına kadar
gelmişti. Çatışmalar devam ediyordu. Ama canımızı sıkan IŞİD
değil, geri dönme düşüncesiydi.
Dünyanın gözünün çevrildiği bir
ortamda Erbil'den ayrılma fikri hoşumuza gitmemişti. Ama uçaklarda
yer yoktu. Zorunlu olarak kalacaktık.
Anıl ER
G
Haber İN
türk T
ele
"IŞİD G
ÖLGE vizyonu Mu
SİNDE
h
Kİ ÜLK abiri
E"

Telefonum çaldı. Arayan Selahattin
Bostan'dı. İki yıl önce haber müdürlüğümü yapmıştı. Artık Kızılay'daydı ve
basınla tüm ilişkilerden sorumluydu.
Konuya hemen girdi, "Erbil'e gitmek
ister misin?" diye sordu. Ben de uzatmadım. "İsterim" dedim. 20 saniyeden
az süren bir telefon görüşmesi sonucu yeni bir haberin içine girmiş olmanın mutluluğu vardı üzerimde. Erbil'in
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin
ya da bölgede yaşayanların ifadesiyle
"Kürdistan"ın başkenti olduğunu biliyordum. Bağdat, Necef ve Kerbela'yı
görmüştüm ama Türkiye'yi yakından
ilgilendiren Erbil'i yakından görmek
benim için bulunmaz fırsattı.
Peki ya bölgedeki IŞİD tehlikesi? Bu
soruyu da Erbil'e gitmeden iki gün
önce bir basın toplantısı sırasında
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru'ya sordum. Sorumu çok anlamlı
bulmadığını hissettim Koru'nun. Bölgede bir çatışma olmadığını söyledi.
Rahatlamıştım. Uçağımıza bir gece
vakti bindik. Bağdat'a, Kerbela'ya, Soma'ya, Erciş'e, Uludere'ye beraber gittiğim kameraman arkadaşım Volkan
Nakiboğlu ile beraberdik. Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'la da yolculuk sırasında tanıştık, sohbet ettik.
Uluslararası Erbil Havaalanı'na iniş
yaptığımızda keyfimiz yerindeydi. Adını hak eden bir havaalanı vardı. Ama
bir kaç dakika sonra işin rengi değişti. Her zaman yüzü gülen Selahattin

‘Yol Göstericimiz Kızılay Oldu’
Şehrin içinde bulunduğu tehdit, gece
boyunca tüm haber merkezlerine
yayılmıştı. Haberciydik, bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyordu, kaçırmadık
biz de. Sabah saatlerinde yaptığımız
yayınla kendimizi Türkiye'ye gösterdik. IŞİD Erbil'e yürüyordu ve biz oradaydık.
Çatışmalar nedeniyle bölgede sürekli
bir göç vardı. Türkmenler Telafer'den
kaçıyor, Ezidiler dağlardan iniyor, Hıristiyanlar evlerini geride bırakıyordu.
Herkes hareket halindeydi. Tüm dünyanın tehdit altında gördüğü yer, göç
halindekiler için en güvenilir şehirdi.
Amerikan hava operasyonu başlayıncaya kadar gördüğümüz manzara,
siyah ve beyaz renkleri aynı anda barındırıyordu.
‘Yanlarında Onlarca Çocuk,
Kaçmaktan Başka Planları Yoktu’
Son yıllarda dikkate değer bir gelişme
gösteren Erbil, Bağdat ve çevresine
göre çok farklı bir görüntüye sahipti.
Yüksek binalar, gelişmekte olan bir şehir, oteller, alışveriş merkezleri… Ama
biraz daha dikkatle bakınınca her şeyin normal gözüktüğü bu şehirdeki
anormallikler göze çarpıyordu. Elleri
silahlı peşmergeler kentin içinde arabalarla tur atıyordu.

erzakları yoktu. "Akşam olunca nereye
gideceksiniz" diyorduk, boş gözlerle
bakıyorlardı. Yanlarında onlarca çocuk
vardı. Başka planları yoktu.
Bir kiliseye gittik sonra. Süryani kilisesiydi. Öldürülmekten korkan Süryani
Hıristiyanları oraya sığınmışlardı. Anadolu insanına daha çok benziyordu
onlar. Kibarca oturmuş ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Kilise, onlara
yardımcı olmaya çalışıyor, erzak stoklarını paylaşıyordu. Ama yetmiyordu.
Böylesi noktalarda, Erbil'de Kuzey
Irak'a ait hiç bir yardım kuruluşu görmedik. Ülke olma iddiasındaki yönetim, kendi insanına gerektiği kadar
yardım etmiyordu. Ama bir şey dikkatimizden kaçmadı. Kızılay oradaydı.
Sadece Türkmenlere değil herkese
yardım götürüyorlardı. Su, bisküvi, çocuk bezi, kadın pedi... İnsanlara eski
yaşamlarını vaad etmiyorlardı ama hayatta kalmalarına yardımcı oluyorlardı.
Sonraki günlerde Erbil'in dışına gittik.
Mahmur'u gördük, Habur yakınlarındaki Zaho'ya geldik. Çok ama çok zor
durumdaki Ezidilerle karşılaştık. Gözyaşlarımıza da hakim olmadık. Kurdukları derme çatma kamplardaki o
insanlar, gözlerinin önünde çocuklarını kaybediyorlardı. Annesini ve babasını kaybetmiş çocuklar vardı. "Yardım
gelecek mi?" diye soruyorlardı. "Biraz
sabredin. Türkiye'den gelecek" diyorduk. Kızılay gelir diye düşünüyorduk.
Döndük ve Ümit Türkarslan'a oralardan söz ettik. Sonra da sormadık bir
daha. Biliyorduk, bir şekilde içme suyu
ve diğer ihtiyaçlar gidecekti oraya.

Erbil'de en acı görüntü boş inşaatlarda karşımıza çıkıyordu. Canını kurtarmak isteyen ve ağırlıklı olarak Ezidilerden oluşan gruplar buldukları ilk
inşaata sığınıyordu. Çaresizlik içinde,
50 derecelik sıcakta inşaatların gölgesinde serinlemeye çalışıyorlardı.
Geceleri ise kaçıyorlardı. Evlerini bırakırken yanlarına aldıkları bir kaç lokma
ekmek ve bir kaç damla sudan başka
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görevlileri o andan itibaren bütün şefkatiyle ailelerin yardımına koştu. Mobil
araçlarla maden ocağının önüne gelen Türk Kızılayı bir yandan sıcak çorba, kumanya ve battaniye dağıtırken,
psikologları ise acılı ailelerin yüreğine
dokunuyordu. Günün ilk ışıklarında,
geceyi anımsatan kömür tozlarının
arasında maden ocağına koşan lise
öğrencileri de giydikleri Kızılay yelekleri ile Kızılay gönüllüsü oldular.
İlk günden itibaren Kızılay her yerdeydi. Cansız bedenlerin kaldırıldığı soğuk hava deposunda Kızılay
vardı. Ölen madencilerin evlerinde Kızılay vardı. Yaralı madencilerin yattığı hastanelerin önünde
Gazetesi
yine Kızılay… Sadece onların değil ölüIN/Sabah
R
E
D
iz
n
e
D
mün buz kestiği Soma’da yüreklerimizi
I
R
E
i
L
ir
Muhab
N BEDEN
E
S
E
de, sıcak çorbası ve battaniyesiyle beK
Z
U
B
"SOMA’DA
I ISITTI"
T
denlerimizi de ısıtan Kızılay oldu.
A
K
F
E
Ş
KIZILAY’IN
Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocaklarında, her ceset
çıktığında bedenleri buz gibi olan ailelerin yanındaki Kızılay görevlileri, hem
verdiği battaniye ve çorbalarla, hem de
kalplerinde ki sıcaklıkla ailelerin en büyük destekçisi oldu.
Soma’nın en büyük gelir kaynağı olan
maden ocaklarında, sabah evlerinden
ölüm servislerine binerek aileleriyle son
kez göz göze gelen 301 madenci, yerin
yüzlerce metre altında çalışırken yaşanan büyük faciada içeride mahsur kaldı.
O andan itibaren acının merkezine haline gelen maden ocaklarının kapısının
önüne gelen yüzlerce madenci yakını,
içeriden gelecek iyi bir haberi bekledi.
Ellerinde bastonlarla bekleyen anne ve
babalar, sabah son kez kahvaltı yaptıkları
eşleri ve çocukları çaresizce beklerken,
gecenin sessizliğinde yıllarca kömür taşıyan taşıma bantlarından gelen gıcırtılar umut oldu. Ancak, kapının ağzına
kadar ulaşan o bantlar artık kömür değil,
301 emekçinin kömürleşen cansız vücutlarını taşıyordu. Madenin kapısından
çıkan her cansız beden, vadinin soğuk
havasında bekleyen ailelerin vücudunu
iki kat fazla soğutuyordu.
'Kızılay Mezarlıkta, Maden
Girişinde, Hastanelerde Her
Yerdeydi’
Kömür tozlarıyla gözyaşlarının karıştığı
maden ocaklarının önüne gelen Kızılay
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Mehmet ALTU
NIŞIK/ Ihlas H
aber
Ajansı (IHA) M
uhabiri
"IŞID TEHDIDIN
E RAĞMEN KIZI
LAY
YARDIMLARI KU
ZEY IRAK’A ULA
ŞTI"
Dünya genelinde sayısız büyük yardım
kuruluşları var. UNICEF, WFP, UNDP ve
UNFPA bunlardan sadece bir kaçı. Her
biri dünya çapında ve büyük yardım kuruluşları ancak benim bunlarında üzerinde gördüğüm bir yardım kuruluşu var ki
oda Türk Kızılayı. Belki Türk Kızılayı’nın
bu yardım kuruluşları kadar bütçesi yok
ama dünya genelinde yaptığı yardımlar
bu kuruluşlardan hiç de az değil. Kaldı ki
bu kuruluşlar sadece belli kesimlere yardım ederken Türk Kızılayı bölge, din, dil,
ırk ayırımı gözetmeksizin elini her yere
uzatıyor. Üstelik bütün olumsuz ve zor
koşullarda bile yardım etmek adına elini
taşın altına koymaktan çekinmiyor. Bilin-

diği gibi son dönemde Kuzey Irak’ta IŞİD
diye bir terör örgütü çıktı. IŞİD’in önce
Musul’u ardından özellikle Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri ele
geçirmesi ile birlikte birçok insan topraklarından göç etmek zorunda kalarak
kamplara sığındı. Özellikle de Telafer
bölgesinde yoğun bombardımanlarda
evinden, eşyasından olan Türkmenler
büyük sıkıntı içinde girmişti. Dünyanın
sessiz kaldığı işte tam bu noktada ortaya
yine Türk Kızılayı çıktı.
‘Telefonun Ucundaki Kızılaycı’nın
Yanıtı Çok Netti’
Haber yapmak için bulunduğum Kerkük’te, Irak Türkmen Cephesi Telafer
sorumlusu ile Türkmenlerin durumunu
konuştuğumuz sırada telefonu çaldı.
Telefon Türkiye’den gelmişti. Karşıdaki sesi algılayamadı ve telefonu bana
uzattı. Evet, telefon Türkiye’den gelmişti. Arayan ise Kızılay’ın bir
yetkilisiydi. Yardım konvoyunun
yola çıktığını haber vermek için
aramıştı. Telefondaki Kızılaycıya
“Yollar pek güvenli değil nasıl
geleceksiniz?” dedim. Kısa ve
net bir cevap verdi; “Tehlikenin
de oradaki insanların zor durumda ve yardıma muhtaç olduğunun da farkındayız.” Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki! Türk
Kızılayı, Kuzey Irak’taki IŞİD tehdidine ve tehlikelere rağmen kendisinden yardım bekleyenleri hayal
kırıklığına uğratmadı. Kuru gıda,
salça, yağ, tuz, şeker, süt tozu,
bebe bisküvisi, temizlik malzemesi,
battaniye ve giysiden oluşan tam 47 TIR
dolusu yardım malzemesini biz orada
olduğumuz sürede dağıttı. Dağıtmaya
da devam ediyor. Benim bir haberci olarak gördüğüm Türk Kızılayı sadece Irak
Türkmen Cephesi’nin yardımı ile bütün
olumsuzluklara göğüs gererek tonlarca insani yardımı kilometrelerce uzağa
ulaştırdı. İşte Türk Kızılayı bunun için övgüleri fazlası ile hak ediyor.

