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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Afrika coğrafyasını bize Batı
dünyasının takdim ettiği şekilde
görmekten vazgeçmeye başlayalı
çok da uzun bir zaman olmadı
aslında. Uzaktan, verili bilgilerle
bir coğrafyayı kavramanın
ne kadar zor olduğu izahtan
varestedir.
Türkiye olarak biz Afrika’yı
yakından tanıyoruz. Bu
coğrafyada yaşanan her acının,
tarihi ve insani bağlardan dolayı
herkesi derinden üzüyor. Aktif
şekilde orta ve uzun vadeli
programlarımızla yoksullukla
mücadele, bağışçı ve gönüllü
kazanımı, organizasyonel
kapasitelerin artırılması gibi
alanlarda destek veriyoruz,
işbirlikleri yaptık, yapmaya
devam ediyoruz.
Afrika’yı 1868’in sayfalarına
taşırken de ona yakından
baktık. Türkiye’den Afrika’ya
giden ya da Afrika’dan
Türkiye’ye gelen gönüllülerin
izlenimlerinden tutun da Afrika
lezzetlerinden sinemasına kadar
pek çok konuya merceğimizi
yaklaştırdık. Ayrıca George
Floyd’ın öldürülmesinin
ardından ABD’de ve Amerika
kıtasında yaşayan Afrika
kökenli insanların hikâyeleri,

Atlantik köle ticareti ve AfroAmerika’nın oluşumu yeniden
gündeme geldi. Yüzyıllarca
köleleştirilip adeta bir eşya
gibi satılan Afrikalıların, şimdi
kendi istekleriyle Avrupa’ya
geçme çabalarına karşı Batı’nın
sergilediği iki yüzlü davranışa
“Tenere”nin beyaz perdeye
yansıdığı görüntülerle bir kez
daha şahit olduk.
Afrika’ya bakış açısının
değişmesi, dünyada bir şeylerin
de değişmeye başladığı anlamına
geliyor.
İyinin, güzelin ve doğrunun
yanında olan Türk Kızılay bu
süreçte her zaman Afrika’nın da
yanında.
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Hibrit Etkinlik Takvimi

Kontrollü normalleşme döneminde etkinlik hayatımız da yarı-dijital bir
biçimde devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına azami önemi göstererek
kültür sanat hayatından uzak kalmamak isteyenler için bu ay “fiziksel”
etkinliklerin de yer aldığı bir hibrit etkinlik ajandası hazırladık.

EBEDI
YA Z I

29 Ağustos 2020 tarihinde kadar
İstanbul, Art on İstanbul

Art On İstanbul, yaz mevsimini 24 sanatçının yer aldığı Ebedi Yaz sergisi ile karşılıyor. Galeri, zorunlu
olarak verilen aranın ardından salon sergilerini andıran bir yaklaşımla, çok sayıda sanatçının farklı
üsluplardaki eserlerini karma bir düzende sergiliyor. Sergide, tavandan zemine kadar kalabalık bir
yerleştirme ile sunulan eserler, izleyici için sayısız mukayese ve ilişki kurma olanağı sunuyor. 16 Haziran
– 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında izlenebilecek sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni
medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi medyumlardaki eserleri yer alıyor.

B I R R Ü YA N I N
İ N Ş A S I A R N AV U T L U K
S A N AT I N D A T O P L U M C U
G E R Ç E KÇ I L I K
07 Temmuz - 15 Kasım 2020
İstanbul, Pera Müzesi

Resim, afiş ve çizimler aracılığıyla Arnavut toplumsal gerçekçiliğine odaklanan sergi, sosyalizmin
kuruluş ilkelerini işçi sınıfında yaymayı amaçlayan siyasi tavrın hâkim olduğu diktatörlük dönemi görsel
sanatlarından bir seçki sunuyor. Artan Shabani küratörlüğündeki sergi, 20. yüzyılın ikinci yarısında
tartışmasız biçimde Arnavutluk görsel sanatlarına egemen olan komünist ideolojinin etkilerini araştırıyor.
Eserlerin dogmatik içeriğinde belirleyici olan bu ideolojiyi yansıtan seçki, uzun süre dünyanın geri
kalanından yalıtılmış bir hayat süren Arnavutluk halkının kültürünü ve kimliğini daha yakından tanıma
fırsatı veriyor, dönemin gündelik hayatı, işçi sınıfı, lider portreleri, rejim temsilleri ve gelecek kuşaklara
duyulan umut gibi çeşitli konuları ele alıyor.

MONET’NIN
BAHÇESI-MUSÉE
M A R M O T TA N
MONET’DEN
B A Ş YA P I T L A R
https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/
xhibitions/monetnin-bahcesi

Sakıp Sabancı Müzesi, kuruluşunun 10. yılında 9 Ekim 2012 - 6 Ocak 2013 arasında gerçekleştirdiği
Monet’nin Bahçesi- Musée Marmottan Monet’den Başyapıtlar sergisiyle, Empresyonizme adını veren
Fransız ressam Claude Monet’nin eserlerine ev sahipliği yapmıştı. digitalSSM kaynaklarıyla çevrimiçi
ortama aktarılan sergi, Monet’nin bir tema olarak doğayı nasıl değerlendirdiğini gösteren geç dönem
bahçe manzaraları, nilüferler ve ünlü Japon köprüsü tablolarından oluşan bir seçki sunuluyor.

TO P RAĞ I N
MIRASI

8 Şubat 2018 – 28 Şubat 2021
Rezan Has Müzesi

Toprağın toplumsal yaşamdaki gelişmelere paralel olarak değişip, şekillenen, antik dönemin
günlük hayatına mercek tutan Toprağın Mirası sergisi, Neolitik dönemden Selçukluya dek uzanan
arkeolojik koleksiyondan özenle seçilerek tasarlandı. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesinde
başlayan toprakla ilişkimizi anlamaya, toplumların doğaya karşı verdikleri yaşam savaşını, günlük
alışkanlıklarını, sosyal ilişkilerini düşünmek için sergi iyi bir fırsat sunuyor.

7

8

1868

D E R G İ / AY I N

K İ TA P L A R I

KO R E N AS I L KO R E O L D U ?
Gazeteci ve yazar Andrew Salmon tarafından kaleme alınan “Kore Nasıl Kore Oldu?” sömürgecilik,
savaş, yoksulluk ve siyasi darbelerle yıkıma uğrayan, fakat bütün beklentileri altüst ederek dünyanın
en gelişkin toplumlarından birini inşa etmeyi başaran bir ülkenin, Güney Kore’nin hikâyesini (ve
komşusu Kuzey Kore’ye dair merak edilenleri) anlatıyor. Bugün bir “mucize” olarak adlandırılan
Kore’nin kalkınma hikâyesini sadece ekonomik boyutlarıyla değil tüm sosyal ve kültürel yönleri ile
ele alıyor.
Kitabın yazarı Andrew Salmon uluslararası medya kuruluşu Asia Times’ın Kuzeydoğu Asya
muhabiri. BBC, CNN, International Herald Tribune, Forbes, The New York Times, The Times ve
The Washington Times gibi kuruluşlar için Kore özelinde çalışmalar yapmış bu ismin coğrafyaya olan
yetkinliği oldukça nitelikli bir kitap ortaya çıkmasına vesile olmuş.
A ndrew Salmon / Metropoli s Kita p / 1 52 sayfa

AT L A S : K I TA L A R - D E N I Z L E R - K Ü LT Ü R L E R
ARASI YOLCULUK REHBERI
Eğlenceli bir çocuk kitabı olan “Atlas: Kıtalar-Denizler-Kültürler Arası Yolculuk Rehberi” sadece
coğrafi bilgileri değil, ülkelerin karakteristik yönlerini de sunan büyük boy haritaları, ödüllü
tasarımı ve göz alıcı çizimleriyle sizi koltuğunuzdan kıpırdamadan dünya turuna çıkarıyor. Dünya
harikaları arasında geçen rengârenk yolculukta İzlanda’nın buzulları, Mısır’ın çöl kervanları,
Avustralya’nın ornitorenkleri, Madagaskar’ın dev baobab ağaçları, Meksikalıların garip bayramları
ve Charlie Chaplin’den Halide Edip Adıvar’a ülkelerini gururlandıran isimlere yer alıyor.
Tüm dünyada büyük ilgi gören, İzlanda’dan Polonya’ya, Amerika’dan İspanya’ya 37 dilde
yayımlanan, çocuk kitaplarında en prestijli ödüllerden Prix Sorcières (Fransa) ve Premio Andersen’i
(İtalya) kazanan Atlas, devasa buzullardan küçücük böceklere, dünyamızın barındırdığı tüm
çeşitliliği ve göz alıcı renklere ithafen hazırlanmış bir eser.
Ale ks a nd ra Miz ie linska , Danie l Miz ie linski / Domi ngo Yayı nevi / 1 08 sayfa

K AVA L A L I M E H M E D A L I : O S M A N L I
VA L I L I Ğ I N D E N M I S I R H Ü K Ü M D A R L I Ğ I N A
Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Khaled Fahmy’nin Kavalalı Mehmed Ali Paşa üzerine kaleme
aldığı eseri “Kavalalı Mehmed Ali: Osmanlı Valiliğinden Mısır Hükümdarlığına“ Kavalalı’nın
yaşamına yakından bakıyor ve onun Mısır, Osmanlı, Avrupa ve İslam tarihine yaptığı kalıcı etkileri
değerlendiriyor. Kavalalı’nın Mısır’a getirdiği ekonomik, askeri ve toplumsal reformları, rakipleriyle
mücadelelerini ve aile ilişkilerini ele alan Fahmy, “uzun on dokuzuncu yüzyıl”ın güçlü isimlerinden
biri olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ya dair yepyeni bir değerlendirme sunuyor. Kimi Şarkiyatçılarca
“Müslüman Napoléon” olarak nitelenen Mehmed Ali Paşa’yı tanımak için kitap tarihsel bir derinlik
ve dikkat çekici detaylar sunuyor.
K hale d Fah my / Va kıfba nk Kültür Yayı nla rı / 2 08 sayfa

ANADOLU’NUN ÜÇ ERMIŞI: YÛNUS EMRE,
E Ş R E F O Ğ L U R Û M Î , N I YÂ Z Î - I M I S R Î
Dergâh Yayınları’nın “Çağdaş İslam Düşüncesi” serisinin yeni kitabı “Anadolu’nun Üç Ermişi:
Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî“ yaşadığımız coğrafyayı varlıklarıyla zenginleştiren
üç büyük erenin fikirlerini yine kendi eserlerinden yola çıkarak sunuyor. Kendini bilmek için
dününü ören, işleyen, besleyen kaynakları bilmesi gerektiğine inananlar ve bu üç kıymetli
kaynağın fikirlerini derli toplu görmek isteyenler için iyi bir kaynak niteliğinde. Mustafa Kara
tarafından hazırlanan kitap bölgemizin düşünsel altyapısını tanımak, kültürel kodlarını görmek
için zengin bir kaynakça niteliğinde. Kitap sadece edebiyat ve felsefe meraklılarının değil bu
coğrafyaya dair bir fikir geliştirmek isteyen herkesin kütüphanesinde bulunması gereken zengin
bir eser olmuş.
M u stafa Ka ra / D e rg âh Yayınları / 371 sayfa
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SIĞINMACI DEVRIMI – SON GÖÇ DALGASI
D Ü N YAY I N A S I L T Ü M Ü Y L E D E Ğ I Ş T I R D I ?
Dünyanın çeşitli köşelerinde çalışan yirmi altı Alman muhabirinin temasa geçebildikleri sığınmacılarla
yaptıkları röportajlardan oluşan “Sığınmacı Devrimi”, Kenya’dan Avustralya’ya, İsrail’den Etiyopya’ya kadar
geniş bir coğrafyada mülteci kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya
çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış insanların iç burkan öykülerini bir
araya getiriyor. Mülteci anlatılarında sıkça rastlanan genel politik ve sosyolojik bağlama da değinen kitap
benzerlerinden farklı olarak Avrupa merkezli “mülteci krizi” söylemini yıkıyor. Bu anlatı biçiminin yerine ise
değişimi merkeze alan, yenilikçi, duyarlı ve hümanist bir bakış açısı getiriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’ne göre günümüzde bütün dünyada bulunan yaklaşık 65 milyon sığınmacıyı düşünürken
ve anlamaya çalışırken bu kitap naklettiği tanıklıklar ile okurlarına önemli bir katkı sunacaktır.
Kole kt if / Yapı Kredi Yayı nla rı / 336 s ayfa

TA L ÂT PA Ş A’ N I N S O N G Ü N L E R I
Arif Cemil Denker’in hazırladığı “Talât Paşa’nın Son Günleri”, İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin en
önemli icraatçılarından biri olan Talat Paşa’nın Berlin’de geçen son günlerini anlatarak, alanındaki
çok önemli bir açığı kapatıyor. Talat Paşa’nın son anlarına kadar onu mektuplar ve fotoğraflar
eşliğinde bir belgeseldeymişçesine takip edebildiğimiz kitap ciddiyet ile hazırlanmış. 1908 İhtilâli’ni
düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan
siyasî cemiyet İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin en önemli üç figüründen biri olan Talat Paşa’nın
biyografisinde ihmal edilen ömrünün son yıllarını bu kitapta bulunabiliyor. 15 Mart 1921 günü
Berlin’de bir suikast ile son bulan Talat Paşa’nın yaşam hikâyesi sadece tarih meraklıları için değil
herkes tarafından bilinmesi gereken bir olay örgüsüne sahip.
A r if Ce mil / Kronik Kitap / 240 sayfa

M A L C O L M X - YA Ş A M I V E Ö L Ü M Ü
Malik El-Şahbaz ya da daha çok bilinen eski namıyla Malcolm X bu dünyadan arkasında etkileyici
bir yaşam öyküsü ve onlarca özdeyiş bırakarak gitti.
‘60’lı yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal yaşamın radikal biçimde değiştiği ve dönemin
kurulu düzeninde mağdur konumundaki kesimlerin hak taleplerinin daha güçlü ve görünür
olduğu bir dönemdi. Hareketliliğin yüksek olduğu böylesi dönemlerin kahramanları vardır. Sadece
sevenleri değil karşıtları tarafından da birer efsane oldukları kabul edilen güçlü figürler. İşte
Malcolm X böylesi bir isim. Bu döneme şahitlik etmiş ve Malcolm X’in hayatını takip etmiş olan
Peter Goldman’ın kaleminden çıkan “Malcolm X Yaşamı ve Ölümü” kitabı gerek 1960’lı yıllara dair
düştüğü not gerekse de Malcolm X’in yaşamını ve mirasını ele alması bakımından değerli bir eser.
Pe t e r Goldman / Ka pı Yayı nla rı / 51 2 sayfa

I I . M A H M U D ’ U N S A N AT Ç E V R E S I
H AT TAT V E B E S T E KÂ R L A R
Kendisi de bir hattat olan Talip Mert tarafından hazırlanan kitap II. Mahmud’un siyasî
çevresinin bir hayli karışık olmasına rağmen, sanat çevresinin ne kadar şaşaalı olduğunu göz
önüne seriyor. Dönemin olanca karışıklığına rağmen böylesi bir ortamda bu sanatkârların nasıl
yetiştiği, ne şekilde yetiştiği gibi akla gelebilecek bazı suallere de cevap olabilecek özel şartları
ortaya koyma gayretinde olan bu çalışmada, o devrin sanatkârlarından hattat ve bestekârlar
tanıtılıyor. Hattat Mustafa Râkım, bestekâr Hammâmî-zâde İsmail Dede gibi büyük isimlerin
yer aldığı bu dönemi tanımak ve Osmanlı kültür çevresini yakından tanımak isteyenler için
Talip Mert’in kaleminden çıkan bu eser mutlaka dikkatlice okunmalı.
Tali p M e r t / Öt ü ke n Neşriyat / 270 sayfa
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FILMLERI

YA Z M AT I N E S I
Ağustos’un gelmesi ile beraber yaz tüm sıcaklığı ile bizleri gündüz saatlerinde
sokaklardan uzak durmaya çağırıyor. Eğlenceyi eve taşıdığımız bu yeni çağda sinemada
da durum farklı değil. Sıcaktan uzakta evde güvende keyifli bir film festivali yapmaya
ne dersiniz? Yaz matinesi sizleri çağırıyor…

ÖLÜLER VE DIĞERLERI
Brezilya’nın kuzeyinde yaşayan bir Krahô yerlisi olan 15 yaşındaki Ihjãc’dan, babasının ruhunun ölüler diyarına
göçebilmesi için bir cenaze töreni düzenlemesi istenir. Kabile tarafından kendisine verilen bu görevini reddeden Ihjãc,
kaçıp şehre sığınır. Ancak kahramanımız bu sefer de günümüz Brezilya’sında yerli olmanın gerçeğiyle yüzleşiyor. 2018
yapımı filmde yönetmen koltuğuna João Salavıza ve Renée Nader Messora oturuyor.
ht t ps://mu bi.com /t r/film s/t he -dead-a nd-the-others

N E C R OY E Z S U RTO U T PAS Q U E J E H U R L E F RAG M A N
Filmimizin kahramanı, senaristi ve yönetmeni olan Frank Beauvais, yaşadığı bir ayrılık sonrası aşk acısına teselli
bulmak için Alsace bölgesindeki bir köyde yalnız başına deliler gibi film izlemeye başlar. Kahramanımız daha
sonra, bu filmlerdeki sahneleri montajlayarak, kişisel yaşamıyla dünyada olan biteni ilişkilendirdiği bir görselişitsel günlük ortaya koyar. Çok sayıda festivalde takdir toplayan film 2019 yapımı.
ht t ps://mu bi.com /t r/film s/ju st-don-t-thi nk-i-ll-screa m

ŞÜPHE
Kore yapımı olan filmimizde yarı zamanlı bir işçi olan Jong-su, teslimat yaptığı sırada mahalle arkadaşı Hae-mi ile
karşılaşıyor. Hae-mi, Jong-su’dan çıkacağı Afrika tatili nedeniyle yalnız bırakacağı kedisine onun yerine bakmasını
ister ve seyahat dönüşünde de onu Afrika’da tanıştığı gizemli adam Ben ile tanıştırır. Gizemli bir yapım olan film
festivallerden adaylıklar ve ödüllerle döndü. Filmin yönetmeni Lee Chang-Dong.
ht t ps://mu bi.com /t r/film s/ bu rni ng-2 01 8

GÜNEŞSIZ
Deneysel bir yapım olan Güneşsiz, dünyanın dört bir tarafından alınmış görüntülerden oluşuyor.
1983 yapımı bu belgesel türü yapım felsefi derinliğe sahip etkileyici bir görselliğe sahip. Bilinç akışı
tekniğinin sinemadaki bir uygulaması olan filmin yönetmenliğini Chris Marker yapıyor.
ht t ps://mu bi.com /t r/film s/sans-soleil
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AĞ U S T O S ’ TA
A F R I KA …
Bu listeyle zihnimizdeki “tek Afrika” fotoğrafına
başka renkler eklemek istiyorum. Bilen
bilir, yalnızca müzikleriyle bile dağılabilir
zihnimizdeki o Afrika. Şimdi o rengarenk
dünyaya birlikte gidebiliriz ama sıcaklığını bir
tarafa bırakabilir miyim, bilmiyorum.