Büyüyen ekibimiz ve ürün portföyümüz ile

TÜRK TIBBININ HİZMETİNDEYİZ.
www.genilac.com.tr
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Mustafa Pekcan
1974...
İhtiyaç sahibinin yarasına merhem olmak için her coğrafyada, her şartta hizmet
üreten Kızılaycılar, bu güne kadar milyonlarca insana yardım eli uzattı. Hiçbir zorlu
yol Kızılaycıyı geri döndürmeye yetmedi, hiçbir söz vazgeçirmedi hedefinden. En
zorlusu kurşunların arasında görev yapmaktı. Bu yolda çok da kurşun yedi Kızılaycı.
Kurumsal İletişim ekibinden Mustafa Pekcan… Irak’ta kör bir kurşuna hedef olduğunda
30 yaşındaydı. 3 Ekim 2004 yılında aramızdan ayrıldı. Hiçbir Kızılaycı O’nu unutmadı.

Unutmayacağız…
60

Hafızalara kazınan
“Iyiliğin” ekran
hikayesi

30 Mayıs 2014… Size şu an için pek de anlamlı gelmeyebilir bu tarih… Ama eminim ki anlattıkça düşünceleriniz
şekillenecek, belki de anlık görüntülerin hafızanızdaki yansıması güçlenecek…
Bir asrı çoktan tamamlamış, dünyanın dört bir yanına
“iyiliği” ulaştıran Türk Kızılayı, 30 Mayıs’ta Yerel
Televizyoncular Birliği (YTB) ile farklı bir protokole imza
attı. Yapılan karşılıklı anlaşmaya göre yerel televizyon
temsilcileri birer Kızılay Gönüllüsü olacak, Türk Kızılayı
çalışanlarının hazırlayıp sunduğu “Yalnız Değilsiniz” isimli, yarım saatlik televizyon programı, her 15 günde bir
canlı olarak yayınlanacaktı. Öyle de oldu… 30 Mayıs’ta,
iyiliğin sembolü olan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan insanlığın yardımına koşan Türk Kızılayı’nın çalışmalarını
anlatmakta farklı bir rol üstlenildi.
İlk yayınını YTB ile yapılan işbirliğinin hemen ardından
30 Mayıs’ta gerçekleştiren “Yalnız Değilsiniz” ekibi, bu
satırların yazıldığı tarihte 10’uncu programı izleminize
sundu.
146 yıllık köklü bir tarihin bugüne dek yaptığı binlerce
iyiliği, hayata geçirdiği yüzlerce projeyi iki haftada bir
yarım saatlik programda anlatmak kolay olmayacaktı.
Sunuculuğu Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Bölümü
Halkla İlişkiler Birim Yöneticisi Serpil Uygun Çiçek’in
yaptığı, yönetmenliğini Prodüksiyon ve Dijital Medya
Birim Yöneticisi Armağan Pekkaya’nın üstlendiği,
yardımcılığını Serkan Özkaptan’ın yaptığı program,
bugüne dek 3 farklı ilden yayınlanarak izleyiciyle buluştu.
Türk Kızılayı’nın Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi
26 Numaralı Deposu, Afet Operasyon Merkezi, 168
Çağrı Merkezi, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi
olmak üzere pek çok yayını Ankara’dan yapan ekip,
Kızılay’ın “doğum günü” olan 8 Haziran’da ilk şehir dışı
yayınını ise İstanbul’da gerçekleştirdi. Irak’ta yaşanan
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trajedi sonrasında duruma kayıtsız kalmayan Türk
Kızılayı’nın bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkardığı
yardım TIR’ları, Gaziantep’te gerçekleştirilen “Yalnız
Değilsiniz” programında yolcu edildi. Ramazan’da
ihtiyaç sahiplerine gönderilen gıda kolilerinin içindeki
ürünler dahi “Yalnız Değilsiniz” programında sizinle
paylaşıldı. Kurban Modeli ile örnek olan Kızılay’ın Kurban
Kampanyası, işbirliği yaptığı Et ve Süt Kurumu’nun tesislerinde Yalnız Değilsiniz programıyla izleyicilere anlatıldı. “İlkyardım Hayat Kurtarır” sözünü yaşam sloganı
haline getiren deneyimli Kızılay çalışanları, yine “Yalnız
Değilsiniz” aracılığıyla siz seyircilere ilkyardımın önemini,
doğru bilinen yanlışları canlı yayında anlattı.
Irak ve Gazze İnsani Yardım Operasyonları, bağış,
Ramazan, Kurban kampanyaları, ilkyardım, 168 Çağrı
Merkezi ve Kızılayı’ın daha pek çok çalışması, her 15
günde bir sizinle buluştu. Buluşmaya da devam edecek…
Diliyoruz ki Van’da, Urfa’da Denizli’de, Bingöl’de,
İzmir’de, Edirne’de, Gaziantep’te, Yerel Televizyoncular
Birliği üyesi olan ve yayın yapan tüm kuruluşlardan,
www.kizilay.org.tr adresinden izleyebileceğiniz bu
programı, dünyaya iyilik dağıtan Kızılay’ı daha yakından
tanımak için takip edin. Her 15 günde bir saat 11.00’de
yayınlanan bu programı izleyin, izlettirin… Bu iyilik de
hepimize yetsin.

Hazırlayan: Hakan Pala

TÜRK KIZILAYI’NIN YARDIMLARI
TRT EKRANLARINDA BELGESELLEŞTI
Savaşlar…
Iç çatışmalar…
Açlık…
Deprem…
Sel…
Ve milyonlarca mağdur insan…

Dertlerine çare olacak, sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltacak bir yardım eline muhtaç milyonlarca kimsesiz…
TÜRK KIZILAYI ırk, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her yere, süratle ve imkânların elverdiği
ölçüde insanı yardımlar ulaştırıyor.
İşte bu yardımlar hikâyeleri “Merhamet Hilali” ismiyle, TRT TÜRK kanalında bir belgesele dönüştü.
Büyük ülke olmanın “büyük sorumluluk” getirdiğini ve Türkiye’nin bu sorumluluğun unsurlarından biri olan “Uluslararası
yardım” konusunu başarıyla yerini getirdiğini anlatan Merhamet Hilali her pazartesi saat 22:30’da yayınlanıyor.
Şimdiye kadar Suriye, Sudan, Somali, Mynmar, Nijer, Bosna ve Filipinler bölümleriyle ekrana gelen belgesel, Senagal,
Pakistan, Filistin gibi ülkelerle devam edecek.

Belgesel Künyesi
Yapımcı: Apex Medya
Yönetmen: Burak Beyazitoğlu
Metin Yazarı: Bülent Kaya
Seslendirme: Mazlum Kiper
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Hazırlayan: Sevilay Esen

Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklık ve savaşlar aslında
günümüzün sorunu değil. Uzun yılların sorunu… Kızılay
tıpkı bugün olduğu gibi, o günlerde de Ortadoğu’daki
mazlum insanlara yardım ulaştırabilmek için var
gücüyle çalışıyordu. Bu bölümde sizlere Türkiye
Kızılay Derneği eski Genel Başkanı Mehmet Nomer’in,
Ortadoğu Savaşı’nda Kızılay tarafından Ürdün, Suriye
ve Mısır’a yapılan yardımlar hakkında 18 Haziran
1967’deki radyo konuşmasını getiriyoruz.
Kızılay fikrinin ve Kızılay faaliyetlerinin esası,
insanların birbirlerini sevmesi, birbirlerini akıbetinden
kendilerini sorumlu hissetmesi temel düşüncesine
dayanır. Bu suretle, her türlü insani elem ve ıstırabın
giderilerek, insanlar arasında dayanışma ve kardeşliğin
yerleşmesine çalışmak; Kızılayların amaçları arasında
yer alır. Hatta, Kızılay Dernekleri, savaşın insanlık
alemi için doğurduğu felaketleri göz önünde tutarak;
faaliyetlerini dünya barışının, sulh ve sükunun idamesini
gerekli kılacak bir yöne de tevcih ederler. Binaenaleyh,
insanlar arasında kardeşliğin, milletler arasında sulhun
teessüs ve devamı, Kızılay ilkleri arasında baş yeri ve
hedefi işgal eder.

Buna rağmen, bir savaş zuhur etmiş olursa
o zaman da, savaşın sebep olduğu felaketin
azaltılmasına, hatta yaralı, mülteci ve esirlerin
durumunun iyileştirilmesine, sivil halkın ve
çocukların savaşın tesirlerinden korunmasına ve
onlara yardımda bulunulmasına çalışmak Kızılay
faaliyetleri arasında yer alır.
Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün 3’üncü
ve 5’inci maddeleri bu hususta kafi açıklıkta
derneğin yerine getirmesi gereken görevleri
belli etmiştir. Filhakika, 12.08.1949 Cenevre
Sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşmalar
esasları dahilinde, Türk dost ve düşman savaş
esirleri ile, mültecilerle, hasta ve yaralılarla
uğraşmak, hülasa savaşta felakete uğrayanların
her yönden yardımına koşmak, derneğimizin
vazifeleri cümlesinden bulunmaktadır. Diğer
Hilaliahmer, Kızılhaç, Kızılaslan
ve Güneş
Dernekleri de aynı suretle hareket ederler.
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İşte, Ürdün, Suriye, Birleşik Arap Devletleri Hilaliahmer Dernekleri
marifetiyle Türkiye Kızılay Derneğinin son savaş felaketine uğramış
hasta, yaralı ve mültecilere yapmış olduğu yardım, biraz evvel
belirttiğim Kızılayın görevlerine giren faaliyetlerden biridir. Geçen
senelerde Pakistan- Hindistan Savaşı esnasında bir sağlık ekibi ve sıhhi
malzeme gönderilmek suretiyle Pakistan savaş yaralılarına Derneğimiz
yardımda bulunmuştu. Bu defa çadır, battaniye, ilaç, yiyecek ve
giyecek maddesi göndermek suretiyle Ürdün, Suriye ve Birleşik Arap
devletlerinde harpte yaralanmış, hastalanmış kimselere derneğimizin
imkanları ölçüsünde acil yardımda bulunmaktadır. Bütün gönlümüzle,
harp felaketine uğramış kimselerin elem ve ıstıraplarının bir an evvel
dinmesini ve insanlığın harp felaketinden masun kalmasını diliyoruz.
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MilLI Takım ve Galatasaray’ın Stopper’i
Zeki, Çevik ve Ahlaklı

SEMIH KAYA
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Milli Takım’ın ve
Galatasaray’ın stopper’i, ilk
11'in değişmez ismi, sadece
Galatasaray taraftarının
değil rakip taraftarların
da gönlünde taht kuran
23 yaşındaki futbolcu
Semih Kaya yeşil sahadaki
centilmenliğiyle de örnek
gösteriliyor.

Röportaj: İrem ERİKMEN

G

eçen sezon Beşiktaş derbisinde, Galatasaray ceza sahasına yakın
bir noktada Olcay Şahan ile girdiği pozisyonda top dışarı çıkmış,
aut kararı veren Hakem Cüneyt Çakır’ı uyararak topun kendisinden
çıktığını ve korner olması gerektiğini söylemişti. Bu uyarı üzerine
Cüneyt Çakır, kararını korner olarak düzelterek, genç futbolcuyu
davranışından dolayı tebrik etmişti. Ailesine olan düşkünlüğüyle de
bilinen başarılı futbolcu Semih Kaya, “Atatürk’ün ‘Ben sporcunun
zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözüne layık olmaya çalışıyorum”
diyor.

Futbola profesyonel olarak adım atma hikayenizi anlatır mısınız? Sizi kim motive etti?
Babamın inanılmaz derecede büyük bir etkisi var futbolcu olmamda. İzmir Bergama’da yaşıyorduk. Babam
büyük ağabeyimi Bergama Spor’un seçmelerine götürecekti. Orada bir ağabeyimiz, babama “Sen yanlış kişiyi
götürüyorsun, asıl Semih’i seçmelere götürmen gerekiyor” demiş. Babam da ağabeyimle beni götürdü. Ama
seçmelerde ben elendim.
O gün orada elenmeniz, sonraki hayatınız için bir
şanssızlık mıydı?
Seçmelerde 30 kişi vardı, 28 kişi seçildi. Sadece kuzenimle beni elediler. Kuzenim Altay’da oynuyordu. Ben
şu an Galatasaray’da, Milli Takım’da oynuyorum. Evet
hayatta bazen bu tür şanssızlıklar yaşanıyor. Bir anlamda
önünüzün kesilmesi sizi daha farklı hedeflere yönlendiriyor. Bana da öyle oldu. Orada elendim ama vazgeçmedim. Bir ay sonra Onur Yüksel sayesinde Petkim Spor’da
futbol oynamaya başladım. Oradan Helvacı Spor’a
transfer oldum. Rahmetli Rıfat Hocamız vardı onun sayesinde Altay’a geçtim Helvacıspor’dan. Nitekim Galatasaray’a geldim. Bir yıl A2 Takımı’nda oynadıktan sonra
A Takımı’na yükseldim. Önemli bir sakatlık geçirmiştim,
bu yüzden Galatasaray’da maçlara çıkmam uzun sürdü. Neyse ki hepsi geride kaldı. Onları atlattıktan sonra
şansım yaver gitti ve kadroda yer bulmaya, oynamaya
başladım. Oynadığım 2 senede de şampiyonluk yaşadık.

GS’a sizi dönemin teknik direktörü Feldkamp çağırmıştı değil mi?
Tabi ilk Feldkamp çağırmıştı. Zaten A Takımı’na ilk o
çıkarttı beni.
Ama asıl çıkışınız Fatih Terim döneminde oldu galiba.
Anlatır mısınız?
Feldkamp döneminde A Takıma çıktığımda henüz birkaç aydır takımdaydım. Sonra bir A2 karşılaşmasına çıktım altyapıda. Orada çapraz bağlarım ve iç yan bağlarım
koptu. Yaklaşık 8 ay futbol oynamadım. İyileşince de tekrar kiralık gitme gündeme geldi. Gaziantep Spor’a gittim
yarım sezon. Oradan da Kartal Spor’a kiraladılar bir yıllığına. Orada tabi oynamaya başladım. Fatih Hoca geldiğinde Genç Milli Takımlardan tanıyordu beni. Sürekli izlediği haberleri geliyordu, hocalarımız da söylüyordu. O
zaman hocamız Ogün Temizkanoğlu’ydu. Ogün Hoca
da söylüyordu. Sakatlandığımda da Milli Takım iken sakatlanmıştım. Durumumu ilk Fatih Hoca sormuştu. O
yüzden beni izlediğini, gözlemlediğini biliyordum Fatih
Hoca'nın. Tüm bunların ardından Fatih Hoca’nın GS’a
gelmesinin benim açımdan büyük bir şans olduğunu
düşünüyorum. Gelir gelmez de beni sordu. İlk antremana çıktığımda yakından ilgilendi. Düşünsenize Fatih
Terim geliyor, 20 yaşında bir çocukla konuşuyor, ilgileniyor. Orada zaten ben anladım bir şeyler olacağını. Daha
doğrusu bana güveneceğini…
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Taraftar olarak da hep Galatasaraylıydın değil mi?
Teklifin Galatasaray’dan gelmesi, Fatih Terim’den
gelmesi… Fatih hocaya hayranlığın var mıydı?
Fatih Hoca’ya Türkiye’de hayran olmayan yoktur diye
düşünüyorum. Bir baba gibidir. Bende özel bir yeri var.
Her ne kadar kızsa da bağırsa da, bizim iyiliğimiz için
olduğunu biliyoruz daima. Özellikle bana ve Emre Çolak’a. Ama şu anda bulunduğumuz mevki, takımda bulunduğumuz konumun ne olduğunu herkes görüyor ve
biliyor. Bunun böyle olmasında Fatih Hoca’nın inanılmaz
katkısı olduğunu düşünüyorum.
Eğer o gün, o seçmelerde elenmeseydi, Petkimspor’a
gitmeseydi Semih’in hayatı şimdilerde nasıl olurdu?
Gitmeseydim, ben bıraksaydım ve babam benim arkamda durmasaydı büyük ihtimalle şu an köyde arazilerle
uğraşıyor olacaktım. O zamanlar babam kahvehane
işletiyordu, bıraktı. Çiftçilik yapacaktım, çiftçi olacaktım
diye düşünüyorum. Kesin öyle olurdu. Ama tarımla uğraşmayı da inanılmaz seviyorum. Köye gittiğimde traktörün üzerinden inmiyorum, sürekli arazileri dolaşıyorum.
Hoşuma gidiyor, böyle doğayla, doğal şeylerle, köy hayatıyla iç içe olmak.
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Ailenizle ilişkiniz nasıl?
İnanılmaz bağlıyım. Ailem benim hayatımdaki her şey.
Istanbul’da birlikte yaşıyorsunuz değil mi?
Ailemle tabi… Şu an Bergama’dalar. Sezon açıldığında
gelecekler, Köyde işler var o yüzden orada kalıyorlar.
Ben de zaten burada tesislerde kalıyorum. Koca bir ev
var, ama onlar olmadığı için burada kalıyorum. Onlar
geldiğinde tekrar eve geçeceğim. Ailemle birlikte güzel
bir sezon geçireceğimize inanıyoruz,
Semih Kaya olarak, Semih’i nasıl tanımlarsınız? Gerek
futbolcu olarak, gerek kişilik olarak? Aileniz ve arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
Sessiz, sakin sayılırım. Eskiden biraz sinirliydim. Sinir,
genç yaşlarda her çocuğun içinde olan bir şey. Özellikle
erkek çocuklarında, çünkü şımarık yetiştiriliyorlar. Belirli bir yaşa ve olgunluğa geldiğinde de onu yavaş yavaş
üzerinden atıyorsun. Ben attığımı düşünüyorum. Yani
sessiz sakin bir yapıya sahip olduğumu söyleyebilirim.
Hiç kimseye bulaşmam. Bir kötülüğü olmayan ama haksızlığa uğradığında da sesini çıkaran bir kişiliğe sahibim.
Ailemin nasıl tanımladığına gelince… Ailenin en küçük
çocuğuyum ama en olgunuyum diyebilirim. Ortanca
ağabeyim Anıl, en fırlamamızdır.

dolayı beyin ameliyatı geçirdim. Milli Takım’da el bileğimi
kırdım, bilek bağlarım koptu. En son gözümden ameliyat oldum. Mangal yakarken, kömürü gözüme kaçtı. Muhakkak bir şanssızlığım oluyor... Bu kadar azimli olmama
gelince. Ben, köy hayatında yetişmiş büyümüş bir çocuğum. Futbola bağlanmamın tek sebebi ailemi rahat geçindirmek. Bunu başarabiliyorum ne mutlu bana. Futbol
zaten belirli bir yaşa kadar devam edecek. Sonrasında
futbolun içinde olmayı pek düşünmüyorum. Sonuçta 6
yaşında falan futbol oynamaya başlıyorsun, maksimum
36-37 yaşına kadar oynuyorsun, o yıla kadar zaten bütün
gençliğini, çocukluğunu, her şeyini bırakmış, bir kenara
atmış oluyorsun. Bu yüzden tabi ki de futbolu bıraktıktan
sonra ailemle vakit geçirmek isterim. Sonuçta biz de evlenip bir yuva kuracağız.
Futbolu Galatasaray’da mı bırakmak istiyorsunuz? Avrupa’da oynamak gibi bir hedefiniz var mı?
Benim hayalim zaten Galatasaray’da oynamaktı. Avrupa’da oynamak her Türk futbolcusunun hayalidir ama
benim önceliğim her zaman Galatasaray’dır. Kulübümüze bir teklif gelir, benim transferimden kulübüm gelir
elde ederse işte o zaman yine Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda giderim. Onun dışında Galatasaray’da
oynamak, futbolu Galatasaray’da bırakmak isterim. Ama
bunlar için daha erken henüz 23 yaşındayım. İnşallah
önümde daha uzun yıllar var.

Galatasaray taraftarı seni çok seviyor ‘adam gibi adam’
diye nitelendiriyor. Taraftarlar genelde rakip takım
oyuncularından pek haz etmezken, sizi neredeyse bütün takımların taraftarları seviyor. Özellikle geçen yıl
Beşiktaş maçındaki hareketinizden sonra. Burada daha
çok merak ettiğim eğer o gün orada yenilseydik ya da
berabere kalsaydık pişman olur muydunuz bu hareketinizden? Taraftar tepki verir miydi sizce?
Ben taraftarın tepki vereceğini düşünmüyorum. Sonuçta
o korner vuruşunda gol olsaydı kaybedeceğimiz en fazla 3 ya da 2 puan olurdu. Ama kazanacağımız çok şey
olacaktı. Nitekim oldu da. Ben şahsen çok şey kazandım
Türk halkının gözünde, spor camiasının gözünde. Ödül
de aldım bunun için. Benimki güzel bir davranıştı, olması
gerekendi. Herkesin de böyle davranması gerektiğini düşünüyorum. Ben Ulu Önder Atatürk’ün "Ben sporcunun
zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözüne layık olmaya çalışıyorum. Altyapıdan gelen arkadaşlarımın, ligde mevcut
kadrolarda oynayan arkadaşlarımın da buna özen göstermesini istiyorum. İnşallah bu sezon gösterirler.
Tatsız bir konu çok şükür geride kaldı. Çok ciddi sakatlıklar ve ardından sağlık sorunları yaşadınız. Kafa travması gibi çok ciddi şeyler… Azimle bunların üstesinden
geldiniz, neler söylersiniz bu konuda?
Ben sakatlıklarımı sayayım ondan sonra konuşmaya başlayayım. İki kez ön çapraz bağlarımı kopardım, bir kez iç
yan bağlarımı kopardım, aynı dizden. Ayrıca aynı dizden
iç menüsküsün yüzde 70’ini aldılar. Kafa travmasından

Türk Kızılayı’nın düzenlediği Kan Bağışı Ligi’nde geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. Buradan gerek
Galatasaray taraftarına gerek tüm takım taraftarlarına
konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
Bence çok anlamlı, toplumsal duyarlılığı yüksek bir organizasyon. Kan bağışı çok önemli, hayat kurtarıcı. Böyle
bir konuda da şampiyon olmak büyük gurur veriyor. Takımdaki bütün arkadaşlarımın da gönülden, içten destek
vereceğine inanıyorum. Her ne olursa olsun, gerek kan
bağışı gerek taraftarlarımızı kan bağışına teşvik etmek konusunda her türlü desteğe kulüp olarak da takım olarak
da hazır olduğumuzu söyleyebilirim.
Çok teşekkür ederiz şimdiden. Kızılay denince aklınıza
neler geliyor?
Gerek ülkemizde gerek yurt dışında bütün felaketlerde
her zaman yardımları ilk ulaştıran Kızılay olmuştur. O
yüzden gerek bizim gönlümüzde gerek tüm Türkiye’de
yeri en üst seviyede. Her zaman zor durumda olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yardımına koşuyor. Bizim de
yapmamız gereken Kızılay’a destek olmak. Özellikle bizler
gibi toplum tarafından tanınan kişilerinin desteği önemli
diye düşünüyorum.
Bu anlamda sizlerin vereceği en büyük destek Kızılay’ın
sosyal medya hesaplarını takip etmeniz olacaktır.
Sizden de böyle bir şey isteyebilir miyim?
Tabi ki. Her türlü desteği seve seve vermeye hazırım.
Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum. Bir
Galatasaraylı olarak size başarılı bir sezon diliyorum.
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TÜRKIYE'NIN KÖK HÜCRE PROJESI
Sağlık Bakanlığı’nın, Hematopoetik kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalara yönelik oluşturduğu
TÜRKÖK bünyesindeki “Kemik İliği Bankası”na, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışlamak
isteyen bağışçı adayları için Türk Kızılayı ile işbirliği içerisine girdi. Öngörülen projede Kızılay tarafından
“Gönüllü Verici Merkezleri” kurulmasına yönelik 3 yıl süreli yardım protokolü hazırlandı. Protokol
geçen yıl temmuz ayında Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet
Lütfi Akar’ın katılımı ile imzalandı.