ÇALMA LİSTESİ
E M E L – Holm
https://youtu.be/d2SNX3bfYKw (04:45)
Ali Farka Toure – Ai Du
https://youtu.be/zLVdrgd8w_s (07:14)
Cesaria Evora – Sodade
https://youtu.be/ERYY8GJ-i0I (03:45)
Toumani Diabate & Sidiki Diabate - Jarabi
https://youtu.be/-cLAwAOi-hA (04:01)
Bombino – Imuhar
https://youtu.be/69t_zjuD0bM (04:50)
Tinariwen – Nannuflay
https://youtu.be/H1YIgwPsX5Q (04:11)
Rachid Taha – Ya Rayah
https://youtu.be/DuPhCmmfKiE (06:36)
Sona Jobarteh - GAMBIA
https://youtu.be/PtmmlOQnTXM (06:09)
Victor Deme – Djoon Maya
https://youtu.be/l8A2-hNvlBk (05:33)
Esubalew Yetayew – Zefen Mamokiya Aydelem
https://youtu.be/TFJUGhwlVUw (04:58)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

“A F R I K A’ D A
GELIŞTIRILDI”
ERCAN GÜL

Çatışmalar, savaşlar, yolsuzluklar ve kıtlıklar… Afrika denildiğinde birçok insanın aklına bu
kavramlara dair görüntüler geliyor ancak Afrika’da her şey bunlardan ibaret değil. Afrika bugün
kıta ve dünya çapında ses getirmeyi başarmış çok sayıda girişime de ev sahipliği yapıyor. Teknoloji
çağında kaynaklar hâlen adil bir şekilde dağıtılmasa da Afrikalı girişimciler bu güç ortamda
bile başarı hikâyeleri yazmayı başarabiliyorlar. Bu sayımızda kodlarında “Developed in Africa –
Afrika’da Geliştirildi” yazan uygulama ve girişimlere yer veriyoruz. İyi okumalar!

Mipango
mipangoapp.com
Tanzanyalı bir fin-tech (finansal teknoloji) firması tarafından yazılımı geliştirilen Mipango uygulaması yapay zeka
teknolojisine dayanıyor. İnsanlara kişisel finansal harcamaları ve birikimleri için ne yapmaları gerektiğine dair bilgiler
ve öneriler sunan uygulama hem insanlara finansal yönetim olanağı sağlıyor hem de insanların ekonomik anlamda daha
faydalı kararlar alabilmelerini sağlıyor. Finansal okuryazarlığın düşük olduğu Tanzanya’da ülke insanlarının genel refahı
düşünülerek geliştirilmiş bu uygulama ücretsiz olarak iOS ve Android cihazlara kurulup kullanılabilir.
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E Dey Shop
www.edeyshop.com
Nijeryalı bir girişim olan E Dey Shop ülkedeki ve bölgedeki ticari etkinliği
güçlendirmeye yarayan bir chat bot uygulaması. “Chat bot”lar yapay zeka
kullanarak insanların internet üzerinden yazılı olarak ilettikleri sorulara ve
işlemlere yanıt verebilen programlar. E Dey Shop bu yapay zekâ teknolojisini
alışveriş yapacak son tüketicilerin ihtiyaçlarına göre tasarlamış bir uygulama.
Popüler mobil yazışma uygulamalarına entegre edilen E Dey Shop’a kullanıcılar
ihtiyaçları olan ürün ya da hizmetlerin yerini ve faaliyet saatini sorduklarında
chat bot kullanıcılara güncel ve geçerli bilgileri hızlı bir şekilde sunuyor. Bu
sayede Afrikalı tüketiciler aradıkları hizmet ya da ürünü en kolay nereden temin
edebileceklerini kolayca öğrenebiliyorlar. 2020 Nisan ayında kurulan E Dey
Shop girişimi bugün 300 satıcı ve dükkân sahibinin yer aldığı büyük bir dijital
pazar konumunda. Şu aşamada sadece Nijerya’da hizmet veren uygulama günde
500 aramaya yanıt veriyor. Kullanıcılar ürünlerini direkt uygulama üzerinden
alabildikleri gibi hizmet aldıkları işletme hakkında yorum ve değerlendirme de
yapabiliyorlar.

Pricepally
pricepally.com
Gıda tedarik zincirleri tüm dünyada olduğu
gibi Afrika’da da önemli bir tartışma konusu.
Gıdanın üreticisinden tüketiciye kadar olan
yolculuğunda aracıların çoğu zaman üreticilerden
bile çok kazanması ve tüketicilerin de yüksek
fiyatlardan şikayetçi olması ciddi bir sorun.
Pricepally bu noktada tüketicilere uygun fiyattan
ürün alabilmelerini üreticilere ise ürünlerini
daha iyi fiyatlara satabilmelerini sağlayan bir
girişim. Üreticiden direkt olarak tüketiciye
gıda ürünlerinin satılmasını sağlayan platform
toplu alımlarda da önemli indirimler sunuyor.
Pricepally’nin ortaya çıkış hikâyesi ise hayli ilginç.
Platformun kurucu ortaklarından Luther Lawoyin
2019 yılında kurulan uygulamayla ilgili olarak
“Geçtiğimiz yıl eşimle 3 ay boyunca yaptığımız
harcamaları incelediğimizde giderimizin yarısının
gıda olduğunu keşfettik ve bu sorunun Afrika
genelinde büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu
sorunu çözmek için toplu gıda alımı yaptığımızda
ise giderlerimizin %25 oranında düştüğünü
gördük. Bunu bir platform ile herkes için sunarsak
milyonlarca Afrikalının yaşam standardını önemli
bir ölçüde yükseltebileceğimizi düşünüyoruz”
diyor. Afrika’da gıdaya erişimin güç olmasına
pratik bir çözüm üreten bu platform geçtiğimiz
günlerde Alman bir yatırım fonundan da yatırım
almayı başardı.
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H E R K E S I M E A Ç I K T U T M AY I S O SYA L S O R U M L U L U Ğ U M U Z O L A R A K G Ö R Ü Y O R U Z ”

MARKALARI

H A L I L İ B R A H I M AYA Ş L I
“ KU LAĞ I M I Z I H E R K E S I M E AÇ I K T U T M AY I
S O SYA L S O R U M LU LU Ğ U M UZ O LA RA K
G Ö R Ü YO R UZ ”
LC Waikiki CEO Yardımcısı Halil İbrahim Ayaşlı ile markalarının
sosyal sorumluluk projelerini konuştuk.

1868 “KULAĞIMIZI

Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların
çözümü noktasında yaklaşımınızı
belirleyen temel kriterler neler?
LC Waikiki olarak misyonumuzu “İyi
Giyinmek Herkesin Hakkı” şeklinde
belirledik. Bu misyonumuzla birlikte
ulaşılabilir modayı farklı pazarlarda,
farklı kültürlerle buluşturarak ülke
sınırlarımızın ötesine taşıma hedefi
koyduk. Her kesimden, her yaş grubundan, herkesin tarzına ve bütçesine
uygun, kaliteli ve aynı zamanda giysi
güvenliği ilkeleriyle üretilen ürünler
sunmayı müşterilerimize taahhüt ettik.
Milyonlara hitap eden bir marka olarak,
kulağımızı her kesime açık tutmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
Bu nedenle, giyim ve moda konusundaki uzmanlığımızdan, liderliğimizden
aldığımız güçle, her kesimin ihtiyaçlarını anlamaya, destek olmaya çalışıyoruz.
Kuruluşumuzdan bugüne dek en büyük
hassasiyetimiz bu.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türk Kızılay’ı ile 2004 yılından beri,
senede iki kez LC Waikiki ailesiyle birlikte “Kan Bağışı Haftası” düzenliyoruz.
Mayıs ve Ekim aylarında gerçekleştirdiğimiz kan bağışı haftamız dışında Türk
Kızılay’ı ile birlikte Bitlis Adilcevaz’da,
LC Waikiki çalışanlarının katkılarıyla

H E R K E S I M E A Ç I K T U T M AY I S O SYA L S O R U M L U L U Ğ U M U Z O L A R A K G Ö R Ü Y O R U Z ”

bir yuva yaptık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik. Yine Türk Kızılay’ı
ile Kenya’da bir yetimhaneyi baştan aşağı restore ettirdik, Pakistan depreminde
ve Kuzey Suriye’de, Balkanlarda, Bangladeş’te birçok projeyi hayata geçirdik.
İnsani yardım, sosyal dayanışma çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız nasıl
gelişti?
Türk Kızılay’ı ile iş birliğimiz kan bağışı projeleriyle birlikte başladı. Daha
sonra birçok projeyle bu iş birliğimizi
geliştirdik.
Özellikle Covid 19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
LC Waikiki olarak pandemi sürecinde
de çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
sağlığı önceliğimiz oldu. Bu kapsamda tüm çalışanlarımızın sağlığını ve
güvenliğini ön planda tutmak üzere tüm
iş kollarında detaylı çalışmalar yürüttük. Pandeminin yoğun olduğu süreçte
mağazalarımızın hizmetini durdurduk.
Merkez binada hizmet veren çalışanlarımızı ise evden çalışma sistemi ile koruma altına aldık. Çalışanlarımızla yakın
iletişim halinde olduk. Onları düzenli
olarak bilgilendirdik; motivasyonlarını
desteklemek üzere çalışmalar yürüttük.
Bu çalışmalarımızı sürecin getireceği
ihtiyaçlara göre sürdürmeyi planlıyoruz.

Milyonlara hitap eden bir marka
olarak, kulağımızı her kesime açık
tutmayı sosyal sorumluluğumuz
olarak görüyoruz. Bu nedenle,
giyim ve moda konusundaki
uzmanlığımızdan, liderliğimizden
aldığımız güçle, her kesimin
ihtiyaçlarını anlamaya, destek
olmaya çalışıyoruz.
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MARKALARI

AYÇA TURGAY
“İYI BIR KURUMSAL VATANDAŞ OLMA
SORUMLULUĞUMUZ YAPTIĞIMIZ HER ŞEYI ETKILIYOR”
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P&G Türkiye, Kafkasya ve
Orta Asya Kurumsal İletişim
Direktörü Ayça Turgay ile sosyal
sorumluluk projelerini konuştuk.

Ticari bir yapı olarak, insani
dayanışma, sosyal ve toplumsal
sorunların çözümü noktasında
yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler
nelerdir?
P&G olarak yaşamları iyileştiren
çözümlerimiz ve farklı alanlarda hayata
geçirdiğimiz projelerle 183 yıldır içinde
bulunduğumuz topluma katkı sunmak
için çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir
yaşam için markalarımız, ürünlerimiz ve
çalışanlarımızla insanların hayatlarına
dokunuyor ve onların hayatını
iyileştiriyoruz. İyi bir kurumsal vatandaş
olma sorumluluğumuz yaptığımız
her şeyi etkiliyor. Müşterilerimiz,
tüketicilerimiz, çalışanlarımız ve
iş ortaklarımız inandığımız şeyleri
söylediğimizi ve söylediklerimizin de
arkasında durduğumuzu biliyor. Bu
güven ve dürüstlük ortamı bize güç
veriyor ve amacımız, değerlerimiz ve
ilkelerimiz de bu kimliğimizin temelini
oluşturuyor. Bugüne kadar P&G
olarak içinde bulunduğumuz tüm
toplumlara katkı sağlamayı hedefledik
ve sunduğumuz projelerle de bunu
gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Gelişme Hedefleri’ne paralel olarak
dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de
de yönetişim, topluma katkı, çeşitlilik ve
kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği ve çevresel
sürdürülebilirlik ana başlıklarında
topladığımız projelerimizi toplumsal
etkisi uzun soluklu olacak şekilde
planladık. Türkiye’de yürüttüğümüz
sosyal sorumluluk programlarıyla,
geçtiğimiz 2 yılda yaklaşık 5 milyon
kişinin hayatına dokunduk. En son
yayımlanan 2019 Kurumsal Vatandaşlık
raporumuzda detaylarıyla yer alan
projelerimiz ve yeni projelerimizle
önümüzdeki dönemde gücümüzü iyilik
için kullanarak mümkün olduğu kadar
çok insana ulaşmayı hedefleyeceğiz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sosyal sorumluluk alanında özellikle
eğitim, sağlık ve spor odaklı
projelerimizle çocukların ve gençlerin
özgüven gelişimine destek olma
konusunda önemli bir rol oynadığımıza

ETKILIYOR”

inanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm
projelerin sadece o günü değil, geleceği
de iyileştirebilecek etkide olabilmesini
önemsiyoruz. Çünkü tüketiciler,
şirketlerin sunduğu ürün ve hizmetlerin
performanslarını geliştirmelerini
beklerken, aynı zamanda dünyamızın
karşılaştığı en karmaşık sorunların
bazılarının çözülmesine de destek
olmalarını talep ediyor.
Kurumsal olarak hayata geçirdiğimiz
“Olimpik Anneler” projemizle Türkiye’de
spor kültürünün gelişmesi ve çocukların
spora yönlendirilmesi için çalışmalar
yürütüyoruz. “Çocuğuna spor yaptıran
her anne olimpik annedir” diyoruz ve
aileleri, özellikle anneleri bu konuda
bilinçlendirmek, ön yargıları yıkmak
istiyoruz. Bu algının ve bilincin
toplum geneline yayılması amacıyla
gerçekleştirdiğimiz seminerlerle de 24
binden fazla anneye ulaştık. Projemiz
kapsamında, olimpik branşlarda
mücadele eden 30’dan fazla sporcuya
ve annelerine maddi ve manevi destek
sağlıyoruz. Proje kapsamında desteklerle
de okullara 330 bin spor ekipmanı ve
300 okula 50 bin eşofman dağıtımı
gerçekleştirdik. Buna ek olarak iletişim
çalışmaları kapsamında 8,7 milyon
insana erişerek mesajlarımızın daha
geniş kitlelere yayılmasını sağladık.
Özel Olimpiyatlar Türkiye Derneği
ile gerçekleştirdiğimiz projemiz ile de
özel eğitim gereksinimi olan çocukların
ve gençlerin sporla beraber bireysel,
fiziksel ve sosyal gelişimine katkı
sunmayı amaçlıyoruz. 2016 yılında bu
projemizi, “Minik Sporcular” projemiz
ile daha da büyüterek öğrenme güçlüğü,
hareket kısıtlılığı gibi nedenlerden
dolayı özel eğitim gereksinimi olan
çocukların 7 ayda elde edebileceği motor
becerisini 8 hafta gibi kısa bir sürede
sağlayarak özel çocukların psikomotor
ve sosyal becerilerinin küçük yaşta
gelişebilmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyoruz Özel Olimpiyatlar Türkiye
Derneği ile 16 yıldan bu yana devam
ettirdiğimiz özel iş birliğimiz sayesinde
6 bine yakın özel ve partner sporcunun
yetişmesine destek olduk. Tüm bunlara
ek olarak markalarımızla da çeşitli
topluma katkı projeleri yürütüyoruz.
Örneğin “Prima Prematüre Bebek Bezi
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Türkiye’de yürüttüğümüz sosyal sorumluluk programlarıyla, geçtiğimiz
2 yılda yaklaşık 5 milyon kişinin hayatına dokunduk.

Bağışı” adını verdiğimiz kampanyamız
için yenidoğan yoğun bakım ünitesi
hemşireleriyle birlikte prematüre bebek
bezi tasarladık ve bu bezleri hastanelere
bağışladık. Ayrıca projemiz kapsamında
El Bebek Gül Bebek Derneği’yle iş
birliği yaparak annelere eğitim verdik ve
Anne Bebek Fonu’na da destek olduk.
Kampanyamızla son iki yılda 500 bini
aşkın prematüre bez bağışı yaptık, daha
fazla insana ulaşmak için çalışmalarımıza
da devam ediyoruz. Fairy markamız ise
Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile iş
birliğine giderek “Boşa Harcama” adını
verdiğimiz yepyeni bir proje başlattık.
Projemizin birinci ayağında Fairy,
derneğin lojistik altyapısını ciddi bir
bütçeyle finanse etti. GKTD yılda toplam
330 bin ihtiyaç sahibine ulaşıyorken bu
destek ile sayı ikiye katlanacak ve 660
bin kişi destekten faydalanacak. İkinci
ayağı kapsamında 50 yeni bağış noktası
aktifleştirilecek ve 300 personele eğitim
verilecek. Bu kişiler bağış noktalarında
toplumu gıda israfına karşı eğitecekler.

Bu çalışmayla toplam 1,5 milyon
TL değerinde gıda israfını önlemeyi
hedefliyoruz. Orkid markamızla da çok
önemli projeleri hayata geçirdik. “Çocuk
da yaparım kariyer de” ve “Kız gibi” adlı
kampanyalarla Türkiye’de kız çocuklarına
ve kadınlara cesaret aşılamaktan ve
“Orkid Okula Devam” projesiyle kız
çocuklarının okula devam etmelerine
destek olmaktan gurur duyuyoruz.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma
çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız
nasıl gelişti?
P&G olarak Türkiye’de Türk Kızılay
ile 2015 yılından bu yana iş birliği
içerisindeyiz. Ortaklaşa attığımız ilk
adım başta 20.000 adet diş macununun,
diş fırçasının ve ağız temizleme suyunun
öğrencilere bağışlanmasını kapsarken
projenin bugün geldiği boyut ise ulaşılan
kitlenin genişliğiyle dikkat çekiyor.
Ortak hareket edilen projede 4 yıllık
yoğun çalışmalar sonucu 1.734.475

adet hijyen ve bakım ürünü öğrenci,
ihtiyaç sahipleri ve mültecilerle buluştu.
Tabii P&G olarak Kızılay ile olan iş
birliğimiz sadece bunlarla sınırlı değil,
farklı süreçlerde de Kızılay ile çeşitli
iş birlikleri gerçekleştirdik çünkü
desteklerimizin, Kızılay aracılığıyla
doğru yere, doğru zamanda gideceğinden
emin olduk. Bu kapsamda Elazığ’da
yaşanan deprem sonrası bölge halkına
desteklerimizi Kızılay ile iletirken
Kovid-19 pandemisinden etkilenen
vatandaşlarımıza gönderdiğimiz “Umut
2020 Hijyen Paketlerimizi” de yine
Kızılay iş birliği ile ilettik. Yıllardır süren
bu ortak çalışmalarımız sonucunda ise
Kızılay tarafından 3 kez Platin Madalya
ile onurlandırıldık. Aynı şekilde globalde
de çeşitli iş birliklerimiz bulunuyor.
Örneğin Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç
Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC)
Kovid-19 yardım çağrısının yanı sıra
Avrupa’daki ulusal Kızılhaç ve Kızılay
derneklerinin, kıtadaki savunmasız
insanların yaşamlarını iyileştirme
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Hayata geçirdiğimiz tüm projelerin
sadece o günü değil, geleceği de
iyileştirebilecek etkide olabilmesini
önemsiyoruz.
çabalarına destek olmak için 1 milyon ABD
doları bağışladık.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız
çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya
odaklandınız?
Kovid-19 pandemisi tüm dünyanın “yaşam
şeklini” çok kısa bir sürede değiştirdi, birçok
sektörü de önemli ölçüde etkiledi. Öte yandan
bu süreçte insanların kişisel bakım, sağlık,
hijyen gibi temel kategorilerdeki ürünlere
olan ihtiyaçları da önemli ölçüde arttı. Biz de
her türlü tedbiri ve izni alarak üretimimize
devam ettik ve ürünlerimizi tüketicilerimizle
buluşturduk. Ürünlerimize ihtiyaç duyarak
çeşitli sebeplerle ulaşamayan insanlara da
topluma katkı projelerimizle dokunmaya çalıştık.
Pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günlerde
yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantina
altına alındığı yurtlarda oluşabilecek hijyen
ürünü eksikliğini fark ederek vatandaşların
konakladığı yurtlarda ev konforunu sağlama
amacıyla Ariel çamaşır deterjanı, Flash yüzey
temizleyici ve Fairy bulaşık deterjanı ulaştırdık.
Sonraki günlerde de Head & Shoulders, Oral-B,
İpana, Orkid gibi kişisel bakım ürünlerimizi
vatandaşlara ilettik. Ürün bağışlarımızla 26
şehirde 43 yurtta kalan yaklaşık 17 bin vatandaş
ve sağlık çalışanına ulaştık. Bu desteğimizin
ardından “umut” kavramının insanların
yaşamındaki pozitif etkisinden hareketle;
“Aynı Çatı Altında Umutla Yarına” adlı yeni
bir sosyal fayda çalışması başlattık. “Aynı Çatı
Altında, Umutla Yarına” projemiz ile pandemi
nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde,
iyilikle güçlenebilecek bir geleceğe doğru
herkesin olduğu kadar şirketlerin de önemli
sorumlulukları olduğundan yola çıktık ve
salgın boyunca ön saflarda mücadele eden gizli
kahramanları desteklemek amacıyla gelir kaybı
yaşayan 40 bin aileye Kızılay iş birliğiyle temel
hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden
oluşan toplam 3 milyon lira değerinde ürün
bağışı gerçekleştirdik. Bu dönemde toplamda da
topluma katkı projelerimizle topluma 7,5 milyon
liralık destek sağladık.
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“ P İ YA N O M L A A R K A D A Ş O L D U K ”
İstanbul Caz Festivali’nde “Genç Cazcılar” kategorisinde performans sergileyecek
isimlerden biri olan Piyanist Büşra Kayıkçı ile konuştuk.
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Mimarlık fakültesinde aldığım tasarım disiplini eğitimleri müziğe bakışımı,
enstrümanıma yaklaşımımı çok değiştirdi ve şekillendirdi.