Protokol; Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde hizmet vermek
üzere Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kızılay Kök Hücre
Koordinasyon Merkezi (KKHKM) ve 12 Bölge Kan Merkezinde
Gönüllü Verici Merkezi (GVM) kurulmasını kapsıyor.
Kök Hücre çalışmaları “Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri
Rehberi” çerçevesinde gerçekleşecek. 3 yıl sürecek olan projede
gönüllü verici adayı kazanımı çalışmaları kapsamında 250.000
bağışçı adayı hedefleniyor.
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Kemik İliği Bankası'nın oluşturulmasında Bakanlık ve
Kızılay tarafından yürütülecek iş akışında;
Kızılay, Gönüllü Verici Adaylarının kazanımı, sisteme
veri girişlerinin yapılması ve serolojik testlerinin
gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.
Bakanlık, Gönüllü Verici olmayı kabul eden adayların
doku tipleme testlerini belirlediği Doku Tipleme
Laboratuvarlarında
(DTL)
yapılmasını,
ihtiyaç sahibi hastalar ile eşleştirilmesini ve
Gönüllü Vericilerin bağış işlemleri süresince
gerçekleştirilecek
ulaşım,
konaklama,
refakat ve nakil sonrası sağlık hizmetlerinin
verilmesini sağlayacak.

yatak sayısı mevcut bulunuyor. Buna karşılık yeterli kök
hücre havuzu bulunmuyor. Yurt dışından bağışçı bulmak
ise hem zaman hem de maddi olarak zorlayıcı süreçleri
barındırıyor.
TÜRKÖK Projesi’nin aktif olarak başlaması ile beraber
kişiye özel bağış kampanyaları son bulacak. Böylece
tüm hastalara eşit olarak yaklaşılacak ve Türk Kızılayı
personelinin özverili çalışmaları ile hastaların umutlarına
umut olunacak.
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Kök hücre bağışçısı kazanımında bağışçıların,
olası eşleşmenin hemen yarın ya da belki
yıllar sonra olabileceğini kabullenmesi önemli
bir basamak olarak gösteriliyor. Bu da Türk
Kızılayı için, bağışçının yıllar sonra da aynı
kararlılıkta kalmasının önemini arttırıyor. Bu kapsamda
projenin ilk hedefi, Türk Kızılayı’nın gönüllü ve düzenli
kan bağışçıları. Ayrıca bağışçı kazanımı çalışmaları
için toplumun kök hücre konusunda bilinçlendirilmesi
amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenecek, eğitim
çalışmalarına ağırlık verilecek.

Söz konusu projenin toplum üzerinde farkındalık
yaratmasını sağlamak amacıyla ulusal çapta
yürütülecek kampanya, tanıtım ve halkla ilişkiler
çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

Kemik İliği Nakli nedir?  
Kan Hücrelerinin yapımını sağlayan ana kök
hücrelerin, sağlam bir bireyden (Kök Hücre
Bağışçısı) alınarak hasta kişiye nakil edilmesidir.
Böylece örneğin Lösemi hastası bir bireyde
normal kan yapımı sağlanmış olur.  

BAĞIŞCI

Şu an Türkiye’de hastalara verici bulunması durumunda
hem nakil yapabilecek sağlık personeli hem de yeterli

Kızılay ne yapacak?
Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Kök
Hücre Protokolü çalışmaları gereği olarak Kızılay; Kök
Hücre Bağışçısı kazanacak. Kök Hücre Bağışçılarından
alınacak bir tüp kan, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkez
laboratuarlara gönderilecek ve “Doku Tipleme Testleri”
yapılacak. Böylece bağışçı veri tabanı oluşturulacak.
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Sağlık Bakanlığı’nın çalışma sistemi nasıl ilerleyecek?
Sağlık Bakanlığı, Gönüllü Verici olmayı kabul eden adayların doku tipleme testlerini belirlediği Doku Tipleme
Laboratuvarlarında (DTL) yapılmasını, ihtiyaç sahibi hastalar ile
eşleştirilmesini ve Gönüllü Vericilerin bağış işlemleri süresince
gerçekleştirilecek ulaşım, konaklama, refakat ve nakil sonrası
sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlayacak.

Hastalar nasıl şifa bulacak?
Veri tabanında kayıtlı bağışçılardan herhangi bir tanesinin doku
tipleme testleri, kemik iliği nakli bekleyen herhangi bir hastayla
uyuştuğu anda, bağışçıya ulaşılacak ve kemik iliğinin alınması
için davet yapılacak. Daha önce tüpte alınan kan yalnızca
testler içindir. Asıl İlik verme işlemi bu son aşamada olur.

Hemen bağışçı olabilir miyim?
Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı altyapı çalışmalarını tamamlamak
üzere olup, planlanan basın lansmanı sonrasından Türk
Kızılayı Kök Hücre Gönüllü Verici Merkezlerinde Kök Hücre
bağışı kabul edilmeye başlanacak.

Yapılacak bu çalışmaların hedefi nedir?
Kök Hücre çalışmaları “Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri
Rehberi” çerçevesinde gerçekleşecek. 3 yıl sürecek projede
gönüllü verici adayı kazanımı çalışmaları kapsamında 250.000
bağışçı adayı hedefleniyor.
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ELLERINIZ

HAYAT

KURTARSIN

Ilk yardım öğrenerek siz de hayat kurtarabilirsiniz…
Ilk yardım konusunda ilk adımı bu yazıyı okuyarak atmaya ne dersiniz?
İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin
tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek
amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç gereçle yapılan “ilaçsız”
uygulamalardır.
Yaralanmalarda ilk yardım,

Arı sokmasında ilk yardım,

Sıcak çarpmasında ilk yardım,

Yaşam bulguları değerlendirilir.
Kanamanın ve yaralanmanın oluş şekli
değerlendirilir.
Batan cisim varsa çıkarılmaz sabitlenir.
Acil yardım istenir.
Tetanos açısından hasta/yaralı uyarılır.
Delici karın yaralanmalarında çıkan
organlar asla

Derinin üzerinde arının iğnesi
görünüyorsa çıkarılır.
Soğuk uygulama yapılır.

Hasta serin havadar bir yere alınır.
Giyisiler çıkarılır.
Sırt üstü yatırılır, bacaklar yükseltilir.
Sıvı desteğini takviye etmek için
maden suyu v.b içecekler verilir.

Eğer ağızdan sokmuşsa, hemen
buz emmesi sağlanır. Şişme nedenli
solunum yolu tıkanıklığı olabilir.
Ağız içi sokmalarında ve alerji
hikâyesi olanlar için çok acil yardım
istenir.
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Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde ilk yardım eğitimleri verilmektedir. Yurtdışında da geçerliliği bulunan sertifika
programları ve herşeyden önce insan hayatını kurtarmanın ilk admı olan ilkyardım hakkında detaylı bilgiyi
www.ilkyardim.org.tr adresinden alabilirsiniz.
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Hazırlayan:Erkan Aksu

Kızılay Ile Kurban Bereketi 3 Kıtada
“Kurbanda Kızılay Modeli” ile yurt içindeki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına yıl boyunca kurban eti
ulaştıran Türk Kızılayı, yurt dışındaki binlerce aileyle de kurban bereketini paylaştı. Bu sayede hem
ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü, hem de vatandaşalar gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirdi.
2014 yılında da “Kurban bereketi yıl boyu sürsün” diyen Kızılay, Türkiye’nin yanı sıra 3 kıtada 11
ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi.

2006 yılında başladığı Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’nı bu yıl
da sürdüren Türk Kızılayı, sadece yurt içinde değil 3 kıtada 12 ülkede
(Pakistan, Somali, Etiyopya, Bangladeş, Nijer, Filistin, Irak, Bosna-Hersek,
Kosova, Karadağ, Makedonya ve Bulgaristan) kurban kesimi gerçekleştirdi.
Vekâletlerini Kızılay’a veren vatandaşlar geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl
da vekâletlerini güvenli bir adrese vermenin huzurunu, milyonlarca ihtiyaç
sahibine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kurbanda Kızılay Modeli ile onbinlerce insanın dikkatlerini üzerine çeken,
güvenini kazanan, örnek oluşturan Türk Kızılayı, bu kurbanda da, önceki
yıllarda yakaladığı başarıyı sürdürdü. “Kurban bereketi yıl boyu sürsün”
sloganıyla hareket eden ve verdiği bu sözü her zaman yerine getiren Kızılay,
2013 yılında yine milyonlarca insanın sofrasına kurban etlerinden yapılmış
kavurmaları ulaştırdı. Kızılay şubeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri
ihtiyaç sahiplerine kurban kavurmalarını dağıttı. Şubelerin bu titiz çalışması
sayesinde hem vekâlet sahiplerinin ibadetleri yerini buldu, hem de ihtiyaç
sahiplerinin yüzü güldü.
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Amaç Kurban Bereketini Paylaşmak
Türk Kızılayı’nın uygulamış olduğu model sayesinde
kurban bereketi yıl boyunca paylaşılmış oldu. Et ve Süt
Kurumu’nun ülke genelindeki kombinalarında İslami
şartlara ve hijyen kurallarına uygun olarak kesilen kurbanların etleri en iyi şekilde değerlendirilerek kuşbaşı
ve kıyma kavurması haline getirildi. Türkiye’de ilk defa
uygulanan sistem sayesinde konserve haline getirilen
kurban etleri, yine ilk defa, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasına bir yıl boyunca ulaştı. Kızılay, kurban
ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara sunduğu
bu benzersiz model ile milyonların sofrasına kurban
konservesi götürdü.
2014 yılında da vekaletle kurban kesim kampanyası
başlatan Kızılay, yurtiçi kurban bedelini 650 TL olarak
belirledi. Geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşların yurt
dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına da aracılık
eden Kızılay’ın, vekaletlerini yurtdışına vermek isteyen
vatandaşlar için belirlediği vekalet bedeli ise 350 TL
oldu. Vatandaşlarımız bu fiyatlar üzerinden vekalet
vererek hem Türkiye’deki, hem de 12 ülkedeki ihtiyaç
sahipleriyle kurban bereketini paylaştı.
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Amacına Uygun Kuralına Uygun
Türk Kızılayı’nın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde
hayırseverler Kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirdi. Bu çağdaş model
sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu’nun modern kombinalarında vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç
günü kesildi. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter
de eşlik etti.
Kurban etlerinden elde edilen kavurma, konserve
haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Türk Kızılayı Şubeleri
aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurtdışın da gerçekleştirilen kesimlerden elde
edilen kurban etleri ise eş zamanlı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı, binlerce ailenin sofrası Türk halkının kurban etleriyle bereketlendi.
Kızılay Yöneticileri Bayramı Vatandaşlarla Karşıladı
Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen
kurban kesimleri Kızılay ekipleri tarafından
takip edildi, tüm şartların yerine getirilmesi için
titiz bir çalışma yürütüldü. Türkiye’de Et ve Süt
Kurumu kombinalarında vekalet sahipleri adına
kurban kesimlerini takip eden Kızılaycılar, 12 ayrı
ülkede onlarca farklı noktada kurban kesimini
gerçekleştirmenin yanı sıra gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması noktasında da canla başla çalıştı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar başta
olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcıları ve kimi şube başkanları da
Kurban Bayramını vatandaşlarla ve Kızılay ekipleriyle
karşıladı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
kurban kesim faaliyetlerine katılan Kızılay üst düzey
yöneticileri, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine
dağıtımına da destek verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Vekaleti Bu Yıl da Türk Kızılayı’na
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beylerbeyi Sarayı'nda görüşen
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kızılay'ın çalışmları ile ilgili bilgi verdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban vekaletini
Kızılay'a vermesi talep edildi. Talebi geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmadı ve birçok kurban
kampanyası içinde yine Kızılay dedi. Yurt içi için 2, yurt dışı için ise 5 adet
olmak üzere toplam 7 adet kurban vekaleti veren Cumhurbaşkanı, bir kez
daha kurban bereketinin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını
tercih etti.

Başbakan
Davutoğlu
Kurban
Vekâletini Kızılay’a Verdi
Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni Başbakanlık’ta Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve
Yönetim Kurulu üyelerini kabul
etti. Türk Kızılayı’nın çalışmaları ile
ilgili değerlendirmenin yapıldığı
toplantıda Başbakan Davutoğlu,
Türk Kızılayı’na yurt içi ve yurt
dışında kesilmek üzere altı hisse
kurban vekâleti verdi.

Kılıçdaroğlu’nun da Kurban Vekaleti
Kızılay’a
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da Türk Kızılayı Vekâletle Kurban Kesim
Kampanyasına katılan vekâlet sahiplerinin
arasındaki yerini aldı. Kılıçdaroğlu, bir
yurtiçi ve bir yurt dışı olmak üzere iki
hisselik kurban vekâletini Türk Kızılayı’na
verdi.

Sağlık Bakanı’nın Kurban Vekaleti de Kızılay’a
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ardından Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da kurban vekaletini Türk Kızılayı’na vermeyi tercih etti. Müezzinoğlu,
Pakistan, Bangladeş, Gazze ve Kudüs’te kesilmek üzere 4 hisse kurban vekaleti verdi.
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ERZINCAN’IN EKŞI SUYU ARTIK KIZILAY MADEN
SUYU ŞIŞELERINDE

Kızılay Maden Suyu markasıyla Türkiye’nin en önemli
mineralli su üreticisi olan Türk Kızılayı, tüketiciye yeni
tatlar sunmak ve yeni pazarlara açılmak için kurduğu
Erzincan Mineralli Su Işletmesi’nde üretime başladı.
Erzincan Ekşi Suyu, yurtiçindeki satışlarının yanı sıra
Kızılay markasıyla dünyaya da pazarlanacak.

Afyonkarahisar’da ürettiği maden suyu ile tüketicinin damağında yer eden, pazarda liderliğini elinde bulunduran
Türk Kızılayı önemli bir yatırıma daha imza attı. Erzincan’ın dünyaca ünlü “Ekşi Suyu”nu havzasıyla birlikte satın
alan Türk Kızılayı, 50 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste deneme üretimlerinden sonra üretim bantlarını ticari
anlamda döndürmeye başladı.
Toplamda 150 kişinin istihdam edileceği tesiste aromalı
mineralli su üretiminin de yapılacağını belirten Türk
Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Erzincan’da “ekşi
su” olarak bilinen maden suyunu şişeleyip tüketicinin
beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu
ifade etti.
Erzincan’a Büyük Yatırım
Fabrikanın üretim hattında Alman teknolojisinin son
teknoloji makinaları ve teçhizatları yer aldı. Fabrikanın
açık alanında 60 TIR’lık park yeri de bulunuyor. 11.000
metrekare kapalı, 330.000 metrekare açık alana sahip
olan tesis, Erzincan’da önemli bir istihdam kapısı oldu.
Üretim Hatları Son Sürat Çalışıyor
Üretim aşamalarının özenle kontrol edildiği fabrika
Türk Kızılayı’nın yeni lezzeti olan Erzincan Ekşi Suyu’nu
şişelemeye başladı. Son sürat üretim yapan Erzincan
Maden Suyu Fabrikası’nda günde 450 bin, ayda 14
milyon ve yılda 200 milyon adet şişe madensuyu
üretilmesi planlanıyor.
Hedef Dünya Pazarından Büyük Pay
Sade ve meyveli çeşitleriyle üretilecek olan madensuları,
yerli piyasa haricinde yurtdışına da ihraç edilecek. Bu
sayede Asya ve Ortadoğu pazarına da girecek olan Türk
Kızılayı, dünya markası olacak. Satıştan elde edilecek
gelir fazlası, Türk Kızılayı’nın ihtiyaç sahibi insanlara
yardım ulaştırmasında kullanılacak.
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Lezzetiyle Çok Beğenildi
En modern üretim hatları ile kurulduğu günden
itibaren doğallığından hiçbir şey yitirmeden ve üretim
kalitesinden asla ödün vermeden doğanın vermiş olduğu
bu muhteşem mineral kaynağını tüm insanlığa sunmayı
amaçlayan Türk Kızılayı Maden Suyu İşletmesi, değişen
pazar koşulları ve tüketici taleplerine de anında cevap
vererek, piyasanın en büyük aktörü olmayı sürdürüyor.
Üretildiği bölgede satışa çıktığı ilk günden bu yana
vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Erzincan Ekşi
Suyu da vazgeçilmez lezzetiyle adından söz ettiriyor.
Erzincan Mineralli Su Işletmesi Önemli Konukları
Ağırladı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım, beraberinde Erzincan Valisi
Abdurrahman Akdemir, Belediye Başkanı Cemalettin
Başsoy, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve
İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun ile birlikte Türk
Kızılayı’nın Erzincan Mineralli Su İşletmesi’ni ziyaret etti.
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Röportaj Hülya YILMAZ

Fotoğraf Sinan DEMİRCİ

EVLAT HASRETINI
KIZILAY ILE DINDIRDI
Edirne’nin Havsa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Meryem Hadımlı, 2.5 milyon TL tutarındaki tüm mal varlığını Türk
Kızılayı’na bağışladı. Medyada geniş yer bulan bağışın altından Meryem Hadımlı’nın yıllardır dindiremediği evlat
hasreti çıktı. Meryem Hadımlı “Şimdi yüzlerce evladım var. Ben hastalanıp yatağa da düşsem, ölsem de evlatlarım
ne hastalanır ne de ölür. Benim Kızılayım her daim ayakta kalır. Bana da bakar binlerce insana da ” diyor.
Edirne’nin Havsa İlçesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Meryem Hadımlı, dedesinden ve babasından kalan tarlaları
işleterek zaman içinde mal varlığını büyüttü. Yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki tarla, işyeri ve evlerini Türk
Kızılayı’na bağışlayan Meryem Hadımlı, madalyasını Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Kızılay Genel Başkanı
Ahmet Lütfi Akar’ın elinden aldı. Yaptığı bağışla medyada da kendinden söz ettiren Meryem Hadımlı’yı yakından
tanımak için ziyaret ettik. O anlattı, biz dinledik.

Öncelikle yaptığınız bağış için tüm ihtiyaç sahipleri
adına bir kez daha teşekkür ederiz. Meryem Hadımlı
kimdir, sizi tanıyabilir miyiz?
Dokuz çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya
geldim. Sekiz kardeşim 1 yaşına gelmeden öldü. Ailemin
hayatta kalan tek çocuğu benim. Anne babamın en çirkin,
en zayıf çocuğuymuşum. Dedem Bulgaristan göçmeni,
oralardan gelip yerleşmişler Havsa’ya. Yüzlerce koyunları
vardı, aynı zamanda çiftçiydi.
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Tüm servetinizi Türk Kızılayı’na bağışlamanızın
ardında akrabalarınıza olan kızgınlığınızın yattığı
yazıldı. Bu doğru mu?
Ben size işin aslını anlatayım. Buna siz karar verin. 1965
yılında dedem ve babaannem felç geçirdi, yatalak kaldı.
Benim de evlenmek için taliplerim artmıştı. Babam “Paşa
gelse vermem. Evimde iki felçli var. Ben ölürsem kim
bakar?” diyerek iç güveyi şartıyla beni evlendirdi. Bir yıl
sonra 4 kilo 300 gram bir erkek çocuk dünyaya getirdim.
Çok sağlıklı bir o kadar da güzel bir bebekti. Ancak 18
günlükken hastalandı. Durumu ağır değildi ama doktor
iğne verdi. Üçüncü iğnenin ardından öldü. Hala bebeğimin
yanlış tedavi nedeniyle öldüğünü düşünüyorum.

"Başınız sağ olsun. Büyük bir acı yaşamışsınız"
Bu daha ne ki? Asıl hikaye evladımı kaybettikten sonra
başladı. Evlat has-retiyle çok acılar yaşadım. Bebeğimin
ölümünün ardından eşim ile mal mülk davası yüzünden
ayrıldık. Babam beni yeniden bir iç güveyi ile evlendirdi.
Ancak eşim 3.5 aylık evliyken takılarımı alarak kayıplara
karıştı. İki eşim de, ailemin malvarlığından dolayı evliliğimizi
ticaret olarak gördü. “Bir daha evlenmem” dedim. Babam
ölünce annemle yalnız kaldık. Eşinden ayrılmış bir subay
talip oldu. Evlendim. Ancak çocuğumuz olmadı. Doktor
doktor dolaştık, çalmadık kapı bırakmadık. Benim için tek
çare evlatlık almaktı.

Daha ben hayattayken mal paylaşımı yapıyorlardı. Bu çok
ağırıma gitti. Evlatlığımın, miras için avukata danıştığını
duymam bardağı taşıran son damla oldu. Ben de “Hem
bu dünyam hem de ahiretim için en iyi adres Kızılay, ondan daha iyi evlat olmaz” diyerek çaldım kapısını.

Peki ne yaptınız, buldunuz mu?
Bunun için çalmadık kapı bırakmadım. Sonunda 4 aylık bir
kız çocuğunu evlat edindim. Kızımı büyüttüm. En büyük
hayalim onun ana sınıfı öğretmeni olmasıydı. Ancak okumadı. 15 yaşındayken, evlenmek için bir genç kaçırdı. Yine
para içindi… Damattan dayak yedim, hastanelik oldum.
Çok acılar çektim. Kızımla aramız açıldı. Eşim rahatsızlandı, bu arada birçok yakın akrabam benimle param için
evlenmek istedi. Bu beni yıktı. Çevremdeki herkes paranın,
mirasın peşindeydi. Eşim ölünce 4’üncü kez yeniden evlendim. Çünkü mal, miras işleri beni korkuttu, yalnız kalamazdım. Ancak yaşım ilerlediği için çocuk sahibi olmam
da imkansızdı. Kızımla yaşanan tatsız olayların ardından
koptuk. Bir yakınımın 37 yaşındaki oğlunu evlatlık aldım
geçtiğimiz yıllarda. Ama yine aramıza miras, para girdi.
Mirasınızı Kızılay’a bağışlamaya nasıl karar verdiniz?
Hayatım boyunca istediğim tek şey bir evladımın olmasıydı. İyi günümde kötü günümde yanımda olacak bir evlat…
Bu gerçekleşmedi. Çevremdeki insanlar; eşim, evladım,
damadım, akrabam herkesin tek derdi mal varlığım oldu.
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Kızılay ile daha önce hiç temasınız oldu mu bu
anlamda?
Kızılayımızın depremde, selde her türlü afette canla
başla yardım götürdüğünü biliyorum. Bir tek ülkemizde
mi? Dünyanın her yerinde Kızılayımız var. Ben de dedim
ki, “Hem bu parayla ihtiyaç sahibi, onlarca insanların
yüzü gülecek. Hem de evlat hasretim dinecek. Yıllarca
evlat hasretiyle yanıp tutuştum. Şimdi binlerce evladım
var benim. Ben ölsem, evlatlarım kalır hayatta. Ben
hastalanıp yatağa düşsem evlatlarım ne ölür, ne
hasta olur. Onlar bana bakar.” Ben malımla canımla
Kızılay’ın kölesiyim. Bana bir bakıcı ve aylık 500 TL
harçlık vermesini istedim Kızılay’dan. Ölünce de evimin
yanındaki arsaya yaptırdığım camide senede bir kez
Mevlid okutacak Kızılay.
Meryem Anne, Kızılay Madalyanız çok yakışmış. Her
zaman böyle boynunuzda mı taşıyorsunuz?
Bana verildiği gün eve gelir gelmez kırmızı bir kurdela
ile boynuma taktım. Artık biliyorum ki Kızılayım hep
yanımda. Benim akrabam, ailem, her şeyim… Ölünceye
kadar ondan ayrılmam. Şimdi çok huzurluyum.
Bahçesinde ağaçlar, meyveler, çiçekler. Çok güzel bir
eviniz var. Girişinde de Kızılay’a bağışladığınıza dair bir
yazı var.
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Ailemden kalan bu evde yaşıyorum. Her gün çiçeklerimi
suluyorum. Bahçede sebze yetiştiriyorum. Şimdi burada
çok huzurluyum. Kızımı evlatlık aldığımda ‘İnşallah kızım
bu binada büyür, bina da tarihe geçer’ diye dua etmiştim.
Kızımın okuyup büyük adam olmasını, binanın da onun
büyüdüğü yer olarak tarihe geçmesini dilemiştim.
Kısmen de olsa kabul oldu duam. Kızılay’a bağışımla,
üzerine asılan tabela ile de tarihe geçti.
Meryem Anne, son alarak söylemek istediğiniz bir
şey var mı?
Malvarlığımı bağışlayınca akrabalar tepki gösterdi bana.
Kim ne derse desin. Kızılayımız bizim dünyada da yüz
akımız. Herkesi, Kızılaya bağışta bulunmaya çağırıyorum.
Tüm evlatlarımı da gözlerinden öpüyorum. Dualarım
evlatlarım için…
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Hazırlayan:Alper Balibeyoğlu

Teknoloji nereye
gidiyor?
E-itibarın Önemi

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek
git gide zorlaşıyor. Böyle bir ortamda güncel
gelişmeleri takip etmek, teknolojinin gerisinde
kalmamak eskisinden çok daha önemli bir hale geldi.
Peki bunu yaparken dijital medya okur yazarlık seviyemiz ne
kadar önemli?