Piyano ile nasıl tanıştınız, buradan başlayalım istiyorum.
Babamın bir akşam eve org ile geldiği sürpriz anı hatırlıyorum.
9 yaşındaydım. Hemen ertesi gün evimize en yakın kurum,
Müjdat Gezen Sanat Merkezine gittik ve klasik batı müziği
piyano/solfej sınıfına yazıldım. Bu şekilde başladı maceram.
Aynı zamanda mimarsınız. Mimarlık ve müzik birbirini
besliyor mu?
Mimarlık fakültesinde aldığım tasarım disiplini eğitimleri
müziğe bakışımı, enstrümanıma yaklaşımımı çok değiştirdi
ve şekillendirdi. Enstrümanla oynamak, kaydederken
mikrofonlarla oynamak onlara yeni bir dil kazandırmaya
çalışmak bir nevi tasarım boyutu kazandı benim için. Öte
yandan mimarlık tarihindeki akımlar dönüşümler aynı şekilde
bana ilham verir. Kuvvetli görsellerin kafamdaki melodileri
beslediği kesin.
Bu arada resim de yapıyorsunuz. Kuzguncuk sokaklarının
suluboya illüstrasyonlarını yaptığınızı söylemişsiniz bir
söyleşinizde. Neler var bu resimlerde, nasıl sahneler… Ne
durumda projeniz?
Moleskine markasının “I am Milan” isimli kitabından
esinlenerek İstanbul’un da tarihi semtlerinden, yapılarından
oluşan turistik ve illustratif bir tanıtım kitabı olmalı diye
düşünmüştüm o dönem. Fakat suluboya ve mimari çizimleri
illüstrasyon diliyle birleştirmem başka çevrelerinde dikkatini
çekti. Şu an çocuk kitapları resimleme ile alakalı projeler
üzerinde çalışıyorum. Çok yakın zamanda Ketebe Çocuk
Yayınevi’nden Didem Demirel’in yazdığı benimde resimlediğim
ilk kitabımız çıkacak.
Müziğin iyileştirici gücünden bahsederler. Siz buna inanır
mısınız?
İçimizde biriken veya taşmak isteyen duyguları boşaltmak
için herkesin hayatta tutturduğu bir yol vardır elbet. En güzel
terapi meşgaledir demiş büyüklerimiz. Ben tek çocuk olmanın
getirdiği bir yalnızlık hissiyle büyüdüm. Yalnızlığın eğlenceli
tarafları da var hüzünlü tarafları da. Bir nevi piyanomla
arkadaş olduk. Tüm duygularımı bu enstrümanda ikinci bir
vücut olarak ifade edebiliyor olmak bana iyi geliyor.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında müzik eğitimi
çalışmaları ya da müzik merkezli etkinlikler çok gündemde.
Sizce neden müziğe başvuruluyor bu konuda?
Müzik ortak dil. Kelimeler olmadan duyguların ifade edildiği
ve her milletten insanın anlayabildiği tek dil. Bu açıdan
bakarsak birleştirici bir gücü var. Akışkanlığı ile de kendini
ifade etmekte zorlanan herkese konforlu bir alan sunuyor diye
düşünüyorum.
Videolarınızı izleyerek sosyal medyadan takip edip sizi rol
model alan pek çok minik arkadaşım var. Bu yolda onlara ve
ebeveynlerine neler tavsiye edersiniz?
En çok eksikliğini gördüğüm sabrı tavsiye ederim. Sanat
youtube videosu için içerik üretme malzemesi değildir. Zaman
ister, emek ister, sabır ister. Acele etmesinler, onun yerine
anlamayı ve içselleştirmeyi denesinler. Her nitelikli başarının
arkasında büyük emekler var.

İçimizde biriken veya taşmak isteyen duyguları
boşaltmak için herkesin hayatta tutturduğu bir
yol vardır elbet. En güzel terapi meşgaledir demiş
büyüklerimiz.
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Onlarca klişe, sayısız genelleme ve katı bir
etnosentirik değerlendirmenin odağında bir
Afrika’sı var herkesin. Kendi üst kültürünün at
gözlüğünde şekillenen bu bakış hiçbir zaman
Afrika’nın “yanında” olmadı. Üstünde, uzağında, karşısında oldu hep ama onunla yan
yana durulmadı. Yağmalanacak, sahipsiz bir
mal deposuydu Afrika. İnsanından hayvanına,
ağacından elmasına, petrolünden kahvesine bu
anaç kıta insanlık tarihinin gördüğü en acımasız,
dur durağı olmayan bu talan, kıtanın ruhunu da
emdi ne yazık ki… Gerçekten de kıtalara cinsiyet
atfedilebilseydi, Afrika benim için evlatlarının
olanca haylazlığına rağmen vermekten vazgeçmeyen, sabırlı ve intikam peşinde koşmayan bir
anne olurdu.
Akdeniz’den Atlantik sahillerine uzanan ve Arap
Berberî etkilerinin şekillendirdiği Kuzey Afrika,
Büyük Sahra’nın çivit mavili gezgin Tuaregleri, Tropikal kuşağın bereketli, yeşil dünyası ve
ardından Ümit Burnu’na kadar uzanan kocaman
bir dünya Afrika. Yüzlerce dil, onlarca inanç,
farklı mimari dokuların ve kadim uygarlıkların
izlerinde farklı katmanları bugünde yaşayan bir
insanlık atlası.
Beyaz adamın vicdani (!) sorumluluğu (White
Men’s Burden), sosyal Darwinizmin üsttenci tutumuyla harman oldu bu geniş atlasta. “Ellerinde İncil’le gelip, gözlerini kapatmaları istendi”
Afrika’nın asıl sahiplerinden. “Gözlerini açtıklarında ise ellerinde bir İncil vardı ama toprakları
artık beyaz adamın elindeydi.”
Yaklaşık üç asır devam eden Atlantik köle ticareti
“dönüşü olmayan kapılardan” milyonlarca hayata mal oldu. Kıtanın bugün içerisinde bulunduğu birçok olumsuz şartın, devasa yoksulluğun
arka planında işte bu talanın izleri var.
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Kuşkusuz bu anlatılanlar üç aşağı beş yukarı
hemen her yerde görüp okuyabileceğimiz ve
genel durumun fotoğrafını çeken tespitler ve bu
tespitler daha da detaylandırılıp çoğaltılabilir.
1868 ekibi ve yazarları olarak biz bu sayımızda
sunduğumuz dosyada “Öteki Afrika’yı” paylaşmayı arzuladık.
Afrika’yı sosyolojik bir laboratuvar olarak görmenin çıktılarını değil, onların yanında, onlarla
omuz omuza olmanın deneyimini bir nebze
olsun iletebilmeyi amaçladık. Açıkçası bu tutumu da bir marifet olarak görmüyoruz. Hayatın
olağan akışı içerisinde takınmamız gereken insani duruşun bu olduğuna inanıyoruz. Bir İskandinavya deneyimi, Bir Uzakdoğu deneyimi okura
nasıl aktarılıyorsa, Afrika’nın da ne eksik ne de
fazla bu yaklaşımla iletiminin kıymetli olduğunu
düşündük. Afrika yaşayabileceği her acıyı yaşadı
ve bu acının pornografik anlatımlarından da
hakkını fazlasıyla aldı.
Ötekileştirmeden tanımak, acıma hissinden
çok anlamayı, kıtanın yaşayan, güncel kültürel,
gastronomik ve coğrafi zenginliğinin detaylarını
öğrenmeyi önceleyen bir Afrika okuması var
devam eden sayfalarda. İstanbul’dan gönüllü
olarak Zanzibar’a eğitmenlik yapmaya giden
birinin yaşadıklarıyla Somali’den yolunu Ankara’ya düşüren bir Türk Kızılay çalışanının tecrübelerini okumak, Afrika’yı çölleşme ve kuraklık
krizinden kurtaracak devasa boyuttaki “Büyük
Yeşil Duvar” projesinin ayrıntılarını öğrenmek,
Hollywood ve Bollywood’dan sonra dünyanın
en büyük üçüncü film endüstrisi olan Nijerya
merkezli Nollywood’a yakından bakmak bunca
genellemenin gölgesinde biriken bagajı zihinlerimizden atacaktır.
O halde şimdi Afrika’ya “yanından” bakmak için
sayfayı çevirebilirsiniz.

FOTOĞRAF:

HASAN SÖYLEMEZ
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OSMAN KAĞAN YÜCEL

G E O RG E F LOY D P ROT E STO L A R I N I N
AT L A N T I K ’ I N Ö B Ü R YA K A S I N D A K I
YA N S I M A L A R I
George Floyd’ın öldürüldüğü günlerde Kovid-19 salgını dolayısıyla ABD’de yayınlanan bir
araştırmaya göre beyaz ABD’lilere göre Afro-Amerikalıların vaka ve ölüm oranlarının
daha yüksek olduğu açıklanmıştır.

Aime Cesaire 1950 yılında yayınlanan “Sömürgecilik Üzerine Söylev” adlı kitabında “Kendi yarattığı problemleri
çözmekten aciz olduğunu ispat etmiş bir medeniyet, çökmüş bir medeniyettir, en hayati sorunlarına göz yummayı
seçmiş bir medeniyet hasta bir medeniyettir, kendi ilkelerini düzenbazlık ve yalancılık uğruna kullanan bir medeniyet, ölüm döşeğindeki bir medeniyettir.” cümleleriyle
Batı’nın sömürgecilikle yüzleşmemesini dile getirmiştir.
Cesaire, buradan yola çıkarak Avrupa veya Batı ‘medeniyetinin’ kendi yarattığı sömürge sorununu çözmekten aciz,
ahlaken ve ruhen savunmasız olduğunu daha net şekilde
ifade etmiştir. Yazar bu cümleleri yazdığında ve kitabı
yayınlandığında yıllar önce insanını köleleştiren ve fiilen
topraklarını işgal ettiği Afrika kıtasında halen sömürgecilik
varlığı devam ediyordu. Günümüzde fiili sömürgeler kalmasa da zihni ve ideolojik sömürgeciliğin devam etmediğini kim söyleyebilir? ABD’de siyah bir başkanın iki dönem
görev yapması Afro-Amerikalıları birinci sınıf vatandaş
olduklarına inandırabildi mi?
26 Mayıs 2020 tarihinde ABD’nin Minnesota eyaletinin
Minneapolis kentinde görevli polis memuru Derek Chauvin her gün gelen sıradan bir ihbar üzerine olay yerine
intikal etti. İhbar, siyah bir şahsın sahte para ile alışveriş
yapmaya çalışması üzerine yapılmıştı. Memur Chauvin
olay yerine gittikten kısa süre sonra, George Floyd ismindeki şüphelinin göz altına karşılık mukavemet gösterdiğini
iddia ederek dakikalarca ayağı ile boynuna bastırarak 46
yaşındaki siyah ABD’linin ölümüne yol açtı. Olayın cep
telefonu ile çevredeki insanlarca video kaydı yapıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada ve haber sitelerinde
yayınlanmasıyla ABD sathında hatta dünya çapında tarihin
en kapsamlı ırkçılık ve sömürgecilik karşıtı protestoların

fitilini ateşlemiştir. Georde Floyd, yaşamının son anlarının
kayda alındığı görüntülerde ‘bunlar beni öldürecek’ ve ‘nefes alamıyorum’ diyordu. Olayın üzerinden çok geçmeden
Floyd’un ‘nefes alamıyorum’ (I can’tbreathe) sözü ile 2013
yılında Afro-Amerikalılara karşı şiddet ve ayrımcılığa karşı
kurulmuş Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir)
hareketinin ismi hem ABD hem de uluslararası alanda
olayı protesto edenlerin sloganı haline geldi. Fakat olayın
boyutları ırkçılık ve ekonomik eşitsizliğe tepkinin çok ötesine ulaşarak ulusaşırı bir sömürgecilik ve köle ticaretine
öfkeye hatta yüzleşmeye dönüştü.
Domino etkisi
Floyd’un öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen gösteriler domino etkisiyle tüm ABD’ye ve kısa sürede dünya sathına yayıldı. Daha da önemli bir nokta bu olayın ardından
ırkçılığa ve sosyal/ekonomik eşitsizliğe tepkiyle başlayan
eylemlerin çok geçmeden sömürgecilikle yüzleşmeye dönüşmesiyle, adı köle ticareti ile anılan ABD ve Avrupa’daki
kişilerin heykellerinin kaldırılması veya yıkılmasıyla olaylar başka bir boyuta sürüklenmiştir.
George Floyd’ın öldürüldüğü günlerde Kovid-19 salgını dolayısıyla ABD’de yayınlanan bir araştırmaya göre
beyaz ABD’lilere göre Afro-Amerikalıların vaka ve ölüm
oranlarının daha yüksek olduğu açıklanmıştır. Bu durum
ABD’deki gelir dağılımı, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin
bir sonucu olarak öne çıkmış, Floyd vakası ise gösterilerin hatta sivil itaatsizlik eylemlerinin fitilini ateşlemiştir.
ABD’de ve Amerika kıtasında yaşayan Afrika kökenli
insanların ailelerinin yüzyıllar önce zorla, kaçırılarak ve
insan olarak kabul görmedikleri köle ticareti sürecinde
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Afrikalıların köleleştirilmesi ve kıta dışında bir eşya gibi satılmaları, zorla
plantasyonlarda çalıştırılmaları süreci 1400 yılında Portekizlilerin Batı Afrika sahillerine
gelmesiyle başlamıştır.

koparıldıkları anavatanları Afrika
ise aynı dönemde salgın nedeniyle
milyonlarca vakanın yüz binlerce
ölümün yaşanacağı karamsar açıklamaların hedefi olmuştur. Kıtada veya
kıta dışında yaşayan diasporadaki
Afrikalılar sömürgeciliğin bir sonucu
kabul edilen ve yıllardır kendilerini
sömürgeleştirenler ve köleleştirenler
tarafından Afro-pesimist yaklaşımların haksızlığına karşı Floyd sembol
haline getirerek yüzyıllardır devam
eden bu duruma karşı seslerini yükseltme fırsatı bulmuşlardır.
Atlantik Köle Ticareti ve
Afro-Amerika’nın Oluşumu
1770-1863 yılları arasında yaşayan
Ömer İbni Said, Senegal’deki köyüne
yapılan baskın ve katliamın ardından
zorla alıkonularak Güney Karolina’ya

getirilerek kendi ifadesiyle “kafir, asla
Allah korkusu olmayan küçük, zayıf
ve kötü bir adama” satılır. Said, Amerika’ya gelişini bir buçuk aylık büyük
deniz yolculuğunun ardından yaşandığını aktararak, satıldığı adam olan
Johnson’un elinden kaçarak uzun
bir yürüyüşün ardından bir kasabaya
sığınır. Ömer İbn Said, yaşadığı bölgede bilge ve saygın bir kişilik olarak
bilinir. Hatıralarından daha önce hac
farizasını yerine getirdiği kendi dili
haricinde Arapça’ya hakimiyeti ve
İslami ilimlerdeki ihtisası ile çevresinde malumdur. Said, 60’lı yaşlarda
yazdığı biyografisinde ne kendi dilini
ne de Arapça’yı artık hatırladığını belirtir. Said’in ve diğer köleleştirilmiş
Afrikalıların aktardıkları köle ticareti
sürecinde vasıfsız Afrikalı anlatısı
tezini de çürütmektedir. Said’in
hikayesinin en ilginç yönü ise sığın-

dığı kasabada (Fayetville) fark edilir
edilmez çok sayıda silahlı ve köpekli
adamın kendisini derdest ettiğini ve
hapishaneye koyduklarını söylemiştir. Kendisini ilk gören genç adamın
‘siyah bir adam gördüm’ ifadeleri ise
belki de olayın en ilginç detayıdır.
Öyle ki George Floyd da dahil olmak
üzere Afro-Amerikalılara yönelik
algının aradan geçen yıllara rağmen
değişmediğinin alametifarikasıdır.
Afrikalıların köleleştirilmesi ve kıta
dışında bir eşya gibi satılmaları, zorla
plantasyonlarda çalıştırılmaları süreci
1400 yılında Portekizlilerin Batı Afrika sahillerine gelmesiyle başlamıştır. İlerleyen yüzyıllarda sistematik
ticaret halini alan köle ticaretinde 315
yılda 20 bin 528 sefer ile 13 milyon
Afrikalı çeşitli yerlere götürülmüş,
milyonlarca Afrikalı ise yolculuktaki
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“Bir gün zengin olursam fakirlere yardım edeceğim”
diye düşünmeyin. O gün asla gelmez. Nefsimiz
maddiyatımız arttıkça sürekli ne kadar az şeye sahip
olduğumuzu söyler durur. İyilik ertelenmez.

kötü şartlar sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Amerika kıtasına
ise ilk köle ticareti 20 Angolalı’nın 1619’un ağustos ayında aynı
Said gibi köylerine yapılan baskınla kaçırılmaları neticesinde
başlamıştır. Yeni kıtaya götürülen Afrikalılar buradaki plantasyonlarda zorla ve acımasızca çalıştırılmıştır. 19 ve 20. yüzyıllara
gelince ABD tarihinde kölelik ekonomik bir kutuplaşmayı
beraberinde getirmiştir. Köleleri kullanarak pamuk, tütün ve
diğer tarım ürünlerini istihsal etmek isteyen Güney eyaletleri ile
hür işçileri kullanarak daha çok ticaretle uğraşan köle sistemine
karşı Kuzey eyaletleri arasındaki savaşın patlak vermesine neden olmuştur. ABD’de üretilen pamuk İngiliz tekstil sanayisini
beslemekte, pamuk tarlalarında ise kıtaya götürülen Afrikalılar
çalışmaktaydı. Böylece Afro-Amerika’nın oluşumu ise sömürgecilik, köle ticareti ekosistemi içinde vuku bulmuştu. Afro-Amerikalılar zaman içinde nispeten kazandıkları sosyal, ekonomik
ve siyasi haklar ise Jim Crow Laws adıyla bilinen siyahilerin
elde ettikleri siyasi ve ekonomik haklara karşı çıkartılmış, ırk
ayrımına dayalı yasalardı. Yasaya göre Afrika kökenliler ‘ayrı
ama eşit’ bir statüye sahip oldu.

Köle tacirlerinin heykelleri yıkılıyor
George Floyd protestolarının kürede yaygın hale gelmesiyle birlikte gözlemlenen en başat etkisi ırkçılık, ayrımcılık sosyo-ekonomik eşitsizlik kadar sömürgecilik ve köle tacirlerinin sembol
isimlerinin ABD’de ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan
heykel ve isimlerine yönelik tepkiydi. Zenginliği ve ününü
köle ticaretine borçlu olan İngiltere’nin sekizinci büyük şehri
Bristol bu öfkenin ve yüzleşmenin Floyd gösterileri esnasında
sembolü oldu. Binlerce kişi bir dönem köle ticaretinden zengin
olan Edward Colston’un beş metrelik bronz heykeli etrafına
toplandı. Heykel Colston’ın köle ticaretinden kazandığı serveti
Bristol kentinde yaptığı yardım ve inşa ettiği okul, yetimhane
vb. binalar nedeniyle dikilmişti. Öfkeli kalabalık Colston’ın
heykelini bulunduğu yerden sökerek bir dönem köle ticaretinde
kullanılan gemilerinin yüzdüğü nehre atarak bu yüzleşmenin
bir adımını atmış oldu.
Edward Colston, 1672-1678 tarihleri arasında 80 bin erkek, kadın ve çocuk Afrikalı’yı yurtlarından ayırarak Amerika kıtasına
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köle olarak satılmasında önde gelen aktörlerden
biriydi. Ama bu tepki Colston’ın heykeli ile sınırlı
kalmadı. Floyd gösterileri esnasında aralarında
ABD’nin kurucuları, Belçika Kralı 2. Leopold,
CecilRhodes gibi adı köle ticareti, sömürgecilik ve
Afrikalılara karşı ayrımcılık ile anılan çok sayıda
ismin heykeli veya anıtı söküldü ya da zarar verildi.
Bu durum aynı zamanda bir ironiyi de içermektedir.
Öyle ki bu heykel ve anıtları yıkan topluluklar ülkelerinin refahının önemli bir bölümünü bu isimlere
borçlu olduklarının farkında mıydı?
Afrika’da sömürgeciliğin isimleri siliniyor
Senegal Balıkçılık Bakanı ve başkent Dakar’ın
Plateau semtinin Belediye Başkanı Alioune Ndoye

Floyd gösterilerinin dünya çapında ses getirmesi
ve heykel yıkma furyasının başlamasının ardından
yaptığı açıklamada başkent Dakar’ın halen çok sayıda cadde, sokak ve meydanının Fransız sömürgesi
döneminde burada görevli Fransızların ismini taşıdığını açıkladı. Ndoye, bu isimlerin yerine Senegal
tarihinin önemli şahsiyetlerinin alabileceğini belirtti.
Benzer bir açıklamayı Afrika’dan Amerika’ya köle
ticaretinin merkezi olan Goree Adası’nın Belediye
Başkanı Augustin Senghor da yaptı. Buna göre
halihazırda adadaki cadde ve sokakların yüzde 90’ı
sömürgecilerin ismini taşıyordu.
19. yüzyılın ilk yarısında Avrupalı devletler arasında
başlayan Afrika’nın sömürgeleştirilmesinden önce
kıtaya ülkelerini temsilen gelen ‘kaşifler’ kıtanın
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ABD’de üretilen pamuk İngiliz tekstil sanayisini beslemekte,
pamuk tarlalarında ise kıtaya götürülen Afrikalılar
çalışmaktaydı. Böylece Afro-Amerika’nın oluşumu ise
sömürgecilik, köle ticareti ekosistemi içinde vuku bulmuştu.

kolonileştirilmesine nehir ve gibi su kaynaklarına Avrupalı yöneticilerin isimlerini verdi. Albert
Gölü, Viktorya Gölü, Edward Gölü bunların arasında zikredilebilir. Daha sonra bunu Afrika
şehirlerinin isimleri, cadde, sokak ve meydanlarının sömürge yöneticilerinin isimleriyle adlandırılması takip etti.
Kıtadaki somut sömürgeci miras yer isimleri ile sınırlı değil. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
bulunan Cecil Rhodes heykeli bunun en bariz örnekleri arasında. Cecil Rhodes, 1870 yılında
geldiği Güney Afrika’da kısa süre içinde Britanya İmparatorluğunun Cape’den Kahire’ye uzanan
sömürge kuşağının fikir babası oldu. Bölgede madencilik ile uğraşan sömürgeciliğin sembol
isimlerinden Rhodes, Zambiya, Botsvana, Zimbabve ve Güney Afrika’da yerel halka karşı acımasızlığıyla Afrikalıların zihnine kazınmış durumda. Aynı zamanda Rhodes, beyazların üstünlüğü
zihniyetinde olması nedeniyle Apartheid rejiminin de ideoloğu kabul edilmektedir. Floyd gösterileri sırasında Oxford, üniversite bünyesindeki Rhodes heykelinin kaldırılması için harekete
geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika’da bulunan heykelin ise tahrip edilmesiyle Floyd
gösterilerinin heykel yıkma furyasına Afrika kıtasına da sıçradığı aşikar.
Kıtanın tepkisi ve Afro-Amerikalılara dönün çağrısı
George Floyd gösterileri ardından Afrika ülkeleri sömürgecilik ile yüzleşme konusunda Batılı
ülkeleri köşeye sıkıştırma fırsatı yakalamışsa da çeşitli nedenlerden ötürü olayın üzerine gidememiştir. Afrika kamuoyunda bu duruma karşı tepki verilmiş olsa da kıta insanın Kovid-19 salgını
nedeniyle yeterli derecede organize olamaması tepkilerin etkisini azaltmıştır. Ayrıca kıtadaki
mevcut yönetimlerin cılız açıklamalar ile yetinmesi ve Afrika Birliği’nin de kınama ile yetinmesi
olayın kıta yönünden fırsata çevrilmesine şimdilik mâni olmuştur.
Gana’yı son yıllarda başlattığı ve ABD’deki Afrika kökenli insanlara karşı geliştirdiği yaklaşımla
bu durumdan muaf tutmak gerekir. Afrika Birliği’nin kıtadaki 5 bölgeye ek olarak 190 milyona
yakın nüfusa tekabül eden kıtadan tarihin herhangi döneminde ayrılmış Afrikalıları diaspora statüsünde kabul etmesi Gana’nın kıta dışında yaşayan Afrikalılara yönelik politika geliştirmesine
öncülük etmiştir. 2019’u Afrika diasporası için kıtaya dönüş yılı ilan eden Gana, George Floyd’un
öldürülmesi ardından çağrısını tekrarlayarak Afro-Amerikalılara kıtaya kesin dönüş veya turizm
için bile olsa gelmeleri yönünde çağrı yapmıştır. Gana, bu kampanya ile Afrika kökenlilere aile
kökenlerinin izini sürme, 4-5 kuşak öncesi aile bireylerinin yaşadıkları yerleri görme fırsatı sunmaktadır.
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N U R U L L A H KO LTA Ş

KUZ EY AFR I KA’NI N
S OY LU DI RE N I ŞI
E M Î R AB D ÜLKÂD IR
Doç. Dr. Nurullah Koltaş’ın kaleminden Osmanlı topraklarından Avrupa ülkelerine uzanan geniş bir
coğrafyada milyonlarca insanın gönüllerinde taht kurmuş Emîr Abdülkâdir’in portresi…
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15 Aralık 1855’te Şam’a ulaşan Emîr’e Osmanlı Devleti’nin mümtaz
bir misafiri olduğunun göstergesi olarak ev tahsis edilmiştir. Burada da
oldukça büyük bir teveccüh gören Emîr, Emeviyye Camii’nde ders halkaları
kurar. Şeyh Sabri Efendi eliyle Mevleviyye’ye intisap eder.

Geçtiğimiz yüzyılın kargaşayla özdeş tarihinde oldukça sıra dışı bir şahsiyet olarak karşımıza çıkan
Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî, ülkesinin bağımsızlığı
için soylu bir direniş ortaya koymasının yanı sıra
askerî başarıları, ilmî kişiliği, tasavvufî neşvesi,
kurduğu ders halkaları ve kaleme aldığı eserlerle
de Osmanlı topraklarından Avrupa ülkelerine
uzanan geniş bir coğrafyada milyonlarca insanın
gönüllerinde taht kurmuştur.
Abdülkâdir el-Cezâirî, 26 Eylül 1807’de Cezayir’in
Vehran bölgesinde yer alan Kaytana isimli bir
beldede dünyaya gelir. Dedesi gibi babası Muhyiddin de bir Kâdiriyye’ye mensup bir mukaddemdir. Ailesi, kuşaklardır görüşlerine hürmet edilen
muteber kimselerden oluşmaktadır. Abdülkâdir,
dedesinin tesis ettiği zâviyenin manevî ikliminde
büyür. Ondört yaşında hıfzını tamamlar ve dini
eğitiminin yanı sıra binicilik ve atıcılıkta da maharetli olduğunu gösterir. Nahiv, mantık, hadis tefsirgibi geleneksel alanlarda yazılan eserlerin dışında
İhvanu’s-Safâ’nın Resâil’i ile Eflatun, Pisagor ve
Aristo’ya ait bazı metinleri de genç yaşta okuma
fırsatı bulur. Yetiştiği tekke ortamının bir getirisi
olarak tasavvuf ilmine hep eğilimli olmuştur. Bu
yüzden Gazali’nin İhyâ’sı ve İbnü’l-Arabî’nin
Futûhât ve Füsûs’unu tetkik etmiştir. Bu tetkiklerin izleri, daha sonra kaleme alacağı eserlerde
açıkça görülmektedir.
Babası Muhyiddin Cezayir Valisi ile sorun yaşayınca, oğlu Abdülkâdir’i de yanına alarak hac
yolculuğuna çıkar. Yolda velilerin türbelerini ziyaret ederek Kahire üzerinden Mukaddes beldeye
ulaşırlar. Hac vazifelerini tamamladıktan sonra

Şam’a uğrayıp birkaç ay burada kalırlar. Oldukça
verimli geçen bu ziyaret esnasında, Şam’ın önde
gelen âlim ve ârifleri ile görüşme fırsatı yakalamışlardır. Abdülkâdir burada Nakşibendî-Halidî
kolunun müessisi Şeyh Mevlânâ Hâlid ile görüşüp
ondan icâzet alır. Şam’dan Abdülkâdir Geylânî’nin
türbesini ziyaret için Bağdat’a geçen baba-oğul,
burada da önde gelen simâlarla görüşme fırsatı
yakalarlar. Kadirî şeyhi Mahmud el-Kadirî’den Kadirî icâzeti aldıktan sonra Cezayir’e geri dönerler.
Abdülkâdir bu dönemde yoğun tefekkür ve ilim
tahsiliyle meşgul olur.
Sömürgeciliğin başlangıcı
19. yüzyılda Avrupa’da gözünü Afrika ve Ortadoğu’ya dikmiştir. 1830’da Fransa Cezayir’e saldırıp
başkenti ele geçirince, Osmanlı İmparatorluğu’nun Cezayir’deki 300 yıllık hâkimiyeti son
bulur. Osmanlı, 1831’de Kavalalı meselesi gibi
kargaşalarla yüzleşmek durumunda kalır ve Cezayir’e istediği ölçüde yardımda bulunamaz. Her
ne kadar Cezayir’i diplomatik yollarla sınırlarına
tekrar dahil etmeyi arzulasa da başarılı olamamıştır. Cezayir’in işgali, Arapların meskûn olduğu
toprakların Avrupalılarca sömürge haline getirilmesi için bir başlangıç oluşturması açısından da
büyük önem taşımaktadır.
İş başa düşmüştür. Bu nedenle Cezayir toplumunu oluşturan Berberî ve Arap topluluklar,
işgale karşı direniş hattı tesis etmek için bir lider
arayışına girerler. Fas kralı dahil olası liderlere
teklif götürseler de karşılık bulamazlar. Bu arada
Abdülkadir’in babası Şeyh Muhyiddin’e direnişin
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Osmanlı, Rusya, Fransa,
Amerika dahil birçok
ülkeden tebrik ve nişan
tevcih edilen Emîr’in bu
hadiseyle alakalı olarak bir
mektubunda şöyle yazdığı
rivâyet edilir: “Şüphesiz
yaptığım şey dinimin
bana farz kıldığı şeydir
ve ben de insan olmanın
gereğini yerine getirdim…
Efendimizin şeriatı rahmet
ve merhamete büyük önem
verir.”
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liderliği teklif edilir, ancak o liderlik için
Abdülkâdir’in daha uygun olacağını
dile getirir. Bu görevi üstlenmek durumunda kalan Abdülkâdir, 1832-1847
yılları arasındaki Cezayir’in bağımsızlığı
için ffitilini ateşlediği direniş süresince
sultan yerine “Emîr” unvanını tercih
etmiştir. Emîr Abdülkâdir, 1932 yılında
25 yaşındayken halkın tamamının biatını
alarak sömürgeye karşı direnişe geçer.
İlkin düzenli birliklerden oluşan bir ordu
kurmak için sefer çağrısında bulunur.
Bu gelişme üzerine Fransızlar 1834’de
ateşkes teklif ederler. Fransa bir genel
vali atasa da Emîr Abdülkâdir ayrılıkçı
kabileleri hakimiyeti altına alıp kendi
adına para bastırmak (Muhammediyye)
ve anayasa hazırlamak suretiyle Muasker
(Maskara) şehrini istihkam hattı olarak
tanzim etmekle meşgul olmuştur.İşler bir
miktar yoluna girince, Emîr Abdülkâdir
Fransa’nın ateşkes şartlarını ihlal ettiğini
söyleyerek halka cihad hazırlığı yapmalarını söyler. Makta’da Fransız birliklerini
bozguna uğratır.

Napolyon ile Emîr
Emîr Abdülkâdir daha sonra1837’de
Fransızlarla Tefna Anlaşması’nı imzalar
ve başkentini Muasker’den Tagdempt’e
taşır. Toplanan zekatlarla gerekli askerî
teçhizatı sağlamasının ardından,1839’da
Fransızların anlaşmayı tekrar ihlal
etmeleri üzerine üçüncü defa cihad ilan
eder. Fransız birlikler köy ve kentleri
insafsızca tahrip ederken 90 bin askerlik
bir takviye birlik daha onlara katılır. 27
Nisan 1841’de iki ordu Meleyan civarında
karşılaşır. Bu defa Emîr Abdülkâdir’in
nizami birlikleri birkaç koldan Fransızları
kuşatıp bozguna uğratırlar.
Fransızlar bu bozgundan yaklaşık iki yıl
sonraasker sayılarını arttırıp başkent Tagdempt’in yanı sıra Tilimsan ve Muasker
gibi pek çok kenti harabeye çevirirler.
Emîr Abdülkâdir hem destek veren bazı
kabilelerin onu yalnız bırakmaları hem
de bazı birliklerinin Fransızlar tarafından yenilgiye uğratılmaları nedeniyle
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16 Mayıs 1843’te Fas’a sığınmak durumunda
kalır. Ancak bir süre sonra Fas Sultanı baskılara
dayanamaz ve Emîr Abdülkâdir Cezayir’e döner.
1845’de, örneğini daha sonra Ömer Muhtar’da
göreceğimiz seyyâr birlikler kurarak bazı Fransız birliklerini bozguna uğratır. Yine kendisine
destek veren kabilelerin ihanetine uğrar. Bu
taktiği de başarısız olunca, 1846’da tekrar Fas’a
sığınır. Fas Sultanı’nın birlikleri de yenilince artık
Emîr Abdülkâdir’in teslim olmaktan başka çaresi
kalmamıştır. 23 Aralık 1847’de Fransız General
Lamoriciére’e teslim olur ve 1847-1852 yılları
arasında esâret hayatı başlar.

Emîr Abdülkâdir, Şam’a döndükten sonra, Osmanlı’dan
ayrılma planları yapan bir grup kendisine valilik teklifinde
bulunsa da Halife Sultan’a ve Osmanlı’ya bağlı olunması
gerektiğini şart koşarak geri çevirir. Bu girişimler onun ve
kendisiyle hemfikir olan kanaat önderlerinin çabalarıyla
boşa çıkar.

Kurduğu devlet fiilen sona eren Emîr, Fransa’da
hapsedilmiş ve aktarıldığına göre bu süre zarfında kendisine iyi davranılmıştır. Cezayir’de Fransız
mandasını kabul etmeyen vatandaşlarının bir
bölümü Suriye dahil Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Emîr de Osmanlı topraklarına gitmeyi
istese de bu isteği geri çevrilmiştir. Ne var ki
Napolyon tahta geçince, Emîr’e yakınlık göstermiş ve daha önceki anlaşmaların ihlal edilmeleri
nedeniyle özürlerini beyan edip serbest olduğunu
söylemiştir. Cezayir’e bir daha dönmemesi karşılığında Emîr’e ve maiyetindekilere ödenek bile
tahsis etmiştir. Hatta 27 Ekim 1852 yılında Napolyon’un daveti üzerine Paris’e gidince, kendisini
yöneticiler dahil coşkulu bir kalabalık karşılamıştır. Napolyon askerî dehasından yararlanmak için
kalmasını istese de Emîr’in Osmanlı topraklarına
gitme isteği ağır basar. Fransa yolculuk ve ikamet
masraflarını karşılar ve Emîr İstanbul’a gelir. 7
Ocak 1853’te İstanbul limanında top atışlarıyla
karşılanan Emîr Abdülkadir, Tophane Camii’ne gider ve burada Mescid-i Nebevîdeymiş
gibi hissettiğini dile getirir. Sultan Abdülmecid
tarafından Çırağan’da ağırlanıp taltiflere mazhar
olan Emîr, İstanbul’da on gün boyunca Eyüp
Sultan dahil çok sayıda cami ve türbeyi ziyaret
eder. Ardından 17 Ocak 1853’te Bursa’ya geçer.
Bursa’nın maddi ve manevi iklimiyle kendisine
memleketini hatırlattığını söyleyen Emîr, burada
ders halkaları kurmuş ve sıkça ziyaret edilmiştir.
1855 Bursa depremleri esnasında evi yıkılan Emîr,
hem Sultan’ı hem de Napolyon’u bilgilendirerek
Şam’a gitme talebini aktarmıştır.
15 Aralık 1855’te Şam’a ulaşan Emîr’e Osmanlı Devleti’nin mümtaz bir misafiri olduğunun
göstergesi olarak ev tahsis edilmiştir. Burada da
oldukça büyük bir teveccüh gören Emîr, Emeviyye Camii’nde ders halkaları kurar. Şeyh Sabri
Efendi eliyle Mevleviyye’ye intisap eder.
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“İnsan olmanın gereğini yerine
getirdim”
O yıllarda İngiltere ve Fransa’nın gözü
bir bahane ile bu toprakları işgale
çevrilmiştir. Bu nedenle bölgede kargaşa
zemini oluşturulmaya çalışıldığı aktarılır. 1860’ta patlak veren Dürzi isyanı
sırasında Dürzi milisler tarafından Hristiyanlar katledilmeye başlayınca, Emîr
büyük bir çaba sarf ederek Hristiyanları
himayesine almış ve aralarında diplomatların da bulunduğu yaklaşık on bin
Hristiyan’a kol kanat gererek katledil-
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melerinin önüne geçmiştir. Askerî dehası ve savaşlarıyla tanınan Emîr’in bu
hareketi, modern bakış açısıyla anlaşılması güç olsa da bu topraklarda sıkıntı
anında yardıma koşulmasının bir vecîbe
olduğu göz önüne alınınca anlaşılır hale
gelmektedir. Osmanlı, Rusya, Fransa,
Amerika dahil birçok ülkeden tebrik ve
nişan tevcih edilen Emîr’in bu hadiseyle
alakalı olarak bir mektubunda şöyle
yazdığı rivâyet edilir: “Şüphesiz yaptığım şey dinimin bana farz kıldığı şeydir
ve ben de insan olmanın gereğini yerine
getirdim… Efendimizin şeriatı rahmet

ve merhamete büyük önem verir.”
1863’te Emîr Abdülkâdir üçüncü defa
hac yolculuğuna çıkar ve Mekke’de Şeyh
Muhammed el-Fâsî eliyle Şâzeliyye’ye
intisap eder. Mazhar olduğu fetihler,
Mevâkıf gibi eserlerine yansımıştır.
1865’te İstanbul, Paris ve Londra’ya
giden bulunan Emîr, birçok ziyarette
bulunur. 1869’da Süveyş Kanalı’nın
açılış programında, kendisi gibi bir
direniş önderi olan Kafkas Kartalı Şeyh
Şâmil’le görüşür.
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Emîr Abdülkâdir, Şam’a döndükten sonra, Osmanlı’dan ayrılma planları yapan bir grup kendisine valilik teklifinde bulunsa da Halife Sultan’a ve Osmanlı’ya bağlı olunması gerektiğini
şart koşarak geri çevirir. Bu girişimler onun ve kendisiyle
hemfikir olan kanaat önderlerinin çabalarıyla boşa çıkar.
Emîr Abdülkâdir zikir ve murakabe ile meşgul olduğu uzun
sürelibir hastalık sürecinin ardından, 26 Mayıs 1883’de Şam’da
vefat eder. Cenazesi ömrü boyunca ihtiram duyduğu Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin kabri civarına defnedilir. Emîr’in naaşı,
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Cezayir’in 1968’de bağımsızlığını kazanmasının ardından
Cezayir’e, şehitler kabristanına nakledilir.
İlim adamlığı, komutanlığı, direnişinin yanı sıra Kâdiriyye,
Nakşibendiyye, Şâzeliyye, Mevleviyye gibi tarîklere intisabıyla bir mana önderi olduğunu ortaya koyan Emîr Abdülkâdir,
soylu direnişi yanında Mevâkıf ve Divân gibi eserleriyle bizim
tarihimizde olduğu kadar dünya tarihinde de bir asâlet timsâli
olarak durmaktadır.
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AY Ş E N U R G Ö N E N