@

Geleneksel medyanın aksine dijital medya, daha çok
alternatif sese şans vermektedir. Ancak bu özgürlük aynı
zamanda çok hızlı yayılabilen dezenformasyonun da
önünü açıyor. Tam da bu nedenle dijital medya okuryazarlığı çok önemli bir yetenek haline geldi. Sadece
sosyal medya hesaplarından paylaşılan sahte haberlere
kanmayıp, doğru haberi arayıp bulabiliyorsanız, kendinize
ne kadar dijital medya okur-yazarı diyebilirsiniz?
Maalesef dijital medya okur-yazarlığı daha karışık bir
mesele… İnterneti bir metafor ile anlatmak gerekirse; sonsuz
bir kumsala benzetmek abartısız olacaktır. Bu sonsuz
büyüklükteki kumsalın tüm kum taneleri kullanıcıların ürettiği
bilgilerden oluşuyor. Ancak gerçek bir kumsaldan farklı
olarak tüm kum taneleri takip edilebiliyor. Sanal ortamda
yazdıklarınız, beğendikleriniz, paylaştıklarınız aslında bu
büyük kumsala eklenen yeni kum tanelerinden farksız.
Daha da şaşırtıcısı sildiğinizi düşündüğünüz birçok paylaşım
da aslında silinmemekte. Günümüz insanının sürekli takip
edilme paranoyasının çıkış noktalarından biri de teknolojinin
geldiği bu durum aslında. Teknolojinin bugün geldiği düzey
gerçekten hayatı kolaylaştırıyor, ancak kullanıcılara yeni
sorumluluklar da yüklüyor. Unutulmaması gereken nokta,
gerçek hayatta sahip olduğumuz birçok sorumluluğun sanal
dünyada da peşimizi bırakmadığıdır. Yazdığınız e-maillerden
sosyal medya hesaplarınıza kadar tüm sanal paylaşımlarınızı
kontrollü kullanmanızda fayda var. Hukuki sorumluluklar bir
yana, günümüzde işverenler de adayları sanal ortamlarda
aratarak haklarında bilgi toplamaktadırlar. Sanal ortamda
size ait tüm paylaşımlar, aslında sizin bu büyük kumsala
bıraktığınız ayak izleriniz. Bu yüzden itibarınıza verdiğiniz
önemi e-itibarınızı da vermelisiniz. Ciddiye bile almadan
yaptığınız bir paylaşımın itibarınızı etkilemesini istemezsiniz
değil mi?
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RÖPORTAJ
Damir Dzanko
Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi

Bosna Hersek Büyükelçisi Damir
Dzanko ile 14 Mayıs 2014 tarihinde
meydana gelen, ülke tarihinin en
büyük seli, Türk Kızılayı’nın yardımları
ve iki ülke halkının kardeşliği üzerine
konuştuk. Bu doğal felaketin tekrar
kanıtladığı bir şey var ki, o da Bosna
Hersek ile Türkiye'nin benzersiz
kardeşlik bağı…

Röportaj: Alper Balibeyoğlu

“

Türkiye’deki yaşamınız hakkında bizimle neler paylaşmak
isterseniz?
Türkiye etkileyici ve güzel ülkelerden biri. Uygun bir zamanda
tüm Türkiye’yi gezmek istiyorum. Özellikle Karadeniz bölgesini görmek istiyorum. Türkiye’de gezdiğim yerlerde muhteşem
doğa güzellikleri ile karşılaştım. Özellikle Türk insanın konukseverliği harika ve ortak kültürel değerlerimiz de oldukça fazla.
İnsanların Bosnalı olduğunuzu öğrendiklerinde verdikleri sıcak
ve sevecen tepki kendimi harika hissetmemi sağlıyor.
14 Mayıs 2014 tarihinde ve sonrasında meydana gelen seller Bosna Hersek’i ne derecede etkiledi? Yaşananların sizde
bıraktığı duygu ne oldu?
Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen sel felaketi maalesef Bosna Hersek tarihinin en büyük ve en çok hasar veren seli oldu.
Nüfusun üçte biri selden etkilendi. Felaket insanlar üstünde
büyük travmalara yol açtı. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde büyük hasarlara yol açtı. Bosna Hersek otoritelerinin ve başka kuruluşların da yaptığı ölçümlemelere göre selin
Bosna Hersek ekonomisine verdiği zarar 2 milyar Avro civarında. Savaştan sonra Bosna Hersek ekonomisinin gelişmesi
adına yapılan onlarca yatırım sel yüzünden mahvoldu.
O dönem ülkenize gidip, yaşananları yerinde görme imkanınız oldu mu? Oldu ise gördüklerinizi kısaca aktarır
mısınız?
Sel meydana geldiğinde Türkiye’deydim. Yardım çalışmalarını koordine etmek için elimden geleni yaptım. Selden
sonra gitme fırsatı buldum, hem gördüğüm hem duyduğum insanların sadece evlerini değil aynı zamanda topraklarını
da kaybettiğiydi. Sel meydana geldiği bölgede en yıkıcı etkisini toprak kaymaları ile gösterdi. Üstelik toprak kaymaları
sadece yüksek bölgeler ve tepelerde meydana gelmedi. Özellikle tarım bölgelerinde yaşayan insanlar evlerinin yanı
sıra geçim kaynaklarını da kaybetti.

86

Yaşanan selin hemen ardından yardım çağrısı yapıldı ve yardıma ilk
koşan ülkelerden biri de Türkiye
oldu. Türk Kızılayı da sel bölgelerine yardım ulaştırdı. Bu yardımların
Bosna Hersek’te nasıl karşılandığını, ne tür katkısı olduğunu anlatır
mısınız?
Her şeyden önce Türkiye’den gelen
yardım çok hızlı ve hedefe yönelikti.
Kriz anında Türkiye ile Bosna Hersek
arasında gerçekleştirilen iletişim
çalışmalarının organizasyonu ile
yakından ilgilendim. Türk Kızılayı,
TİKA, AFAD ve Marmara Belediyeler
Birliği kardeşliğimizin kanıtı olarak
Bosna Hersek’e yardım ellerini
hemen uzattılar. Bosna halkı bu
yardımları kardeşliğimizin bir başka
kanıtı olarak görüyor. Özellikle
selin en çok etkilediği bölgelerde
Türkiye’nin yaptığı yardımlar son
derece önemliydi.

Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı battaniye, hijyen seti, mutfak seti, gıda
malzemesi, beyaz eşya, mobilya ve
daha birçok yardım malzemesini
selden etkilenen ailelere ulaştırdı.
Kızılay’ın bölgedeki yardım çalışmalarını takip etme imkanınız oldu
mu? Türk Kızılayı’nın çalışmaları
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türk Kızılayı’nın bölgede yaptığı
çalışmalar son derece açık elli ve
asilceydi. Bosna Hersek Kızılhaçı
ile beraber koordineli bir şekilde
çalışmalarını gerçekleştirdi. Selin
meydana geldiği ilk andan itibaren
Türk Kızılayı’nın, Türk hükümetinin ve
diğer tüm Türk yardım kuruluşlarının
çalışmaları hayati önem taşımaktaydı.

Sadece Kızılay değil, birçok yardım
kuruluşu Bosna Hersek’e yardım
ulaştırdı veya yerelden temin ettiği
yardım malzemelerini selden etkilenenlere dağıttı. Bu olağanüstü
çaba iki ülkenin ilişkilerine ne tür
bir katkı yaptı; bundan sonraki ilişkilere ne tür bir katkısı olur?
Altının çizilmesi gereken en önemli
nokta, Türkiye ve Bosna halklarının
birbirlerine ihtiyaç duydukları anda
düşünmeden birbirlerinin yardımına
koştuğu gerçeğidir. İki ülke de birkaç
gün arayla çok büyük trajediler
yaşadı. Soma’da meydana gelen
üzücü kazanın üzerinden sadece 1-2
gün geçtikten sonra Bosna Hersek'te
tarihinin en büyük selini yaşadı. Soma
maden faciasının hemen ardından
Bosnalı madenciler ihtiyaç olması
halinde kurtarma çalışmalarında
görev yapmak istediklerini Türk
yetkililere ilettiler. Bosna Hersek’de
yaşanan selin büyüklüğü ortaya
çıkmaya başladıkça da Türkiye’den
çeşitli kurumlar Bosna Hersek için
harekete geçtiler. İlk etapta İstanbul
Belediyesi sel sularının boşaltılmasına
yardımcı olmak için 20 tane
özel kamyon yolladı. Bu ekipler
özellikle Bosna Hersek’in kuzeyinde
inanılmaz bir iş çıkardılar. Yaşam
alanları bu sayede tekrar oturulabilir
hale getirildi. Marmara Belediyeler
Birliği’nin çabaları harikaydı. Haziran
ayında yapılan bir konferansla
Türkiye’nin ek bağışları da Bosna
Hersek hükümetine iletildi. Geçen
yıl Bosna Hersek Türkiye’ye Suriye
krizinde kullanılması için kullanıma
hazır 15 konteynır ev yollamıştı.
Özetle tüm bu çabalar iki ülkenin
halkları arasındaki özel dostluğun
ve tarihten gelen bağlarımızın kanıtı
niteliğinde olduğu için çok önemli.
Türk Hükümetine, Türk Kızılayı ve
diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına
teşekkür ediyorum. İki ülkenin halkları
arasındaki özel dostluğun gelecekte
de devam edeceğinden eminim.
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EDEBIYAT ve IYILIK

Hazırlayan: Kenan Akkaya

İnsanlık tarihi başladığından günümüze,
özellikle de insanın toplumsal hayata
geçmesiyle iyilik ve kötülük arasındaki çelişki, insanlığın en temel sorunlardan biri
olmuştur. Tarih boyunca kötülüğe karşı
iyilik arayışı günümüze gelinceye kadar
yerine göre dini, yerine göre ahlaki ve yerine göre de hukuk kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kutsal kitapların tamamında en çok
anlatılan konulardan biri, temelde iyi ve
güzel ahlaklı bir insan olmanın gerektiğidir.
Kötülerin bu dünyada olmasa bile öbür
dünyada cezalandırılacağı ve iyililerin
ödüllendirileceğine dair pek çok örnek
vardır. Anadolu tasavvuf edebiyatının en
iyi şiirlerini yazmış olan Mevlana iyi bir
insanı bakın nasıl anlatmış;
GÖRÜNDÜĞÜN GIBI OL!
Şevkat-ü merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurları örtmede gece gibi ol,
Sehavet-ü cömertlikte deniz gibi ol,
Hiddet-ü asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol,
Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol!
Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî (1207-1273)

Bildiğimiz en eski kaynaklardan olan mitolojik metinlerde
ve masallarda da iyilik ve kötülük çok işlenen konulardan
biridir. Antik Yunan mitolojisinde Pandora’nın kendisine
verilen ve açmaması istenen kutuyu bir anlık dalgınlıkla
açmasıyla kutudan dışarıya kötülükler saçılır. Hatasının
farkına varan Pandora hemen kutuyu kapatır. Kutuda umut
ve onun simgelediği iyilik kapalı kalır. O günden bugüne
insanlık, iyiliğin geleceğini umut eder.
Yine en eski sözlü ve yazılı metinlerden olan masallarda
da iyilik en temel konudur. Masallarda kötü kişi ve olaylarla
karşılaşan iyi insanların sıkıntıya düşseler bile daima
kazandıkları görülmektedir. Masallarda kullanılan bu özelliğe
günümüzde hızlı tüketilen sinema filmlerinin senaryolarında
sıkça rastlamak mümkündür. Hollywood tarzı üretilen
sinema filmleri, sinemadan mutlu ayrılan tekrar sinemaya
gelir mantığına uygun üretim gerçekleştirmekte ve filmlerini
her zaman iyilerin kazandığı mutlu sonla bitirmektedirler.
KAZAN BEYIN OĞLU URUZ BEYIN TUTSAK OLMASI
HIKÂYESI (Özet)
Düşman gelir ve Kazan Han savaşmaya başlar. Oğluna
sadece izlemesini söylemesine rağmen oğlan babasına
fark ettirmeden savaşır. Babası, oğlunu bulamaz; evde
de göremeyince düşmanla savaşılan yere gelir. Oğlunun
kılıcını görünce onun esir düştüğünü anlar. Düşmanla tek
başına savaşa giden Kazan Bey, yenilir. Bunun üzerine
Kazan Han’ın eşi Hatun kırk kızla ve diğer Oğuz beyleriyle
kafirleri yener. Oğuzlar yurtlarına dönerler.
Dede Korkut Masallarından
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İnsanlık tarihi ilerledikçe, insanlar topluluklar halinde
yaşamaya başlamış iller ve devletler kurmuşlardır.
Devletleşmeye başlayan insanlık bu dönemde iyi insanı
iyi vatandaş olarak tarif etmeye başlamıştır. Sanatı ve
edebiyatı hayatın bir yansıması olarak düşündüğümüzde,
bu düşünce üzerine kurgulanmış bir çok şiir ve metin
üretildiğini söylemek yanlış olmaz. Zaman içinde
devletlerin de kötü olabileceği ortaya çıktığında, iyi insan
eşittir iyi vatandaş denklemi inandırıcılığı kaybetmeye
başlamıştır. 1850’li yıllarda, Henry David Thoreau
tarafından ortaya atılan Sivil İtaatsizlik kavramı 20. Yüzyılda
Martin Luther King, Mahatma Gandhi gibi siyasal önderler
tarafından hayata geçirilmiştir. Bu görüşe göre iyi insan
olunmalıdır; ama devletler de ayrım yapmaksızın tüm
vatandaşların vicdanlarında iyi olmalıdır.
Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür,
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür,
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür,
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür,
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür,
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür,
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Türk Edebiyatı’nın büyük şairlerinden Salah Birsel’in
“Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde” adlı deneme
kitabında yazdığı gibi: "kara kıyımlar, ayak oyunları, kazanç
hopurküpürleri ve de lomlomlar arasında bocalayan
dünyanın girdisini, çıktısını sezmek için toplumbilimci
olmaya gerek yoktur." Daha iyi bir dünya için çalışan iyi
bir insan olmak güzel bir başlangıçtır.
İnsanlık tarihi Aydınlanma Çağı denen yeni döneme geldiğinde edebiyatın da altın çağı başlamıştır. Bir çok edebiyatçı bu yeni modern dönemde insanlığın iyilik ve kötülük
arasındaki savaşını eserlerine taşımıştır. Toplum içinde yaşayan bireyin daha çok konu olarak işlendiği edebiyatın
başyapıtları da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Rus yazar
Fyodor Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ve Karamazov Kardeşler romanları başta olmak üzere bir çok edebi eserde
insan doğasında yer alan iyilik ve kötülüğün bir aradalığı
anlatılmıştır.
Toplumsal hayattaki bireyin iyiliğinin savunmasız ve
yalnız kalmasını anlatan John Steinbeck’in “Fareler ve
İnsanlar” romanı en güzel örneklerden biridir. Yine sinemaya da uyarlanan Stephen King’in Yeşil Yol romanı da
bu konuyu oldukça başarılı bir şekilde işlemiştir. Aslında
insanoğlunun iyiliği ne kadar kırılgan hale getirdiğini ve
kötülüğün sıradanlaştığını yüzümüze bir tokat gibi vurmaktadır.
Ülkemize yakın coğrafyalarda yaşanan savaşlar ve iç savaşlarda binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bugün
Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da
ve dünyada bir çok yerde yaşanan trajediler ne yazık
ki insanlık için sıradan haberler haline gelmiştir. Afgan
yazar Atiq Rahimi’nin “Kahrolsun Dostoyevski” romanı
ülkesinde hırsızlığın ve benzeri suçların adam öldürmekten daha büyük suçlar olduğunu anlatmaktadır.
Sonuç olarak insanlığın geldiği noktada edebiyat bize
ey insanlık şapkanı önüne koy ve düşün, hayat masal
değildir demektedir. Tıpkı Bertolt Brecht’in enfes şiirinde
yazdığı gibi;
IYILIK NEYE YARAR?
1- İyilik neye yarar,
Öldürülürse iyiler çarçabuk,
ya da iyilik görenler?
Özgürlük neye yarar,
yaşarsa bir arada
özgürlerle tutsaklar?
Akılsız olmak madem
ekmek sağlar herkese,
akıl neye yarar?