ZA N Z I BA R ’ DA N
TÜRKIYE’YE ASSALAM!
Bir süredir çocuklara ve kadınlara yönelik eğitim projeleri yürüten Assalam
Vakfı’nın gönüllüsü olarak çalışan Ayşenur Gönen gözlem ve tecrübelerini
1868 okurları için Zanzibar’dan yazdı.
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Assalam Vakfı, Afrika’da rüzgârın Afrika lehine yön değiştirmesi için yelken açtı. Afrika’nın
eğitimli insan gücüne yatırım yapıyor. Bunu yaparken de yardım götürme mantığından daha
ileri bir projeksiyonla hareket ediyor: Karşılıklı kültürel etkileşim. Swahili ruhuna ve yerel halkın
hassasiyetlerine saygılı ve iki yönlü bir iletişim yürütüyor. Türkiye’den gelen gönüllüler Swahili
kültürünü, yerel halk ise ‘Turuki’ halkını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Swahili, Doğu Afrika’da yaygın bir ortak dil ve kimlik. Swahilice, Kenya ile Tanzanya’nın resmî dili ve Cibuti, Somali,
Mozambik, Malavi, Komor Cumhuriyeti gibi Doğu Afrika
ülkelerindeki elli milyondan fazla Afrikalının iletişim dili.
Ayrıca Zanzibar’da yaşayan 3 milyon Swahili halkının ana
dili (Hatice Uğur, “Sevâhilî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c.
36, 2009, s. 579-581).
Swahili dili ve kimliği eklektik bir dil ve kültür. Zanzibar,
Swahili kimliğinin anavatanı. Swahilice; Arapça, Farsça,
İngilizce, Portekizce ve Hintçe kelimelerle entegre olmuş,
Bantu dil ailesine ait melez bir dil. Swahili kimliği ise
çeşitlilik esasına dayalı olarak kurulmuş çok bileşenli bir
kültür. Arap, Hint, İran ve Afrika kültürünün Müslümanlık
temelinde birbirine katışmış bir versiyonu.
Swahili kültürü, bu kimliği benimseyen ve uyum sağlayan
herkese kucak açan bir şemsiye. Burada anahtar kelime
uyum sağlamak. Peki, neye? Her şeyden önce ‘Aslan Kral’
filmiyle birlikte dillere pelesenk olan hayat felsesefesine,
yani “Hakuna Matata”ya.

Hakuna Matata, ‘Allah var, sorun yok’ diye tercüme edebileceğimiz Swahilice bir deyiş. Bu deyişin ruhu sadece Swahili
kimliğinin bireylerine değil, eşyanın tabiatına da işlemiş.
Özelikle de Zanzibar’da. İnsanlar, hayvanlar, haşereler,
kanatlılar, deniz canlıları, taş-toprak yani bu atmosfer içerisinde yer kaplayan her şey birbiriyle barış ve uyum içinde.
Birbirlerine ‘Assalam’ deyip geçen, boş ve kaba sözlerle birbirlerini yormayan, sırasını bekleyen, kendine ait olmayana
el uzatmayan, gerçek anlamıyla ‘iyi huylu’ bir kimlik.
Zanzibar neresi, İstanbul neresi demeyin. Ülkelerin ve halkların da kaderleri var. İki ülke son senelerde iş birliklerini
güçlendirdi ama Zanzibar’la Türkiye arasında dostluk köprüleri yüzyılı aşkın bir zaman önce Osmanlı İmparatorluğu
döneminde atılmış. Birçok Osmanlı elçisi Zanzibar’a gitmiş,
Zanzibar Sultanı İstanbul’u ziyaret etmiş. Hatta Zanzibarlı
bir grup Müslüman, 1911’de Trablusgarp savaşı yıllarında,
Trablusgarp’taki Osmanlı askerlerine tıbbi yardım göndermek amacıyla, ülkelerinde Hilâl-i Ahmer şubesi kurmuşlar.
Tarihçilerin tespit ettiğine göre İtalya 1911’de Trablusgarp’ı
işgal edip Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açtığında İtal-
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yan işgali dünyanın dört bir yanında Müslümanları
harekete geçirdi. 2 Kasım 1911 tarihinde Hindistan’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne Yardım Şubesi
kuruldu. Zanzibar da bu komitenin üyesiydi ve Zanzibar’da bir Hilâl-i Ahmer şubesi kuruldu. Şubenin
amacı Trablusgarp’taki Osmanlı askerlerine yardım
için para toplamaktı (Hatice Babavatan [Uğur],
“Understanding ‘Afrik-ây-i Osmânî’ in the Late
Ottoman Period, The Case of Zanzibar”, Yüksek
Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi 2003).
Afrikalı çocuklara ufuk kazandırmak
Assalam Vakfı’nın gönüllüsü olarak Zanzibar’a ilk
ayak bastığım günlerde bir heyecan yaşadım. Nedeni ise tam ortalarına düştüğüm çocuklarda ve gençlerde gördüğüm dinamizmdi. Civardaki köylerden
gelen yüzlerce genç ve çocuk vardı etrafta. Algıları
son derece açıktı, duydukları her yeni bilgiyi/kelimeyi havada kapıyorlardı. Zekâları yüz metreden
fark edilecek kadar parlaktı. Öğrendikleri her bilgi
kırıntısını heyecanla aralarında paylaşıyorlardı.
Peki, bu durum beni neden panikletsin ki? Cevabı
çok acı. Bütün bu kapasitelerinin hilafına, sahip
oldukları eğitim olanakları çok ama çok zayıf. 16
yaşındaki bir gence en büyük hayâlini sorduğumda
verdiği cevap sarsıcıydı: En büyük hayâlim şoför olmak. ‘Öyle hayâl mi olur! Başka bir şey söyle!” diye
sıkıştırınca düşündü ve dedi ki “İngilizcemi ilerletip ‘resepsiyon sorumlusu’ olmak istiyorum.” Bu
çocuklar, akranlarının meslek seçimlerini yapmaya
başladıkları yaşlarda, o mesleklerin hayâlini bile
kuramıyorlardı. Sahip olabilecekleri en iyi meslek
balıkçılıktı. O da zar zor karınlarını doyuracaktı.
Alternatifi ise otellerde resepsiyon sorumlusu veya
turist rehberi olmak.
Güçlü bir Afrika hayâlinin peşinde
Böylesi genç ve dinamik bir nüfusa sahip Afrika’nın geleceğine yatırım yapmak, çocuklara daha
iyi eğitim olanakları ve gençlere mesleki beceriler
kazandırmaya yönelik çalışmalara ön ayak olmak
büyük öneme sahip. En yaygın tabirle ellerine balık
vermek yerine balık tutmayı öğrenmelerine yardım
ederek kıtanın ve dünyanın geleceğine yatırım
yapmış oluyorsunuz. Afrikalıların insani yardımlar
kadar, hatta belki daha da fazla sosyal girişimcilik
faaliyetlerine ihtiyacı var.
Dilerseniz yine rakamlara bir göz atalım: “0-24 yaş
grubuna dâhil olan nüfus bakımından Afrika kıtası
diğer kıtalara göre oldukça avantajlı bir durumdadır. Bu yaş grubunda olanların genel nüfus içindeki
oranı Avrupa’da %27 iken Asya kıtasında %40’tır.
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Assalam Vakfı’nın gönüllüsü
olarak Zanzibar’a ilk ayak
bastığım günlerde bir heyecan
yaşadım. Nedeni ise tam
ortalarına düştüğüm çocuklarda
ve gençlerde gördüğüm
dinamizmdi.
Bu oran yukarıda da zikrettiğimiz gibi
Afrika kıtasında %60 seviyesindedir.
Bu durum (genç nüfus) Afrika için
hem büyük bir avantajı hem de bazı
dezavantajları akla getirmektedir. (...)
Eğer genç nüfusun eğitim ve iş gibi
ihtiyaçları gereği gibi karşılanamazsa
bu durum güçlü göç dalgaları doğurabilecekken aynı zamanda politik istikrarsızlığa da yol açabilecek potansiyele
işaret etmektedir.” (Serhat Orakçı, “Afrika’nın Geleceği, Bir Nüfus Analizi”,
Analiz 24, İnsamer, Eylül 2017).
Kısaca Assallam Projeleri
Assalam Community Foundation çocuklara eğitim, benzer sosyal girişimle-

re rol modeli sunmayı amaçlayan genç
bir girişim. Çocuklara ve kadınlara
yönelik eğitim projeleri yürütüyor.
Eğitim Projeleri: Zanzibar-Kizimkazi
bölgesindeki kampüsünde özel okul
kalitesinde ücretsiz eğitim veren bir
anaokulu ve ilkokul kurdu. Anaokulu ilk mezunlarını geçen sene verdi.
Minik mezunlar vakfın ilkokulunda
eğitimlerine devam ediyorlar. Vakfın
amacı bu öğrencileri eğitim hayatlarının sonuna kadar desteklemek, onlara
güçlü bir Afrika ideali doğrultusunda
donanım kazandırmak ve gelecekte onları Afrika’nın güçlü aktörleri arasında
görmek.

Meslek Edindirme: Kadınlara yönelik
faaliyet alanı ise meslek edindirme.
Kadınlara ve genç kızlara dikiş dikmeyi öğreterek yine kendi kurduğu
tekstil markası bünyesinde istihdam
sağlıyor. Kadınlar, el emekleriyle gelir
elde ediyorlar. Stonetown’daki ve İstanbul-Çengelköy’deki merkezlerde bu
ürünler satışa sunuluyor. Elde edilen
gelirle eğitim projelerinin devamlılığı
sağlanıyor.
Gençlik: Gençlere yönelik çocuk
üniversitesi ise vakfın Zanzibar’daki
diğer bir girişimi. Burada, ortaokul yaş
grubundaki gençlere başta bilgisayar
ve İngilizce olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Bunun yanında
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Böylesi genç ve dinamik
bir nüfusa sahip
Afrika’nın geleceğine
yatırım yapmak,
çocuklara daha iyi
eğitim olanakları ve
gençlere mesleki beceriler
kazandırmaya yönelik
çalışmalara ön ayak
olmak büyük öneme
sahip.

spor, sanat ve bilim atölyelerinde yine gençler ve çocuklar
ücretsiz eğitimler alıyorlar. Zanzibarlı çocuklar bu eğitimler sayesinde teknoloji ve bilimle tanışıyor, zaman zaman
düzenlenen festivallerle uluslararası yarışmalara katılma
imkanı bile bulabiliyorlar.
Sorumluluk Sahibi Turizm: Assalam’ın diğer bir faaliyet
alanı ise turizm. Zanzibar turistik bir ada ve dünyanın dört
bir yanından gelen işletmecilerin kurduğu otellerle dolu.
Assalam Vakfı’nın kampüsünde, çoğunlukla Türkiye’den gelen gönüllü ve misafirlerini ağırladığı bir tatil köyü var. Bu
tesiste vakfın kuruluşundan bu yana yüzlerce gönüllü ve
misafir ağırlandı. Elde edilen gelir öteki projelerde olduğu
gibi eğitim çalışmalarının sürdürülmesi için kullanıldı ve
kullanılmaya devam ediyor.
Geleceğin dünyasında Afrika
“Nefes alamıyorum.” Bu acı seslenişi, Afro-Amerikalı George Floyd’un öldürülmeden önceki son sözlerini hatırlıyorsunuzdur. Aslında Afrika yüzyıllardır nefes alamıyor.
Çünkü sömürgecilik gelmiş geçmiş en vahşi “sürdürülebilir” kötülük. Geçmişte doğrudan köleleştirme şeklindeki
faaliyetler, sanayileşme sonrası insan gücüne duyulan
ihtiyacın azalmasıyla daha sistematik yöntemlerle devam
ediyor. Afrika kıtasının asırlardır sömürülen demografik
gücünün, gelecekte Afrikalıların lehine dönmesi kuvvetli
bir ihtimal. Çin ve İsrail gibi ülkelerin başını çektiği yeni
sömürgecilik “girişimleri”, yeni ayak oyunlarıyla rüzgârın
yönünü değiştirmezse, Afrika ülkeleri belki de sonraki

yüzyılın en büyük politik aktörlerinden birisi olabilir. Bu
gücün kaynağı ise sahip olduğu genç nüfus potansiyeli.
İstatistiklere bakılırsa 50 sene sonra dünya nüfusunun üçte
biri siyah ırktan oluşabilir.
Bu rakamlar dengeleri tamamen tersine çevirecek bir realite. Bu yüzden kıtada nüfus planlaması konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Açlık ve hastalıklarla mücadelede geçici
önlemler alınırken, süper güçlerin söylemlerinde sakız gibi
çiğnenen sorun, nüfus plânlaması. Bu hassasiyetin gerisinde insani kaygılar yatmadığı da kesin.
Zanzibar’da gönüllü olmak
Assalam Vakfı, Afrika’da rüzgârın Afrika lehine yön değiştirmesi için yelken açtı. Afrika’nın eğitimli insan gücüne yatırım yapıyor. Bunu yaparken de yardım götürme
mantığından daha ileri bir projeksiyonla hareket ediyor:
Karşılıklı kültürel etkileşim. Swahili ruhuna ve yerel halkın
hassasiyetlerine saygılı ve iki yönlü bir iletişim yürütüyor.
Türkiye’den gelen gönüllüler Swahili kültürünü, yerel halk
ise ‘Turuki’ halkını yakından tanıma fırsatı buluyor. Dahası, gönüllüler ve yerel halk arasında güçlü gönül bağları
kuruluyor. Zaman zaman Zanzibarlı gençler Türkiye’ye davet ediliyor. İki ülke halkı arasında belki bir ömür sürecek
dostluklar kuruluyor. Bunun da ötesinde Zanzibar’a Türk
halkının selâmını, dostluk ve iyiliğini getiriyor. Türk halkına da Zarzibarlıların koşulsuz sevgisini, zengin ruhunu,
yoksul ama açık elini uzatıyor.
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HASAN SÖYLEMEZ

“BEN DIŞARIDAN DEĞIL,
IÇERIDEN BIR ANLATICIYIM”
FOTOĞRAFLAR: HASAN SÖYLEMEZ
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Bisikletle Afrika’nın 54 ülkesinde yaptığı yolculuklarla tanıdığımız Hasan
Söylemez, pek çok ödül alan “Tenere” adlı belgeseliyle Nijer’in Agadez
şehrinden yola çıkan Afrikalıların Libya ve Avrupa’ya ulaşmak için çölü
geçme hikâyesini anlatıyor. Söylemez ile “Tenere”yi konuştuk.

“Tenere”nin macerası nasıl başladı?
Tenere, Nijer’in Agadez şehrinden yola çıkarak Libya
ve Avrupa’ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan Afrikalı
insanların gerçek hikayesini anlatan bir belgesel film. Filmde
Agadezli Beşir ve yol arkadaşlarının Nuh’un gemisini andıran
bir kamyonda günlerce süren zor yolculuğuna tanıklık
ediyoruz. Onların yolculuk öncesi hazırlıklarını, aileleriyle
ilişkilerini, çetin doğa şartlarıyla, susuzlukla ve karşılaştıkları
sorunlarla nasıl mücadele ettiklerini ve yaşadıkları duygusal
değişimlerini görüyoruz.
‘Tenere’ kelimesi ne anlama geliyor peki?
Tenere, bu yolculuğun yapıldığı Sahra Çölü’nde bir bölgenin
adı. Yaklaşık 400 bin km2’lik bir alandan oluşuyor. Tuareg
dilinde “Çöllerin Çölü” anlamına geliyor. Bölge öylesine
ıssız ve hiçlik dolu ki, birbirine en yakın ağaçların arasındaki
mesafe en az 400 km. İki su kuyusu arasındaki mesafe ise 200

km. Burası akıllardaki çöl algısını yerle bir eden bir bölge.
Çöl denince hepimizin aklına kum tepeleri gelir ya, evet,
burada da kum tepeleri var ama çok az. Şöyle düşünün tıpkı
bir okyanusu andırıyor. Okyanusun kum hali…
Yolculuğun başladığı Agadez nasıl bir yer?
Agadez, Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen yüz binlerce
insanın buluşma noktası olan bir yer. İnsanlar yaklaşık 20
yıldır Agadez’de buluşup oradan kamyonlarla, pikaplarla önce
çölü aşıp Libya’ya gidiyorlar, Libya üzerinden de Avrupa’ya
ulaşmaya çalışıyorlar. Genelde Akdeniz’de batan göçmen
tekneleri haberleri duyuyoruz. “Göçmen teknesi battı 200
kişi öldü, tekne battı 80 kişi boğuldu” gibi. Yüksek rakamlı
ölümler telafuz ediliyor. Oysa onlar denizde boğulmadan
önce çölde ölüyorlar ve çölde ölenlerin sayısı denizde
boğulanların iki katı. Ne yazık ki, kimsenin bu olanlardan
haberi yok. Birleşmiş Milletler raporlarına göre son üç yılda
çölde ölmek üzereyken kurtarılan kişi sayısı yirmi binin
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üzerinde. Son dört yılda çölde ölenlerin
sayısı ise dört binin üzerinde. Yaşanan
bu trajedileri rakamlarla telafuz etmek
gerçekten çok rahatsız edici. Ve bunlar
sadece buz dağının görünen kısmı,
yani resmi rakamlar. Çölde yaşanan
ölümlerin sayısı net olarak bilinmiyor.
Çünkü burası öyle büyük bir çöl ki,
başınıza bir şey gelse kimseye sesinizi
duyuramazsınız, ölseniz cesedinize bile
ulaşamazlar. Ya vahşi hayvanlara yem
olursunuz ya da kum fırtınaları üzerinizi
kumlarla örter.
Peki neden Libya’ya gitmek istiyorlar?
Libya, Sahra Afrika’sı için bir ticaret
merkezi. Ayrıca yüz binlerce kişi sadece
Avrupa’ya gitmek için o yolculuğu
yapmıyor. İçlerindeki yerli halktan
kişiler, Libya’ya gidip orada ticaret

IÇERIDEN

B I R A N L AT I C I Y I M ”

yapmak, çalışıp para kazanmak istiyor.
Filmde bir insan kaçakçısı bu olayları
anlatıyor.
İnsan kaçakçısı olarak kabul ediyor mu
peki kendisini?
Hayır, tabii o kendisini insan kaçakçısı
olarak görmüyor, “ben sadece insanlara
yardımcı olmaya çalışıyorum” diyor.
“Bana insan kaçakçısı diyenler, beni
dünyaya böyle kötüleyenler aslında
yüzlerce yıl önce Afrika’ya gelip
buradaki insanları ailelerinden kaçırıp
köle olarak Avrupa’ya götürdüler,
insanları ailelerinden ettiler, şimdi bu
insanlar oralara gelmek istediğinde
niye problem olmaya başladı?” diye
de soruyor. Geçmişte sen zorla alıp
götürüyordun, şimdi kendileri gelmek
istiyor, diyor.

Yolculuk esnasında nasıl bir güzergâh
takip ediyorlar?
Yıllardır Sahra altı Afrika ülkelerinden
gelen yüzbinlerce insan Agadez’de
buluşup buradan yolculuğa başlıyor.
Kimisi Nijer’in kuzeydeki Dirkou
şehrine, kimisi Cezayir ve Libya’ya
kimisi de Libya’dan Avrupa’ya gitmek
istiyor. Her hafta en az 200 araçlık
bir konvoy halinde yola çıkan bu
göçmenler Avrupa için büyük bir tehdit
oluşturmaya başladı. AB, Afrika’dan
gelen yoğun göçü engellemek amacıyla
2015 yılında Malta’da 28 Afrika ülkesiyle
yapılan bir toplantıyla onlara 2 milyar
Euro’dan fazla para önerdi. Bunun
üzerine hazırlanan bir yasayla Sahraaltı
Afrika ülkelerinden gelenler için Nijer,
Libya ve Cezayir üçgeninde görünmez
bir duvar inşa edildi. Ve o güne kadar
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yasal olan göç artık yasadışı bir hale geldi. Düşünün, yapılan bu anlaşmadan sonra
bile 2016 yılında yaklaşık 400 bin göçmenin Kuzey Afrika’ya ve Akdeniz’e ulaştığı
tahmin ediliyor.
Nijer, bu göç yolunun en kilit noktalarından biri. Çünkü Kuzey şehri Agadez,
Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelenlerin toplanma noktası. Yasaklarla birlikte son
birkaç yılda göçmen sayısı azalsa da yine engel olunamıyor. Çünkü yasaklar, yeni
rotaları ve alternatifleri de beraberinde getiriyor. Göçmenlerin Kuzey’e ulaşması
için öncelikle Tenere Çölü’nü geçmeleri gerekiyor. İşte asıl tehlike burada başlıyor.
Kamyonlar ve pikaplara askerler eşlik ediyor, bir konvoy halinde her pazartesi günü
yola çıkıyor insanlar…
Askerler niye var?
Bu esasında resmi bir konvoy, bunun sebebi de yolda haydutların olması. Haydutlar
önce insanları soyup paraları alıyorlar, sonra da öldürüyorlar. Bir diğer ölüm
sebebi de şu: Kaçak gidenler belli bir kum izini takip ediyorlar ancak o izi takip
etmediklerinde ya da kum fırtınalarından dolayı o izler kaybolduğunda yollarını
şaşırıyorlar. Çölde kaybolan birisinin de bir daha yolunu bulması neredeyse
imkânsız. Bir de arabaların arızalanması durumu var. Araba bozulunca hiçbir yere
gidemiyorlar. Tamir etme şansı da yoksa zaten yapacak bir şey kalmıyor… Ayrıca
zaten yanlarına çok az su alabiliyorlar, ölümlerin bir kısmı da susuzluktan oluyor.
Bu ölen insanların bir ailesi var, bir umudu var, bir hayali var ve bu insanlar yola
çıktıktan sonra ailelerinin ne durumda olduğunu kimse bilmiyor. Bu insanlar
yoldayken ailelerin neler hissediyor, onlar da var filmde…
Bu yolculuk daha önce hiç dikkat çekmemiş mi peki?
Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Agadez’e gidiyorlar ve sadece yolculuğun
başlangıcını çekiyorlar. Yola çıkan insanlarla yolculuk öncesi röportaj yapıyorlar,
o kadar. Vardığımız noktada ben Birleşmiş Milletler temsilcileri ile karşılaştım.
Adamlar beni görünce şaşırdılar, “bunca yıldır buradayız, ilk defa bir gazetecinin bu
çölü geçtiğini gördük” dediler. Yani ben dışarıdan değil, içeriden bir anlatıcıyım. Bu
yolculuğun bir parçasıyım.

Vardığımız noktada ben
Birleşmiş Milletler temsilcileri
ile karşılaştım. Adamlar beni
görünce şaşırdılar, “bunca
yıldır buradayız, ilk defa bir
gazetecinin bu çölü geçtiğini
gördük” dediler.
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Afrika’nın Kaderini
Değiştirecek Proje:
Büyük Yeşil Duvar
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Büyük Yeşil Duvar projesinin ortaya çıkışının
temel sebebi Afrika’nın Sahra Çölü’nün
hemen altındaki Sahel bölgesinin hiç
durmadan artan bir kuraklık, çölleşme ve
iklim değişikliğinden muzdarip olması.

2007 yılında Afrika milletleri bir araya gelerek “Büyük
Yeşil Duvar” (The Great Green Wall) projesini başlattı. Proje eğer tamamlanabilirse yeryüzünde yaşayan en
büyük yapı olacak.
Projenin ortaya çıkışının temel sebebi Afrika’nın
Sahra Çölü’nün hemen altındaki Sahel bölgesinin hiç
durmadan artan bir kuraklık, çölleşme ve iklim değişikliğinden muzdarip olması. Bölgenin üçte ikisinde
zaten az olan imkân ve kaynaklar gün geçtikçe daha
da azalıyor, bu da kıtlığa, göçe ve çatışmalara sebep
oluyor. Bu sıkıntılar sebebiyle kıtayı Batıdan Doğuya,
8000 kilometre boyunca boydan boya saracak, Senegal’den Cibuti’ye uzanan bir yeşil alanlar duvarı oluşturarak Sahra Çölü’nden aşağı doğru inmeye başlayan
kuraklığa ve çölleşmeye karşı durmak isteniyor.
Büyük Yeşil Duvar, Afrika gibi içinde çok büyük bir
potansiyel barındıran bir proje. Fakat aynı zamanda
yine Afrika gibi kendisini gerçekleştirmesinin önünde
büyük engeller bulunuyor. Toprağı iyileştirmek, hayatta kalmanın, tüm Afrikalıların el birliği içinde Afrika
rüyasına uyanmasının, kıtayı işbirliğiyle iyileştirmelerinin bir yolu.
Sahel bölgesinde yaşayanların yüzde seksenininden
fazlası tarım ile uğraşıyor. Eğer bu insanlar hayatta
kalmak için toprağa sırtlarını dayayamazlarsa, milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak.
Bu projenin fikir babası ve ilham kaynağı Burkina
Faso’nun devrimci lideri Thomas Sankara. Sankara,
Afrikalılara başka kültürlere öykünmeden Afrikalılar
olarak yaşamaları gerektiğini salık veren liderlerden.
Ona gore Afrikalılar özgürce ve onurluca yaşamak
istiyorlarsa, bunun tek yolu Afrikalılar olarak, Afrikalılar gibi yaşamalarıdır. “Geleceği icat etmeye cesaret
göstermeliyiz” sözü, Büyük Yeşil Duvar’ın da çıkış
noktalarından biri. Sankara, çölleşmeye karşı mücadelenin de öncülerinden. Zamanında Burkina Faso’ya
on milyon ağaç dikmiş ve Afrikalıların ihtiyaçları olan
kuvveti ellerinde ve ayaklarının altındaki toprakta
bulunduğunu anlamaları için çaba göstermiş.
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İlk ülke Senegal
Büyük Yeşil Duvar üzerindeki yeniden
ormanlaştırma hareketini başlatan ilk
ülke olan Senegal, bu ormanlaştırma faaliyetlerini kuraklığa karşı dayanıklılığı
ile bilinen Senegal Akasyası ile yapıyor.
1973’ten ve Afrika’yı kasıp kavuran Büyük Kuraklık’tan sonra aralarında Senegal’in de olduğunu bazı ülkeler “yeşil
kemer”ler geliştirmeye başlamışlardı.
2008’de Pan-Afrika Ajansı kurulduktan
hemen sonra Büyük Yeşil Duvar’a dair
global bir vizyon da şekillenmişti: Afrika’daki hayatî çevre ve iklim meseleleri
ile uğraşmak. Bu, tamamen nesiller
boyu sürecek ve nesiller boyu insanların
üzerinde çalışmasını gerektirecek kadar
büyük bir meydan okumaydı. Şöyle
ki, her yıl yaklaşık 2.5 milyon ağacın
bakımının sürdürülmesi ve yeni ağaçlar

B Ü Y Ü K Y E Ş I L D U VA R

dikilmesi gerekiyor ve bu işlerin hepsi
bölge insanları tarafından yapılmak
durumunda.
Büyük Yeşil Duvar’ın Senegal bölümünde dikimler genelde sadece Ağustos-Eylül aylarında, en fazla bir ay boyunca,
yağmur yağarken yapılabildiği için
zamana karşı bir yarış içindedir bölge
halkı. Eğer bu dikim işlerini yapmazlarsa, eninde sonunda yaşadıkları bölgeyi
terk etmek zorunda kalacaklarının da
bilincindedirler.
Senegal gençleri arasında “Barça or
Barzakh” (Avrupa’ya git veya denerken
öl) sözünün yaygın olması da bunun
bir göstergesi. Küçük botlarla daha iyi
bir hayat için ülkeyi terk edip ölümü
göze almak alışkanlığı gittikçe daha da
yaygınlaşıyor.

Sahel şeridi boyunca bulunan ülkelerden bir diğeri olan Mali’de, neredeyse
yarım milyon insan yer değiştirmiştir.
Sahel’de birçok bölgede güvenlik
sorunları bulunuyor. Duvar, gençlik
için birçok imkan sağlayacak ve böylece
bir Afrika rüyası, gençliğe umut veren,
toprağın onların olduğunu söyleyen bir
yol olacaktır.
Büyük Yeşil Duvar, bu değişimi ve
umudu, toprakların üzerinde görülmesi
gerekenleri değiştirecek azimli ve çok
çaba gerektiren bir inisiyatiftir.
Kuraklık, çölleşme ve yeşil duvar
“Boko Haram ile konuşan kadın” diye
bilinen, çatışma analisti ve barış elçisi
Hamsatu Allamin Büyük Yeşil Duvar’ın
bölgedeki problemlerin giderilmesi
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Duvar, gençlik için birçok imkan sağlayacak ve böylece bir Afrika rüyası, gençliğe umut
veren, toprağın onların olduğunu söyleyen bir yol olacaktır.

için derde deva bir çözüm olacağına
inanıyor.
Büyük Yeşil Duvar’a ve Afrika’nın içinde bulunduğu duruma baktığımızda
herşeyin birbiri ile bağlantılı olduğunu
görüyoruz. Eğer insanlar yaşadıkları
yerlerde geçimlerini sağlayamıyorlarsa
çatışmalar kaçınılmazdır. Nijerya’nın
kuzeyinde yaşanan çatışmaların iklim
değişikliklerine bağlı olduğunu görmekteyiz. 30 milyon insan Çad Gölü’nün ekosistemine dayanarak yaşamlarını sürdürüyor ama son 50 yılda, göl
%90 oranında küçülmüş, Boko Haram
da bu krizi suistimal etmiştir.
Çatışma ortamından en çok etkilenenler kadınlar ve kız çocuklarıdır. Hali-

hazırda isyanların vurduğu kuzeydoğu
Nijerya’da öksüz ve yetim kız çocukları
için açılmış bir okul olan the Future
Prowess School’un müdiresi Aisha
Zannah, Çad Gölü’nün küçülmesinin
birçok işin, geçim kaynağının kaybolmasına sebep olduğunu, ardından Boko
Haram’ın geldiğini ve birçok insanın
yer değiştirdiğini söylüyor.
Ayrıca iş imkanları olmadığı için birçok
genç radikal görüşlü örgütlerin ağına
düşüyor. Çad Gölü’nün durumunun
da çatışmalara çok büyük etkisi var
Çatışmanın iki tarafında da hem çatışmacıların hem de kurbanların çocukları
anne-babalarını kaybetmişler, bazılarının bütün ailesi vefat etmiş. Bu okulda
öğrenci olan ve öksüz kalmış Havva,

çatışmalardan önce güvende ve barış
içinde yaşadıklarını, genç yaşta evlenmek istemediğini, okula devam edip
çalışmak istediğini söylüyor.
Büyük Yeşil Duvar’ın mesajı umut olsa
bile problemlere nasıl ışık tutmalı?
Kuraklık, çölleşme ve Çad Gölü tabanının küçülmesinden sonra insanlar ne
yapabilirler? Hamsatu Allamin’e göre
hemen hemen hiç kimse temel sebepleri
çözmeye yönelik bir duruş sergilemiyor.
Kendisi de bundan dolayı bölgedeki
gençlerin hayatlarında bir farklılık
yaratabilmek maksadıyla arabuluculuk
görevini üstlenmiş.
Boko Haram’ın bu şartlarda genç insanları toplaması, çağırması, kaçırması çok
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kolay. 13 yaşındayken kaçırılıp evliliğe zorlanan iki genç kız
olan Bintu ve Modu, Boko Haram’da bir kızın üç kez evlendirilip boşandıktan sonra artık “işlevselliğini” kaybettiğini ve
intihar bombacısı olmak üzere eğitildiğini anlatıyorlar. Bintu
ve Modu’ya eğer asker veya bir grup insan görürlerse onlara
doğru koşmaları ve bombayı patlatmaları söylenmiş. Bu hikaye kendisini binlerce kız ve erkekle tekrar ediyor. Allamin’e
göre bütün bunlar toprak erozyonunun sonuçları.
Dünyadaki en genç nüfus
Hamzat Lawal, Büyük Yeşil Duvar’ın sadece ağaç dikmekten
fazlası olduğunu, ekosistemi canlandırmak ve toplulukların,
köy ve kasabaların ekonomisine yeniden hayat vermekle alakalı olduğunu ifade ediyor. Sadece Nijerya’da çölleşme ve sonuçlarından 60 milyondan fazla insanın etkileneceği biliyor.
Lawal’a göre Büyük Yeşil Duvar projesinin başarılı olabilmesi
için insanların bu projeye emek ve vakit ayırmaları gerekiyor.
Şu zamana kadarki gelişmelere bakıldığında ise başarı yolunda ilerlendiği söylenemez. Hükümetler ve halklar, çöl daha
fazla yakınlarına gelmesin diye yapmaları gereken yatırımları
yapmış değil. Gelecek nesillere nasıl bir miras kalacağı, şimdi
yapılmayan işlerden ne kadar daha fazla mesuliyeti üstlenme-

B Ü Y Ü K Y E Ş I L D U VA R

leri gerekeceği de muamma. Lawal’a göre çözüm Büyük Yeşil
Duvar için, gençler tarafından barışçıl bir intifada hareketinin başlatılmasıdır.
Sahle bölgesindeki bir diğer ülke olan Nijer’de kadın başına
çocuk oranı ortalama 7’dir. Bu dünyadaki en yüksek doğum
oranı. Nijer’in, hem dünyadaki en fakir ülkelerden biri hem
de en yüksek doğum oranına sahip ülke olması iki ucu keskin
bir bıçak gibi Nijer halkını etkiliyor. Diğer Müslüman ülkelerde Nijer’de olduğu gibi yüksek doğum oranları yok. Nijer’de
bu durumun konuşulamadığı, çocuk doğumun oranını düşürtücü tedbirler alınmasının hiç kimse tarafından dile getirilmek istenmeyen bir tabu olduğunu ifade ediyor kadın hakları
aktivisti İnna Karanta. Bir başka nokta da, Sahel bölgesindeki nüfusta bir patlama olmasıdır. Bu da sınırlı kaynakları,
daha da sınırlı hale getiriyor. Sahel bölgesinin yarısı 15 yaşın
altında olduğu için bu hızlı büyüme ile de ilgilenilmesi gerekiyor. Şayet bu yapılmazsa, yüzleşilmesi gereken çok daha
büyük problemler açığa çıkacak ve birçok genç insan kıtayı
terk etmek isteyecek. Afrika, dünyadaki en genç nüfusa ev
sahipliği yapıyor. 2050’de, kıtada 25 yaş altında 1 milyardan
fazla genç insan olacak.
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Büyük bir hedef
Afrika’nın gençleri için Nijer, Avrupa’ya gidiş yolunun kavşağıdır. 2050 yılı itibari ile 60 milyon gencin Afrika’dan ayrılması bekleniyor. Kendisi de bir göçmen olan Ebubekir, insan
kaçakçıları ile zor zamanlar geçiren diğer göçmenlere yardım
etmeye ömrünü adamış. Ebubekir’e göre kıtayı terk etmek
insanın ruhunu satmasına denk.
Göçmenler insan kaçakçıları tarafından -daha ne olduğunu
anlayamadan- satılıyorlar. Kadınlara işkence ve tecavüz edilirken erkekler öldürülüyor. Kaçakçılar, kaçırdıkları çocukların
ailelerini arayarak para istiyorlar, eğer ailelerde böyle bir para
yoksa ve kaçırılan kişi kadınsa bir odaya konuyor ve insan
kaçakçıları onun üzerinden para kazanıyorlar. Erkekler için
ise ya aileleri parayı veriyor veya aile para vermezse o an orada
öldürülüyorlar. İdris, Malili bir göçmen, Roma’ya gitmeye
çalışırken üç kez başarısız olunca evine geri dönmeye utanarak
Nijer’de kalmaya ve Ebubekir ile göçmenlere yardım etmeye
karar veriyor. Fakat ruh dünyaları değişik, bir delikte, bir kuyuda olduklarını ve çok şey kaybettiklerini hissediyorlar.
Sahel kuşağının ucundaki ülke olan Etiyopya’da, 1980’deki
kıtlıkta 400.000’den fazla insan öldü, kuraklık ülkeyi kasıp
kavurdu. Bugün ise Etiyopya’nın anlatacağı bambaşka bir hikayesi var. Böylesi büyük değişim gerektiren bir şeyi başarmak
için öncelikle zihniyeti değiştirmek gerekiyor.

Büyük Yeşil Duvar’a ve Afrika’nın içinde
bulunduğu duruma baktığımızda herşeyin
birbiri ile bağlantılı olduğunu görüyoruz.
Eğer insanlar yaşadıkları yerlerde
geçimlerini sağlayamıyorlarsa çatışmalar
kaçınılmazdır.