2. İyi insan olacağınıza,
öyle bir yere götürün ki
dünyayı,
iyilik beklenmesin!
Özgür insan olacağınıza,
öyle bir yere götürün ki
dünyayı,
kavuşsun özgürlüğe
herkes,
özgürlük sevgisi geçersiz
olsun!
Akıllı insan olacağınıza,
öyle bir yere götürün ki
dünyayı,
akılsızlık zararlı olsun!
Bertolt Brecht (18981956)
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Hazırlayan: Serpil Uygun Çiçek

BARTIN
Buranın Rengi

Turkuvaz

Adını mitolojiden alan kent: Bartın
Kentler ya da denizler bir renkle hatırlansaydı, Bartın’a turkuaz yakışırdı… Yüzlerce yıllık tarihi, gitmeseniz
de aklınızda yer etmiş meşhur ilçeleri Amasra ve Çakraz’ı ile işte doyumsuz güzellikteki Bartın….

Adını, Yunan mitolojisinde, “Tanrıların Babası” Okenaus’un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve "Sular
Tanrısı" anlamına gelen Parthenios’tan aldı… Antik Çağ’da "Sular Ilahı" veya "Muhteşem Akan Su" anlamına
da gelen Parthenios, aslında Bartın Irmağı’nın adıydı… Irmak, zaman içinde yakınında kurulan yerleşim
bölgesine de ismi verdi ve maviyle yeşilin bir arada bulunduğu Bartın böyle anılır oldu.
Tarihi dokusu, mistik geçmişiyle hem kültür gezisi yapacak hem de turkuaz rengindeki deniziyle yaz
sıcağından kurtulup serinleme imkanı bulacaksınız. Küre Dağları, kilometrelerce uzunluktaki plajları,
ahşap evleri, Anadolu’nun başka yerinde bulunmayan anıtları, 3 bin yıllık Amasra Kalesi, yaylaları, hediyelik
eşyaları, balık lokantalarıyla işte Bartın…

Ankara’ya 4 saat uzaklıktaki Bartın’a gittiğinizde festivallere denk gelirseniz, 300 yıllık yerel kıyafetleri,
Uskufa ve Kutnu yelekleri, Atlas şalvarları, tombaklı kemerleri ve yüzyılların desenlerini, gümüş pırıltılı
ışıklarla yansıtan, Telkırma yazmaları kuşanmış genç kızların, halk oyunları ve türküleri eşliğinde güzellikleri
görme şansınıza sahip olacaksanız.

Nerelere Gidilir?
Bartın’da, yüzlerce yıllık Osmanlı eserlerini görmek,
tarihi geçmişi incelemek isterseniz bu yerleri gezmeli ve
görmelisiniz:

Halilbey Camii (Yukarı Cami): 1872 yılında Halilbey
tarafından yaptırılan bu camide eski dönemlerin izlerini
hissedeceksiniz.

İbrahimpaşa Camii (Orta Cami): Bosna Valisi İbrahim
Paşa tarafından yaptırılan bu yapı, 150 yıllık bir geçmişe
sahip. 1968 yılındaki deprem sonrası tamir gören caminin
altında yer alan dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz.
Şadırvan Camii (Aşağı Cami): 1903-1905 yıllarında
halktan toplanan paralarla yaptırıldığı söylenen caminin
minaresi, inşaattan 8 yıl sonra yaptırılmış. Kırk pencereyle
aydınlanan ferah iç mekanlara sahip bu cami, yakın
dönemin izlerini taşıyor.

Aya Nikolas Kilisesi: 1319 yılında Bartın’daki Rum
Cemaati tarafından yaptırılan bu yapının şaşırtıcı özelliği,
1936 yılından itibaren bir süre elektrik santralı olarak
kullanılmasıdır. 1955 yılında restore edilen tarihi yapı, kültür
evi olarak hizmet veriyor.

burada sergilenir. Merkeze geldiğinizde ise birbirinden
lezzetli balıkları yemek için deniz kıyısındaki lokantaları
tercih edebilir, güneşin deniz üzerinden batışını keyifle
izleyebilirsiniz.

Plajlar: Bartın, Kızılkum, Mugada, Güzelcehisar, İnkumu,
Bedesten: M.S. l. yüzyılda yapılan Roma Eyalet Meclisi
Sarayı, Osmanlı döneminde ticari amaçla kullanıldığından
Bedesten adını almış, bir kısmı yıllara inat hala ayakta
olup bir kısmı da yenileme yapılarak günümüze kadar
korunmuş.

Hanlar: Kent merkezindeki Taşhan, Karakaş Caddesi’ndeki
taş ve tuğladan yapılmış ticari depo olarak kullanılan
Dervişoğlu Hanı, 1747 tarihli Şehir Hamamı da görülmeye
değer tarihi mekanlardan biri.

Akkonak, Göçkün, Çambu, Tekkeönü, Kurucaşile,
Kapısuyu plajları ve Gölderesi-Çambu Şelalesi gibi doğa
güzellikleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Yakamoz
seyretmek, denizin sesini duymak isteyenlerin uğrak yeri
olan Çakraz ilçesi ise minyatür cennette olduğunuzu
hissettirecek. Berrak denizi, tertemiz kumsalı, doğallığını
kaybetmemiş plajıyla Çakraz’da uzun süre kalmak
isteyeceksiniz.

Garıla Pazarı: Adını taze süt, manda yoğurdu ve tazecik
bahçe ürünlerini burada pazarlayan kadınlardan almış
Garıla Pazarı’nın 200 yıllık gizemli yaşamını öğrenme
fırsatını yine merkezde bulacaksınız…

Amasra Kalesi: 3000 yıllık anılarını hala dinç tutan ve
ruhunuzu geçmişe götürecek yapı ise Amasra Kalesi’dir.
Kale’nin en tepesine çıktığınızda muhteşem bir manzara
sizi kucaklar. Yeşil ve mavinin buluştuğu denizin görüntüsü
yorgunluğunuzu üzerinizden alır. Kaleden kente inerken,
Çekiciler Sokağı’na uğramadan geçemezsiniz. Evliya
Çelebi Seyahatnamesi’ne konu olan, 300 yıllık el emeği
göz nuru ağaç oyma ve işlemeciliğinin en güzel eserleri

Ne Yenir?
Amasra’ya gidip de salatasını ve taze balıkları yemeden
dönmek olmaz. Ayrıca Bartın’a özgü onlarca çeşit pilavını,
etli, sebzeli yemeklerini, pum pum çorbasını, kabak burmasını, pirinçli mantısını, su böreğini tadabilirsiniz.

BURCU KARA
Çocukluğumuzdan bu yana Kızılay ismiyle büyüdük.

Oyunculuk kariyerinize başlangıç hikayenizi sizden
dinleyebilir miyiz?
Oyunculuk hayatımda planladığım bir şey değildi. Ben
Kanal D’de haber spikerliği yaparken teklifler geliyordu.
Sonrasında özel sebeplerden dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Şahika Tekan’dan oyunculuk dersleri almaya başladım. Abdullah Oğuz'un ajansının kadrosuna
dahil oldum. Diziler için deneme çekimlerine katılacağım
söylendi. İlki de “Haziran Gecesi”ydi.. Onun kadrosuna dahil oldum ve hayatımın akışı değişmiş oldu.
Oyuncu olmak isteyen gençlere hangi tavsiyelerde
bulunursunuz?
Eğitim şart kalıbıyla başlamak istiyorum. Sonrasında da hiç
bitmeyen bir gözlem ve kendini geliştirme süreci oyunculuk. Kendini yeterli hissetmek en büyük tehlike.
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Ailenize çok önem verdiğinizi biliyoruz, sizce
başarınızda ailenizin katkısı nedir?
Destek olarak hiçbir payları yok. Ama, destek olmayarak
da beni kamçılamış olabilirler. Onlar hep çocukları için
endişelenen duygusal aile modeliydi. Bana aşıladıkları
dürüstlük ve disiplin en büyük hazinem oldu. Benden
ayrı bir dünyalarının olması, bana kendileriyle ilgili hiçbir
sorumluluk vermeyip, kafamı rahat ettirmeleri büyük
nimet.
Her zaman doğallığınız ile ön plana çıkıyorsunuz.
Günlük hayatınızda da doğallığa önem veriyor
musunuz?
Doğallık, sadelik hayat felsefem. Bu beni rahat ve huzurlu
kılıyor. Fazla olan hiçbir şeyi üstüme almam. Yemekte
alacağım fazla kaloriden, üstüme takacağım fazla takıdan

Röportaj: Alper Balibeyoğlu

Haziran Gecesi, Tatar Ramazan
gibi çok izlenen diziler ve sinema
filmleriyle tanıdığımız Burcu Kara
ile Kızılay, kan bağışı ve kurban
bayramı üzerine konuştuk.
Kendisi de bir kan bağışçısı olan
Burcu Kara’nın hayranlarına ve
tüm topluma mesajı var…

bile rahatsız olurum. Sırf daha fazla beğenilmek, daha
fazla dikkat çekmek için istemediğin bir şey yapmak
bence çok yorucu. Kendin olmak sana zaten ihtiyacın
olan rahatı ve güveni veriyor. Bu karşı tarafı da rahatlatan
bir şey. İnsanlar sen böyle olunca senin yanında daha
rahat hissediyor.
Kan bağışçısı olduğunuzu biliyoruz. Tüm ihtiyaç
sahipleri adına teşekkür ederiz. Sevenlerinize kan
bağışının önemi ile ilgili bir mesajınız var mı?
Kan ihtiyacı çok ani ve çaresiz bir durum. Hep empati
yapmak gerekiyor bu fikirle. Koşuşturarak yaşadığımız bir
hayatın içindeyiz. Her an başımıza bir şey gelebilir. Sağlık
en büyük zenginlik ve bu konuda çaresiz insanlar görmek
beni kahrediyor. Hepimiz kan bağışı yaparak büyük
ölçüde özellikle acil müdahalelere katkıda bulunabiliriz.
Kurban Bayramı yaklaşmakta. Türk Kızılayı olarak,
halkımızın bu ibadetini çağdaş koşullarda, dini
vecibelere ve hijyen kurallarına uygun olarak
gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz. Geliştirdiğimiz
vekaletle kurban modeli ile kurban bereketinin yıl
boyu sürmesini sağlıyoruz. Siz bu uygulamamız
hakkında ve halkımızın paylaşma ruhu hakkında neler
söylemek istersiniz?
Çocukluğumuzdan bu yana Kızılay Kurumu'nun ismiyle
büyüdük. Tüm halkın güven duyucagı böyle bir kuruma
her ortamda ihtiyaç var. Ülkemizde olan her dert, her
sorun hepimizin. Kurban Bayramı'da hem dini olarak hem
manevi olarak birleştiğimiz kutsal bir gün.Böylesine özel
bir duyguya bir de hayır işini eklemek cok anlamlı oluyor.
Bu duyguyu yaşamak gerek diye düşünüyorum.