Hayatı boyunca Etiyopya’da yaşamış ve çok şey görmüş geçirmiş çiftçi ve organizatör Ebu Havi, kuraklığı yaşayan biri
olarak son 30 yılda, zihniyetlerin doğru yönde değişmesi ve
imkansızı mümkün kılan ve bir vizyon ile insanların manzarayı, tabiatı nasıl iyiye doğru değiştirdiklerini gördüğünü ifade
ediyor. Kilometrekarelerce toprağı işleyen insanlar sayesinde
bir zamanlar hiç su olmayan alanlar şimdi yemyeşil ve artık
toprak da doğa da kendine gelmiş durumda. Etiyopya’daki
bu hadise, Sahel bölgesinin geri kalanının bir fark yaratabileceklerini görmeleri için mükemmel bir örnek. Bu bölgeden
çıkacak ve bir hareket haline gelecek Büyük Yeşil Duvar, önce
bütün kıtanın sonra da dünyanın kaderini değiştirebilir.
Afrika Birliği istatistiklerine göre Büyük Yeşil Duvar projesine
başlayan 21 ülkenin tamamında sadece %15 oranında bir hayata geçirme söz konusu. Aslına bakılırsa siyasi olarak devletlerin kendilerini bu işe bağlamadıkları söylenemez. Özellikle de
hedef iklim değişikliğine ve çölleşmeye maruz kalabilecek her
bir toprak parçasını kurtarmak ve 20 milyon kişiye iş yaratmak ise. Bu, tabii ki büyük bir hedef ve bu hedefe nihai olarak
ulaşılıp ulaşılamayacağı da -gelişim süreci hiç bitmeyeceği
için- henüz cevabı bilinmeyen bir soru.
Birleşmiş Milletler raporu ise 2045 yılı itibari ile Sahra Çölü’nün güneyinden yaklaşık 60 milyon Afrikalının göç edeceğini ve Büyük Yeşil Duvar projesinin zamana karşı bir yarış
olduğunu gösteriyor.
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Afrika
Lezzetlerinin
İzinden...
YA Z I : S U N A T İ M U R A Ğ I L D E R E
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Dinler, diller ve kültürlerin buluşma noktasında yer
alan Afrika kıtası gibi bir medeniyetler mozaiğinde,
Afrika mutfak kültüründen bahsetmek çok renkli bir
lezzet yolculuğuna davet niteliği taşır. Zira her geçen
gün güçlenen 54 ülkesi ve 1,2 milyarı aşan nüfusu ile
dünyanın en genç kıtasında, 2000’nin üzerinde farklı
dilin yanı sıra, bir o kadar da asırlar boyu kültürleri
hiç bozulmadan günümüze kadar gelen binlerce farklı
topluluk omuz omuza yaşamaktadır.
Öyle ki, Afrika kıtası eşine ender rastlanan ve UNESCO tarafından da tescil edilen birçok somut ve somut
olmayan kültürel mirası da barındırmaktadır. Bu
yönüyle kıta âdeta bir açık hava müzesini andırmaktadır. Söz konusu somut olmayan kültürel mirasların
başında hiç kuşkusuz ki mutfak kültürü, bir başka
deyişle ayrıcalıklı ve metanetli Afrika mutfak sanatı
gelir.
Afrika mutfak kültürü anaerkil bir el emeği hazinesidir ve her hanede anneden kıza itinâ ile aktarılan
birbirinden çeşitli geleneksel ev yemekleri tarifleri,
tıpkı Afrika’nın eşsiz sözlü dil kültürü gibi, kıtanın en
kıymetli somut olmayan kültürel miraslarındandır.
Nitekim, UNESCO somut olmayan kültürel miras
listesine 2019 yılında aday olan Mağrip bölgesinin ortak kültürel bileşeni bin bir yüzlü kuskus yemeği, “ne
kadar hane varsa o kadar kuskus çeşidi vardır” ünlü
Cezayir deyimi ile betimlenmektedir.
Afrika yemek kültürünü doğrudan etkileyen ve ülkeden ülkeye hatta ülke içinde dahi farklılıklar gösteren
coğrafî şartlar göz önünde bulundurulduğunda; Afrika kıtasının Kuzey Afrika, Batı Sahraltı, Orta Afrika,
Doğu Sahraltı ve Güney Afrika olmak üzere beş farklı
bölgesinde yetişen/yetiştirilen bitki ve hayvan türlerine göre değişim gösteren bölgesel mutfak kültüründen bahsedebiliriz.
Mutfak kültürlerinin birleşimi
Büyük bir kısmını Akdeniz’in bereketli kıyılarının
çevrelediği Kuzey Afrika bölgesi; Mısır, Libya, Tunus,
Cezayir, Fas ve Moritanya’dan oluşmaktadır. Kuzey
Afrika mutfağı bünyesinde çok sayıda farklı tat ve
lezzeti barındıran zengin bir mutfaktır. Zenginliğini
Berberî, Arap, Osmanlı ve Batı Akdeniz mutfak kültürlerinin birleşiminden alır.
Osmanlı himayesinde üç asırdan fazla yaşamış Kuzey
Afrika bölgesi ülkelerinden olan Mısır, Libya, Tunus,
Cezayir mutfak kültüründe ve bu Afrikalı komşula-

DERGİ / AFRIKA LEZZETLERININ

İZINDEN...

Afrika kıtasının beş farklı bölgesinin yeme içme
alışkanlıkları ve kültürünü inceleyen “Afrika Yemek
Kültürü” kitabının editörü, Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Timur
Ağıldere 1868 dergisi okurlarını çok renkli bir lezzet
yolculuğuna çıkarıyor.
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Afrika kıtası eşine
ender rastlanan ve
UNESCO tarafından
da tescil edilen birçok
somut ve somut olmayan
kültürel mirası da
barındırmaktadır.
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rının yeme içme kültürlerinden etkilenen Fas ve Moritanya mutfak kültürleri ile
Türk mutfak kültürü arasında birçok benzer yeme içme alışkanlıkları mevcuttur.
Bu lezzet ortaklığına Kuzey Afrika’da özellikle düğün, nişan veya kutlama gibi
özel günlerde, bayram, Mevlid veya Ramazan gibi dinî günlerde çokça tüketilen
baklava, lokma gibi hamur işi şerbetli tatlılarda sıkça rastlamak mümkündür.
Ayrıca günün her öğününde ve toplumun her kesimi tarafından zevkle tüketilen
Kuzey Afrika damak tadının ortak bileşenlerinden ve yerel dillerde “brick” veya
“bourek” olarak adlandırılan ton balıklı, patatesli veya kıymalı bir çeşit muska
böreğinde olduğu gibi, keyifle içilen kaküleli veya portakal çiçeği aromalı Türk
kahvesi ve kahvehane kültürü de Türk yemek kültürünün derin izlerini taşır.
Mağrip mutfağının bir diğer ortak yemeği ise “orta direğin yemeği” olarak da
bilinen “chakchouka”dır (şakşuka- Pön/Kartaca dilinde “shakshek” karıştırmak).
İsminin benzerliğinin aksine içeriği bakımından Türk mutfağında yer alan şakşukadan bir hayli farklıdır; zira Mağrip mutfağının geleneksel yemeği “chakchouka”,
son zamanlarda soğanlı mı soğansız mı diye üzerinde bir hayli kafa yorduğumuz
Türk damak tadının vazgeçilmez yemeği menemendir ve Kuzey Afrika’da soğanlı
olarak tüketilir.
Ancak daha önce de bahsi geçtiği üzere, UNESCO dünya somut olmayan kültürel
miras listesinde tescillenmesi amacıyla geçen yıl Cezayir, Fas, Tunus ve Moritanya’nın ortak başvurusukuskus, hiç şüphesiz bu bölgenin millî yemeğidir.
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Nitekim berberî kökenli kuskus yemeği ve kültürü; Tunus doğumlu ünlü tarihçi ve sosyolog İbn Haldun’a (1332-1406) atfedilen “Mağrip, burnus kıyafetinin başladığı yerden kuskus yemeğinin bittiği yere kadar olan bölgeyi kapsar.”
özdeyişinde de ayırt edici kültürel kimliğini gözler önüne serer.
Kuzey Afrika mutfağının baş tacı kuskus, bu bölgenin temel gıda maddelerinden irmiğin, kuskusiye olarak adlandırılan iki katlı tencerede buharda pişirilmesiyle elde edilir. Kuskusiyenin alt kısmında, su, sebzeler (taze kişniş, beyaz
turp, patates, domates, kabak, havuç), çeşitli baharatlar, kırmızı veya beyaz et
içeren ve ağır ağır pişirilen karışımın yer aldığı derin alimünyum bir tencere
yer alır. Bu şekilde, kuskusun üzerini süsleyecek sebze ve etler kısık ateşte
pişerek tencerenin üzerinde yer alan elekli bölmedeki irmiğin şişmesini sağlar.
Bilindiği üzere, kuskus pilavı Türk mutfağının da tüketilen bir yemektir,
ancak irmikten değil de bir çeşit küçük makarna türünden yapılır. Mağrip’te
ise bir berberî deyimine göre“ancak kadın elleri tarafından evcilleştirebilen
kuskus”, irmiğin un ve suyla harmanlanarak yumuşatılması ile ovularak elde
edilir.

UNESCO somut olmayan kültürel
miras listesine 2019 yılında
aday olan Mağrip bölgesinin
ortak kültürel bileşeni bin bir
yüzlü kuskus yemeği, “ne kadar
hane varsa o kadar kuskus çeşidi
vardır” ünlü Cezayir deyimi ile
betimlenmektedir.

Genellikle tatil olan Cuma günlerinde, Cuma namazından sonra bir sofra
etrafında buluşan aile fertlerinin afiyetle kaşıkladığı kuskus; nişan, evlilik,
gebelik, doğumun yanı sıra hac uğurlama ve karşılama merasimi, bayramlar
gibi Kuzey Afrika aile yaşamının en anlamlı günlerini yüz yıllardan beri şereflendiren baş misafirdir.
Tunus’un sevilen lezzetleri
Bununla birlikte, yeme-içme davranışları sosyal ve coğrafî koşulların yanında
kimi hastalıklara karşı önlem veya çare olarak halk hekimliği tarafından da
şekillendirilen çok yönlü bir nitelik göstermektedir. Nitekim, Mart ayından
beri 21. yüzyıl küresel dünyasını etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle,
tıpkı yer kürenin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Kuzey Afrika’da da bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerinden dolayı sarımsak tüketiminde büyük
bir artış gözlemlenmektedir. Öyle ki, Tunus’un sevilen lezzetlerinden pişmiş
sarımsak püresinin üzerine bol zeytinyağ, harissa (Mağrip mutfağının ayrılmaz parçası olan acı biber, sarımsak, kişniş, kimyon, zeytinyağı ve domatesten oluşan Tunus menşeili sos), kayısı kıvamında yumurta ile sunulan “sahfa
thoum” (sarımsak tabağı) yemeği, korona günlerinde Tunus halkının gözde
yemeklerindedir.
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Sahra Çölü ayrımı ile Kuzey Afrika’nın alt bölgesinde bulunan ve Sahraaltı Afrika olarak tanımlanan Batı, Orta ve Doğu
Sahraaltı Afrika bölge mutfakları kendilerine has özelliklere
sahiptir. Yeme-içme alışkanlıklarında yerel kültürlerin yoğun
etkileri görülmekle birlikte, eski sömürgeci devletler olan
Fransa, İngiltere ve Portekiz mutfaklarının etkileri de görülmektedir. Din ve etnik grup olarak farklılık gösteren bölge
ülkeleri, mutfak kültürü açısından temelde benzer özelliklere
sahiptir.
Sahraaltı bölgesi mutfağı ağırlıklı olarak magnezyum bakımından zengin manyok (sütleğengiller familyasından kök
bitki-cassava), sorgho (süpürge darısı) başta olmak üzere darı,
tatlı patates, yeşil muz (banane platain) veya mısır ununun su
ile ağır ağır kısık ateşte pişirilmesinden elde edilen bir çeşit
hamur ve lapa ile hazırlanır. Bu hamurun üzerine bol baharatlı sebzeli (bamya, domates, baobab ağacı veya manyok yap-

rakları vb.) veya etli soslar eklenir. Bölgelere göre kimi zaman
bu soslara güveçte pişmiş et (sığır, koyun, keçi veya tavuk eti)
veya balık (çipura, sazan, yılan balığı veya karides, yengeç,
kalamar gibi deniz ürünleri) eşlik eder. İçeriği temelde aynı
olmakla birlikte her bölge ve etnik gruba göre yemek isimleri
farklılık gösterebilir. Sahraaltı bölgesinde pişen yemekler
genellikle bol nişasta ihtiva eder.
Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine,
Gine Bissau, Liberya, Mali, Nijerya, Nijer, Togo, Senegal,
Sierra Leone, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) ülkelerinden
oluşan Batı Sahraaltı Afrika mutfağının en yaygın yemeği
fermente nişastalı kök sebzelerin su ile pişirilmesinden elde
edilen, çeşitli soslar eşliğinde et veya balık parçalarıyla servis
edilen ve bölgelere göre “fufu, we, tô, attiéké, amiowo, blokoto” olarak adlandırılan hamur toplarıdır. Bu hamurlara eşlik
eden soslardan birkaç örnek vermek gerekirse: bamya, acı
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Afrika yemek kültürünü doğrudan etkileyen ve ülkeden ülkeye hatta ülke içinde
dahi farklılıklar gösteren coğrafî şartlar göz önünde bulundurulduğunda;
Afrika kıtasının Kuzey Afrika, Batı Sahraltı, Orta Afrika, Doğu Sahraltı
ve Güney Afrika olmak üzere beş farklı bölgesinde yetişen/yetiştirilen bitki
ve hayvan türlerine göre değişim gösteren bölgesel mutfak kültüründen
bahsedebiliriz.
biber ve soğan ile yapılan gombo sosu, baobab yapraklarından yapılan kadoro sosu, mevsimine
göre taze balıkların eklendiği bir çeşit domates sosu olan lanmoumou sosu, kavrulmuş öğütülmüş palm çekirdeği, taze domates, bamya, patlıcan ve füme balık, işkembe veya et karışımından yapılan dékou dessi sosu ve beyaz patlıcan veya manyok yaprakları gibi yeşil yapraklı
bitkilerin karışımından oluşan sebze sosu.
Bisiklet tavuk (Fr. poulet bicyclette) ise Batı Sahraaltı Afrika’nın bir başka sevilen yemeğidir.
İlginç ismine ilişkin rivayetler muhteliftir, kimilerine göre bir o yana bir bu yana serbestçe
koşuşturan tavukların bisiklet yarışçılarını andırmasından dolayı bu ismi aldığıdır, kimilerine
göre ise bir bisikletin üzerinde asılı olarak yirminin üzerinde gezen tavuğu bir arada pazara
götüren tavuk yetiştiricilerinden aldığıdır. Izgara veya güveçte ağır ağır pişirilen baharatlı
bisiklet tavuğun eti bir hayli sert olmasına karşın çok lezzetlidir.
Geleneksel bissap şerbeti ise ebegümeci çiçeği ile hazırlanan Sahraaltı ülkelerinin sıcak ikliminde ferhatlatıcı özelliğinin yanı sıra, Ramazan sofralarının da vazgeçilmez içeceğidir. Her
evin kendine has bir reçetesi vardır, soğuk olarak tüketilen bissap şerbeti limon suyu ve/veya
ananas suyu ile de zenginleştirilmektedir.
Ramazanların en gözde yemeği
Tıpkı Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi, Sahraaltı Müslüman ülkelerinde de Ramazan
ayı coşkuyla karşılanır, Senegal’de bu ayın en gözde yemeği Saint-Louis’de 19. yüzyılda ünlü
kadın aşçı Penda Mbaye’in mucidi olduğu tieb bou dienn veya ceebu jën (Volof dilinde balıklı
pilav) yemeğidir. Domatesli baharatlı pilavın üzerinde taze ve kuru balığın, kabak, lahana veya
havuç gibi sebzelerle pişirilmesinden oluşan lezzetli ve doyurucu bir yemek olan tieb bou dienn
diğer Batı Sahraaltı sofralarını da şenledirmektedir.
Gana, Togo, Benin, Mali, Gambiya ve Nijerya’da çokca ve zevkle tüketilen akara veya atta geleneksel bir yiyecektir. Börülce, biber, soğanın püre haline getirilmesiyle küçük toplar şeklinde
tavada kızartılarak hazırlanmaktadır.
Burundi, Çad, Ekvator Ginesi, Gabon, Kamerun, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe ülkelerinden oluşan Orta Afrika Bölgesinin
mutfak kültürü Batı Sahraaltı ile benzerlik gösterse de, muz ağacı veya diğer bitkilerin yapraklarına sarılarak şekillendirilmiş sebze paketlerininbuharda ya da ızgarada pişirilmesiyle diğer
bölgelerden farklılaşır.
Örneğin yüzölçümü bakımından Afrika’nın ikinci büyük ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti geleneksel mutfak kültüründe maboké veya liboké temel yemeklerden biridir. Bangala dilinde liboké “paket” anlamına gelir. Söz konusu terim muz veya yeşil sebze yaprakları
içerisinde paketlenmiş olarak ateş üzerinde pişirilen balık, et veya sebze yemeğini ifade eder.
Bu pişirme yöntemi tüm Kongo Nehri boyunca ve tropikal yağmur ormanları içerisinde de
benimsenmiştir. Günümüzde liboké ülkenin mutfak kültürünün simgesi haline gelmiştir.
Orta Afrika bölgesinde, maboké (liboké terimin çoğul hali) veya liboké yemeğine fufu veya
chikwangue (manyok ekmeği) yaygın olarak eşlik eder. Kızarmış veya haşlanmış yeşil muz
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“Aynı sofradan yemek yiyenler birbirlerine ihanet etmezler.” atasözünün
anavatanı olan Etiyopya’da bu özlü sözü haklı çıkaran, injeraya sarılmış
yemeği misafire eliyle yedirme Etiyopya geleneği gursha, hem muhabbeti hem de
karşılıklı güveni temsil etmektedir.
veya tatlı patates tüm ana et yemeklerinin yanında servis
edilebilir. Manyok yapraklarının çeşitli baharatlarla harmanlanarak pişirilmesi ile yapılan saka-saka yemeği de bu bölgede
sevilen bir diğer yemeklerindendir.
Çad’a ise et, kurutulmuş balık, domates, soğanın yanı sıra
darı unundan yapılan ve “boule” olarak adlandırılan bir tür
hamur tüketilmektedir. Ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği yaygın olduğundan Çad mutfağı ızgara et açısından oldukça zengindir: keçi, tavuk, koyun eti, sığır eti ve daha
nadir olarak deve eti severek tüketilen ızgara et türlerindendir.
Ayrıca, tüm Orta Afrika bölgesinde olduğu gibi Çad’a da Nil
levreği sevilerek tüketilen bir protein kaynağıdır ve “boule”
veya pilav eşliğinde ızgara olarak servis edilmektedir. Hurma
ise, kuzey bölgelerin deve sütü ile birlikte temel besinidir ve
her türlü tatlının içinde kendisine yer bulur. Özellikle Ramazan ayında ülke genelinde tıpkı Kuzey Afrika’da olduğu gibi
bol miktarda hurma tüketilir.
En acılı yemekler Etiyopya’da
Bir ada mutfağı olan Sao Tome ve Principe mutfağı, Afrika
ve Portekiz mutfağından etkilenmiştir. Sao Tome ve Principe
mutfağı ağırlıklı olarak mısır ve fasulye, deniz ürünleri ile
balık, papaya, avokado, ananas ve muz gibi tropikal meyvelerden oluşmaktadır. Bu bölgede, balık yemekleri çok baharatlı
olarak hazırlanmaktadır.
Burundi, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya,
Komor Adaları, Madagaskar, Malavi, Ruanda, Somali, Sudan,
Tanzanya ve Uganda mutfak kültürlerinden oluşan Doğu
Sahraaltı Afrika mutfağında diğer Sahraaltı bölge mutfaklarında olduğu gibi manyok, mısır, darı, sorgho gibi tahıllardan
yapılan hamurlar ile bu hamurlara eşlik eden baharatlı etli
soslar yaygın olarak tüketilmektedir. Bununla birlikte, çeşitli
yerel baharatlarla tadlandırılan ızgara et ve balıklar ile birlikte sunulan pilavlar ile “luwombo” olarak adlandırılan muz
yapraklarında buğulanmış/tütsülenmiş tavuk, sığır eti veya
balıktan oluşan yemekler de bu mutfak kültüründe de ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Afrika’nın belki de en acılı yemeklerine sahip Etiyopya mutfak
kültüründe kuzu, keçi, dana ve tavuk eti yahni olarak yenilirken, perhiz dönemi boyunca Hristiyanlar arasında vegan
beslenme tarzı ön plana çıkar. Etiyopya mutfağında acı biber
kurutulur ve dünyaca ünlü “berbere” adı verilen baharat
harmanını yapmak için sayıları ona varabilen çeşit çeşit ba-
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haratlar ile karıştırılır. Berbere, içinde
öğütülmüş zencefil, kişniş, kimyon,
kakule, karanfil, tarçın, kara biber,
kırmızı biber, sarımsak, çemen ve deniz
tuzunun bulunduğu Etiyopya ve Eritre
mutfağına damgasını vuran baharat
harmanıdır. Etiyopya ve Eritre yemeklerinin diğer vazgeçilmezi niter kibbeh’tir, çeşitli baharatla karıştırılıp muz
yapraklarında soğuk olarak saklanan
eritilmiş sade tereyağı olan ghee yağından oluşur. Etiyopya’nın en önemli yemekleri; doro wet (yoğun berbere soslu
tavuk), kitfo (baharatlı sığır eti kıyması
ile yapılan yemek ), yebeg alicha (kuzu
güveç), zilzil alicha (yeşil biber soslu
sığır eti), ya assa tibs (kızarmış baharatlı alabalık), duba wet (baharatlı kabaklı
güveç), misir wet (kırmızı mercimek
püresi), shiro wet (yeşil bezelye püresi)
ve tüm bu lezzetli yemeklere her daim
eşlik eden injera (teff unundan yapılan
mayalı ince krep)’dir.

na “kahve seremonisi” olarak bilinen
kahve ritüelinde anlam bulur.