olmak. En önemlisi bu işi yaparken ne kadar yorulsan ne
kadar kızsan da bazen hiçbir şey olmamış gibi yine aynı
heyacanla devam edebilmelisin. İşin zor yanlarını değil de
ne kadar mutlu olduğunu düşünmek en iyisi.
Duyarlı bir yapınız olduğunu biliyoruz. Ünlü
oyuncaların sosyal sorumluluk projelerine daha çok
destek vermeleri gerektiğini düşünüyor musunuz?
Tabii her zaman herkes elinden geleni yapmalı. Ama
birçoğumuz böyle insanlarız zaten. Herhangi bir projenin
manevi tarafına destek vermeyi reddeden birini hiç
duymadım. Öyle de olmasını diliyorum. Bu isimleri
sadece kendimiz için taşımaktan ziyade başkalarına fayda
sağlamak için de kullanmak, çok daha mutluluk verici.
Röportajımızın sonunda sizin eklemek istedikleriniz
var mı?
Yenilenen ve hepimize dokunan projeler üreten böylesine
özel bir kurumla duygularımı paylaştığım için mutluyum.
İnsan duyarlılıklarının çok azaldığı, her şeyin maddiyata
döndüğü bu devirde, desteklenmesi gereken bir adres
olduğunu düşünüyor ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.

Hayranlarınızın sizi her ortamda takip ettiğini biliyoruz.
Bu durum sosyal medyada ne durumda? Sosyal medya
üzerinden yaşadığınız ilginç bir hikayeniz var mıdır?
Sosyal medya hem çok faydalı hem de çok zararlı bir
ortam.Kişisel olarak konuşmak gerekirse,herkesin elindeki
cep telefonları ile ulaşılabilir olmak, hiçbirimizde özgürlük
bırakmadı.Bir koyda güneşlenirken Twittera girip hakkımda
yazılanlara bakıyordum. Bir gün şöyle bir tweet gördüm
"Burcu Kara şu anda yanımda güneşleniyor kanka "Önceki
zamanlara göre artık çok daha dikkatli ve otokontrollü
yaşamak gerekiyor. Bu çok yorucu olabiliyor bazen. Ama
çoğu zamanda bizi besleyip,büyüten,biraraya getiren de
öğretici bir mecra oluyor.
Oyuncu olmak hep eğlenceli bir işmiş gibi görünse
de aslında oldukça yorucu olduğunu düşünüyorum.
Sürekli yolculuklar, uzun çekimler vb. İşin aslını
sizden öğrenmek daha gerçekçi olacaktır. Oyunculuk
sanıldığı gibi kolay bir meslek mi yoksa zor mu?
Hiç kolay değil. Hiçbir anlamda. Özellikle dizi setlerinde
geçirdiğimiz zaman, çalışma süreleri baya yorucu.Ülkemizde, oyunculuk sosyal hakları yasalarda bile hala
tanımlanmamış bir meslek düşünebiliyor musunuz? Kanunlar önünde meslek bile değil. Bu yüzden bu işi uzun
yıllar yapabilmemizin açıklanabilir tek sebebi ise "aşık
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Anakhita S
aymıdınova
TACIKISTA
N
Bizler Kızıla
ylerinin ilkele Kızılhaç Dernekri çatısı altı
nda gönüllü olara
k yer alan
gençleriz.
Bu kampa
da aynı am
açlar uğruna geldik
ve ”insanla
ra daha
fazla nasıl
yardımcı o
labiliriz,
daha fazla
nasıl faydal
ı olabiliriz”i benim
gibi ülkele
rindeki
ulusal dern
eğinde gön
üllü olan
arkadaşlarım
ızla tartıştık.
Bizlere
bu imkanı sa
ğladığı için
Türk Kızılayına son
suz teşekkü
rler.

Aymberdi Gurbanov
TÜRKMENISTAN
Bu kampta dünyanın çeşitli
bölgelerinden gelen Kızılay ve
Kızılhaç gönüllüleri olarak farklı
alanlarda birçok eğitim gördük
ve çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri üzerinde fikir alış verişinde bulunduk. Dahası; güzel dostluklar ve mükemmel
insanlar… Gerçekten harika bir
on gün geçirmemi sağlayan
Türk Kızılayı’na teşekkür ederim.

Clinton Khor Chrah Chuan
MALEZYA
Sadece şunu diyebilirim; “Ben
de lider olmak istiyorum.” Burada Türk Kültürüne dair çok
şey öğrendim. Halk oyunlarını
çok sevdim. Yemekler harika.
İstanbul’u bizlere tanıtıp gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
Ayrıca birçok arkadaş edindim.
Sizlerle tanışmak çok güzeldi
her şey için Türk Kızılayına teşekkürler.

Thet Naing HTWE
MYNMAR
Türk Kızılayının ülkemde yapmış
olduğu çalışmalardan haberdardım ve buraya geldiğimde birçok
çalışmasını daha öğrendim. Ülkeme vermiş olduğu destekten
dolayı Türk Kızılayına teşekkür
ederim. Döndüğümde Türk Kızılayının faaliyetlerini benim gibi
gönüllü olan tüm arkadaşlarıma
anlatacağım. Bana bu 10 gün içinde yaşattığınız güzel değerler için
teşekkürler.
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Tarih boyunca
milyonlarca san
at eseri özellikl
sinema filmleri
e de
, insanların mer
ak ettiği sorula
aradı. Bu sorula
ra
cevap
rdan birisi de “D
ünya Nereye G
Bu soruya ceva
idiyor”.
p arayan yüzler
ce film arasından
tanesini sizler iç
10
in sıraladık.
VOL-I – WALL-E
ABD-2008
MELANKOLI
2011
2sa. 4dk. - Aksiyon,
Macera, Bilim
Kurgu,

Fransa, Almanya-2011 2sa. 48dk. - Aksiyon,
Yönetmen: Lars von Macera, Komedi,
Fantastik
Trier Senarist: Lars
von Trier
Dünyaya çarpmak
üzere olan bir başka gezegen ve bir
düğünün ertesinde
çaresizde bu felaketi
bekleyen insanların
psikolojik ve melankolik durumları üzerine heyecan verici bir
Lars von Trier filmi.

YARINDAN SONRA
2004

The Day After
Tomorrow
Gerilim - ABD-2004
Yönetmen:Roland
Emmerich Senaristler: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff
Ani iklim değişiklikleri
sonucunda dünya
büyük doğal afetlerle karşı karşıyadır.
Yarından Sonra bu
durumla mücadele
eden insanların korku
dolu hikayesine
odaklanıyor.
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Yönetmen:Andrew
Stanton
1sa. 31dk. - Dram,
Senaristler: Pete Do- Bilim-Kurgu, Gizem
cter, Andrew Stanton, Yeni Zelanda
Jim Reardon
Çöplüğe dönmüş ve
yaşanılmaz hale gelmiş dünyayı insanlar
terketmiştir. Dünyada
kalan bir robot ve
onun duyguları üzerine oldukça ironik
bir hikaye anlatan
bu animasyon filmi
kaçırmayın.

KARAYIP KORSANLARI

2sa. 16dk. - Dram,
Bilim-Kurgu Danimarka, İsveç,

Dünyanın Sonu-Pirates of the Caribbean:
At World's End
Yönetmen: Gore
Verbinski
Senaristler:Ted Elliott,
Terry Rossio, Stuart
Beattie
2006 yılında tüm dünya ülkelerinde hasılat
rekorları kıran, yılın en
çok seyirci toplayan
filmi ünvanını kazanan
Karayip Korsanları
Ölü Adamın Sandığı
kaldığı yerden devam
eden üçüncü filminde
İhanet, vefasızlık ve
dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde
yelken açan korsanlarımızın dünyanın
sonunda hayatta
kalmaya çalışıyorlar.

SESSIZ DÜNYA

The Quiet Earth
Yönetmen: Geoff
Murphy
Senaristler: Craig
Harrison, Bill Baer,
Bruno Lawrence
Bir sabah uyanıyorsunuz ve dünya
sessizliğe bürünmüş yaşayan tek bir
canlı kalmamış.
1sa. 38dk. Animasyon, Macera,
Komedi, Aile,
Romantik,
Bilim-Kurgu

ONUNDAN DÜ

NYA NEREYE G

İDİYOR ?

28 GÜN SONRA -28
DAYS LATER

1sa. 39dk. - Dram,
Korku, Bilim-Kurgu,
Gerilim

Yönetmen:Danny
Boyle Senarist:Alex
Garland
İngilterede bulunan
bir araştırma laboratuvarından yayılan ve 2sa. 0dk. - Dram,
Gerilim
kan yoluyla bulaşıp
etkisini saniyeler
içinde gösteren bir
virüs ülkeyi tehdit etmeye başlar. Filmde
oluşturulan gerilim
atmosferine sinematografik olarak dijital
kameranın ve müziğin katkılarını görmek
için de izlenmesi
gereken bir film.

SU DÜNYASI – WATER
WORLD

1sa. 28dk. - Belgesel

ABD-1995
Yönetmenler:Kevin
Reynolds, Kevin
Costner
Senaristler: Peter
Rader, David Twohy
Kutuplarda buzlar
erimektedir. Dünyanın tamamı sel
tehdidi altındadır.

28 HAFTA SONRA – 28
WEEKS LATER

SIĞINAK – TAKE
SHELTER

İNSANDAN SONRAKİ
LİFE AFTER PEOPLE

İngiltere, İspanya-2007
Yönetmen: Juan
Carlos Fresnadillo
Senaristler: Rowan
Joffe, Juan Carlos
Fresnadillo, Enrique
López Lavigne
Hızla yayılan öldürücü bir virüsün
gerilemesi sonucu
insanlar evlerine geri
dönmüştür. Ancak bu 1sa. 53dk. - Korku,
Bilim-Kurgu, Gerilim virüsün yeniden yayılmayacağı anlamına İngiltere-2002
gelmez. Etkileyici 28
Gün Sonra filminin
devam filmi.

ABD
Yönetmen: Jeff
Nichols
Senarist: Jeff Nichols
Büyük bir fırtına gelmektedir. Ailesini bu
fırtınadan korumaya
çalışan bir babanın
hikayesini anlatan
film ilerledikçe
izleyiciyi ters köşeye
yatırır.

ABD-2008
Yönetmen:David de
Vries Senarist: David
de Vries
Bir şey olsa ve dünyadaki 7 milyar insanın her biri bir anda
yok olsa dünyanın
hali nice olur?
Tüm o şehirler, şehirleri dolduran binalar,
insan etksinden uzak
geçen on yıllarda
neye dönüşürler?
History Channel'dan
bu sorulara yanıt
geliyor.

2sa. 16dk. - Aksiyon,
Macera, Bilim-Kurgu,
Gerilim
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fotografın dili
Irak… Ülkenin
dört bir tarafında
çatışmalar ve savaş
kol gezerken, sokak
ile evleri birbirinden
ayıran duvarların
içinde yaşamlar
sıkışıyor. Büyükler
hayatı kovalarcasına
yaşarken, yine en
büyük acıyı çocuklar
hissediyor. Kırmızı
elbisesiyle salıncakta
oturan bu küçük kız
da çekingenliğini değil,
üzüntüsünü yansıtıyor
ister istemez.
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Canon EOS 1D-s Mark III F 5 ISO 100 Poz Süresi
1/160 Odak Uzunluğu 105 mm

Erkan AKSU / Irak / Erbil /26 Temmuz 2014
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