“Aynı sofradan yemek yiyenler birbirlerine ihanet etmezler.” atasözünün
anavatanı olan Etiyopya’da bu özlü
sözü haklı çıkaran, injeraya sarılmış
yemeği misafire eliyle yedirme Etiyopya
geleneği gursha, hem muhabbeti hem
de karşılıklı güveni temsil etmektedir.

Sudan ve Güney Sudan mutfağı, Mısır,
Etiyopya ve Türk mutfağının izlerini
taşır. Sudan mutfağında yaygın olarak
kullanılan temel ürünler; buğday, sığır
eti ve kuzu eti, balık, domates, sim sim
(susam tohumu) ve pirinçtir. Sudan
yemek kültüründe kırmızı biber ve
sarımsak önemli bir yer tutmaktadır.
İnjera ile benzerlik gösteren gorassaile
kisrave muz püresi moukhbaza Sudan’ın sevilerek tüketilen geleneksel
yiyecekler arasındadır.

Somali mutfağı
Kahvenin de anavatanı olan Etiyopya’da kahve geleneği, Etiyopya ve Eritre
mutfak kültürünün ortak bileşeni bun-

Somali mutfağı ise Doğu Afrika, Arap,
Etiyopya, Yemen, Türk, Hint ve İtalyan
mutfaklarının izlerini taşımaktadır.
Kuzu ya da keçi eti çeşitli sebzelerle
karıştırılarak veya sade pişirilmektedir.
Toz haline getirilmiş kırmızı biber ve
diğer baharatlar değerli lezzet bileşenleridir. Somali mutfağında önemli
ölçüde süt, ghee (sıvı tereyağı) ve et
ürünleri tüketilmektedir. Başlıca Somali lezzetleri arasında, canjeero (mayalı
ince krep), cambuulo (kırmızı fasulye,
tereyağ ve şekerden oluşan geleneksel
Somali yemeği), ızgara et ve balığa
eşlik eden karanfilli ve kakulleli baharatlı pilav ve xalwo (helva) sayılabilir.
Makarnalar, mercimek, nohut, pişmiş
baklagiller, biber ve zencefil ile yapılmış salatalar da, sofralarda kendilerine
sıklıkla yer bulmaktadırlar.

İZINDEN...

Botsvana, Lesotho, Mozambik, Namibya, Svaziland, Zambiya, Zimbabve
ve Güney Afrika Cumhuriyeti mutfak
kültürlerinden oluşan Güney Afrika
bölgesi çok kültürlü bir mutfak mirasına sahiptir.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin millî
yiyeceklerinin en önde gelenleri kurutulmuş et biltong ile açık ateşte, siyah
üçayaklı demir tencere ile hazırlanan
sebze, et veya tavuk güveç potjiekos
tüm bölgede yaygın olarak tüketilmektedir. Mısır unundan yapılan mieliepap
olarak adlandırılan sert hamur, Namibya’da genellikle bir et yemeğinin yanında domates ve soğan güveciyle servis
edilirken mieliepap gibi mısır unu ile
yapılan nsima veya sadza hamuru, Zambiya ve Zimbabve’de her öğün sevilerek
tüketilmektedir. Kökeni Brezilya’ya
dayanan bamya, karides, soğan, sarımsak ile yapılan Angola yemeği caruru
ileHint ve Malay toplulukları tarafından yapılan samosalar ( yağda kızartılmış baharatlı muska böreği) da bölge
mutfağında yaygın olarak tüketilen
yemeklerdendir.
Kısaca değinmeye çalıştığımız Afrika’nın çok kültürlü ortak lezzet mirasının, yeryüzünün hemen her yerinde
geleneksel ev yemeklerinin yerini baş
döndüren bir hızla hazır gıdalara bıraktığı küresel dünyasında korunması ve
paylaşılması dileğiyle...
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Bir kurban bayramı. Türkiye’den Afrika’ya ulaştırılmak üzere
emanet edilen kurbanları Cibuti’den Somaliland’a ulaştırmalıyız.
Ama bu hem çok iyi bir operasyon hem de Afrika’nın
şartlarını iyi bilmeyi gerektiriyor. Kırk beş derecelere ulaşan
sıcakta kesilen kurbanları soğuk depolarda muhafaza şansı
olmadığından kesim işlemi gecenin en serin vaktinde başlamalı
ve gün aydınlanmadan gideceği yere ulaşmalı. Onlarca kasap
gece saat on iki’yi gösterirken başlıyor kesim işlemine. Saat
gece üç sularında ise Mevlüt’ün kamyonuna yüklemiş haldeyiz.
Günün sıcağı çökmeden Cibuti’den çıkıp Somaliland’a eski bir
Osmanlı şehri olan Zeyla’ya yetiştirmeliyiz emanetleri.
Mevlüt bu iki ülke arasında taşımacılık yapan oldukça ünlü
bir şoför. Eski bir Nissan kamyonuyla çölün tozunu attıran bir
cengaver. İki sınırda da onu herkes tanıyor. Fakat bizim ortak
konuştuğumuz kelimeler Selam’ün Aleykum - Aleykum Selam’dan
ibaret. Gecenin karanlığından Cibuti’den yola koyuluyoruz. Yol
uzun. Sabah 8 sularında Zeyla’da olabilirsek kurban etlerini
sağ salim ulaştırırız. Mevlüt’e birkaç kez söylüyorum bunu.
İngilizce, Arapça, Fransızca… Hepsinde sadece gülüyor. Elini
kaldırıp problem yok hallederiz gibi bir işaret yapıyor. Giderken
yolda bir kez kamyon bozuluyor. Ve bizi büyük bir telaş alıyor.
Çölün ortasındayız ve emanetin ağırlığı büyük. Mevlüt hiç
istifini bozmadan kamyonun arkasındaki iki adamına işaret
ediyor. Bir anda ortalık tamirci dükkânına dönüyor. 20 dakikaya
kalmadan işlem tamamlanıyor. Biz hem hayretle hem de
gıptayla bakıyoruz bu olaya. Yolun olmadığı izin bilinmediği
çölde Mevlüt tam saatinde denkleştiriyor bizi Zeyla’ya. Zeylada,
bu Osmanlı mirası kentte herkes hazır ve nazır bekliyor. Çünkü
biliyorlar dediğimiz zamanda orda oluruz.
Büyük bir stres altında gittiğimiz yolu işin hakkını vererek
dönüyoruz. Fakat kamyon tekrar bozuluyor. Mevlüt yine o
patron edasıyla bir işaret çakıyor. İki delikanlı arabayı hemen
tamire başlarken dağıtımlar esnasında kullandığımız beyaz
Kızılay tişörtüyle geliyor Mevlüt. Ben önce tişörtü istediğini
sanıyorum. Fakat işaret ederek anlattığı meramı başka bir şey
söylüyor. Tişörtü sırtına geçirip önce dişlerini fırçalıyor sonra
da kamyonun önüne geçip bana işaret ediyor. Basıyorum
deklanşöre. Ortak kelimelerimizin sayısı hala iki. Ama ortak
duygularımızın sayısı toplam on sekiz saat süren yol boyunca
ha bire artıyor. Çünkü aynı göğün ve aynı hilalin altındayız biz.
O günden beridir görüşmedik Mevlüt’le. Yıllar geçti. Tika
Zeyla’nın yollarını asfalt yaptı, Osmanlıdan kalan eserleri
restore etti. Ama biliyorum Mevlüt o eski kamyonla emanetleri
taşımaya devam ediyor. Aynanın yanına iliştirdiği fotoğrafıyla.

FOTOĞRAF:

MUHAMMET ERKAM
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Yarım Asırlık
Gönüllüler
Hareketi: Nijerya
Müslüman Gençliği
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Dünya genelinde öyle ülkeler vardır ki ya coğrafi olarak bize uzak olması ya da bilgi akışının yetersiz olmasından dolayı bu ülkelerde yaşayan insanları tanımıyoruz
ya da daha da kötüsü eksik biliyoruz. Bu ülkelerden biri de hiç kuşkusuz Afrika
ülkesi Nijerya’dır. Bu ülke kamuoyunda daha çok terör saldırıları, iç çatışmalar,
gelir adaletsizliği ya da salgın hastalıklar ile dile gelse de Nijerya’ya ve insanına
biraz daha yaklaştığınızda aslında örnek oluşturacak güzel adımlar görülebilir.
Aslına bakılırsa Nijerya’da 4 senedir gazeteci kimliğiyle yaşayan biri olarak şunu
söyleyebilirim ki Nijerya tam anlamıyla bir çelişkiler ülkesidir. Petrol ve doğalgaz
gibi yeraltı kaynaklarının ülke kalkınması için kullanılmaması; tarımın geri plana
itilerek gıda sıkıntısı yaşanması; sanayi ve kalkınmanın gerçekleştirilememesi ile
genç nüfusa istihdam sağlanamaması; ülkeyi kanser gibi saran ve çözülemeyen
rüşvet ya da yolsuzluklar; 10 milyondan fazla çocuğun çatışmalar ve ekonomik
nedenlerle okula gidememesi; sağlık altyapısının yetersiz olması nedeniyle çözülemeyen salgın hastalıklar; Boko Haram/ISWAP, Nijerya İslami Hareketi (IMN) ya
da Biafra Ayrılıkçı Hareketi (IPOB) gibi terör listesine alınan örgütler ile soygun
yapan, fidye için insan kaçıran silahlı suç örgütleri bu ülkenin karnesini uluslararası kamuoyunda olumsuz etkiliyor. Bu durumun oluşmasında hiç kuşkusuz İngiliz
koloni yönetimi ve uluslararası güçlerin bilinçli politikaları etkili olduğu gibi
Nijeryalıların da büyük sorumluluk ve hataları bulunuyor.
Bir toplum mevcut problemlerini çözmek ve refahını sağlamak istiyorsa, tarihi ve
güncel bahaneleri bir kenara bırakıp kendi çıkış yolunu bulmalıdır. Bu noktada
yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla Afrika’nın “ekonomik devi” olarak tanımlanan
Nijerya’yı bu hale getirenleri bir kenara bırakıp ülkesinin kalkınması ve halkının
refahı için çabalayan bir avuç genci gördüğünüzde bu ülkeyle ilgili yeni bir umut
ışığı zihninizde canlanıyor. Diğer taraftan yukarıda sıraladığımız birçok sorunla
mücadele eden bir ülkenin gençlerinin bu çabaları küçük gibi görülse de aslında
bu ülke halkı için büyük adımlar olarak tarihe geçiyor. Bize de bu yazıda, Nijerya’nın etnik ve dini zenginliğine kısaca değinerek bir avuç Müslüman gencin halkı
ve ülkesi için gönüllü olarak nasıl çalıştıklarını anlatmaya çalışmak kalıyor.
Afrika’nın en büyük Müslüman topluluğu
Afrika’nın batısında bulunan ve 200 milyonu aşan nüfusuyla kıtanın en fazla nüfusuna sahip Nijerya’da 100 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Ülkenin kuzeyinin
hemen hemen tamamı Müslümanlardan oluşurken orta ve güneybatı eyaletlerinde
de Müslümanlar yoğun olarak yaşıyor. 250’ye yakın etnik grubun bulunduğu ve
500’e yakın dilin konuşulduğu ülkede Müslümanlardan başka Hristiyanlar ve yerel
inançlara mensup insanlar da bulunuyor. Nijerya yıllardır, ülkenin kuzeyini adeta
yaşanmaz hale getiren Boko Haram örgütünün saldırılarıyla gündeme geliyor.
Ancak Nijerya’ya İslamiyetin 9. asırda ulaştığını dikkate aldığımızda aslında ülke
etnik ve dini zenginliğinin yanında İslam tarihi ve Müslümanlar açısından da
önemli bir mirasa sahip. Nijerya tarihinde İslamiyet erken yüzyıllarda yayılmış
olmasına rağmen Hristiyanlık inancı sömürge süreci ile birlikte sonraki yüzyıllarda bu topraklara geldi. Öyle ki Nijerya’da İslamiyet 9. asra kadar götürülürken
Hristiyanlık ise ilk olarak 16. asırda Portekizliler ile yayıldı ve asıl etkisini 19.
asırda gösterdi. Nitekim bugün ülke nüfusunun yaklaşık yüzde kırkını Hristiyanlar oluşturuyor. Nijerya’da Müslümanlar tarafından tarih boyunca imparatorluklar
ve sultanlıklar da kuruldu. Bugün Boko Haram örgütünün saldırılarıyla gündeme
gelen ülkenin kuzeydoğusunda Kânim-Bornu İmparatorluğu (8-19. asır) ile kuzeybatıdaki Sokoto Sultanlığı’nı (19. asır) bunlar arasında sayabiliriz. Nitekim 17.
yüzyıla Kânim-Bornu İmparatorluğu bölgenin en önemli bilim merkezi olmuştur

N I J E R YA M Ü S L Ü M A N G E N Ç L I Ğ I

Yaklaşık bir milyon üyesi
bulunan Nijerya Müslüman
Gençliği’ni ve faaliyetlerini dört
yıldır Nijerya’da gazetecilik
yapan Gökhan Kavak yazdı.
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Üniversitelerde bir araya gelen Nijeryalı gençler “Nijerya Müslüman
Gençliği” ya da “Nijerya Müslüman Öğrenciler Birliği (MSSN)” gibi
gönüllülük esasına dayanan birlikler çatısı altında hem birbirlerine destek
oluyor hem de gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkede ihtiyaç sahibi
insanların yardımına koşuyor.

ki bu dönemde Cuma namazlarında 50 bin Müslümanın
bir araya geldiği kaydediliyor. Kânim-Bornu İmparatorluğu 8. asırdan itibaren kuzeyde etkili oldu ve Sahra
Çölü üzerinden Akdeniz dünyası ile ticari temas kurularak Arap-İslam kültürünün Nijerya’ya taşınmasında
köprü vazifesi gördü. Sokoto Sultanlığı da kuzeybatıda
19. asırda kuruldu ve İngiliz işgaline kadar varlığını korudu. İslamın yayılmasında etkili olan sultanlık özellikle
Nijerya’da Kadirilik ve Ticaniliğin yayılmasını sağladı.
Nijerya’da Kadirilik ve Ticanilik gibi sufî grupların
yanında özellikle 1950’lerden sonra selefilik ve 1979’dan
itibaren de Şiilik yayılmaya başladı.
Nijeryalı Müslüman gençlerin çalışmaları
Bugün ülkede Müslümanlar tarafından kurulan birçok
kurum faaliyet gösteriyor. Nijerya İslami İşler Yüksek

Konseyi (NSCIA), Nijerya Müslüman Kadınlar Federasyonu (FOMWAN), Müslüman Gençlik Örgütleri Ulusal
Konseyi (NACOMYO), Nijerya Müslüman Gençliği
ile Nijerya Müslüman Öğrenciler Birliği (MSSN) gibi
yapılanmaları bunlar arasında sayabiliriz. Bu kurumlar
aslında Nijerya’da 11 asırlık İslami geçmişin günümüze
yansımış güzel örneklerinden bazıları. Bu kurumların
oluşmasında sufî geleneğin etkisi olduğu gibi özellikle
1960’lı yıllardan sonra dünyanın farklı ülkelerinde görülen Müslüman öğrenci hareketlerinin de katkısı var.
Bugün de Nijeryalı Müslümanlar arasında bu tarihi zenginliğinin yansımalarını farklı alanlarda yapılan çalışmalarla görmekteyiz. Üniversitelerde bir araya gelen Nijeryalı gençler “Nijerya Müslüman Gençliği” ya da “Nijerya
Müslüman Öğrenciler Birliği (MSSN)” gibi gönüllülük
esasına dayanan birlikler çatısı altında hem birbirlerine
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Tamamen gönüllü olan ve giydikleri üniformaların
temizliği ve düzenliliği ile dikkati çeken bu gençler
bir gün camileri temizliyor ya da hasta ziyaretlerine
gidiyor, başka bir gün ise hac, ramazan ya da kurban
organizasyonlarına katılıyor ya da bilgi yarışmaları
düzenliyor.
destek oluyor hem de gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkede
ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşuyor. Daha çok gençlerden
oluşan grup üyeleri kimi zaman hastanede yatan bir hastayı ziyaret
ediyor, kimi zaman da camileri temizleyerek ibadete hazır hale getiriyor. Bu gruplardan en göze çarpanı hiç kuşkusuz özellikle Cuma
namazlarında karşılaştığımız “Nijerya Müslüman Gençliği”dir. 36
eyalet ve bir başkentin bulunduğu Nijerya’nın 23 eyaletinde faaliyet
gösteren bu harekette 12 ila 30 yaş arası gençler bulunuyor. Aslında
bu grubun 57 yıl önceki kurulma amacı ve en önemli görevlerinden biri camileri temiz tutmaktı ancak zamanla ülke ve toplumun
ihtiyaçlarının artması nedeniyle grup üyeleri farklı alanlarda halkın
faydasına yönelik çalışmalar ortaya koymaya başladı. Tamamen
gönüllü olan ve giydikleri üniformaların temizliği ve düzenliliği ile
dikkati çeken bu gençler bir gün camileri temizliyor, ya da hasta
ziyaretlerine gidiyor, başka bir gün ise hac, ramazan ya da kurban
organizasyonlarına katılıyor ya da bilgi yarışmaları düzenliyor.
Aslında bu gençler yıllardır yardım isteyen her Nijeryalı’ya destek
olmaya çalışıyor. 1963’te kurulan Nijerya Müslüman Gençliği’nin
yaklaşık 1 milyon üyesi bulunuyor.
Gruba yeni katılan yaşı küçüklere daha kolay işler verilirken büyükler ise daha zor işleri yapıyor.
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Gençler yıllardır yardım
isteyen her Nijeryalı’ya
destek olmaya çalışıyor.
1963’te kurulan Nijerya
Müslüman Gençliği’nin
yaklaşık 1 milyon üyesi
bulunuyor.

N I J E R YA M Ü S L Ü M A N G E N Ç L I Ğ I

Tamamen gönüllülük esasıyla
çalışıyorlar
Nijeryalı Müslümanlar için aslında bir
marka olan “Nijerya Müslüman Gençliği”
grubuna herkes kabul edilmiyor. İnsanlara
yardımı amaç edinen bu gruba katılmak
isteyenlerle ilgili araştırma yapıldıktan
sonra sadece uygun görülen adaylar ekibe
dahil ediliyor. Ayrıca grup üyeleriyle
konuştuğunuzda kimi zaman bir öğretmenle, kimi zaman bir işçiyle kimi zaman
da memur ya da mühendisle karşılaşabiliyorsunuz.
Nijerya’da 10 milyondan fazla çocuk
farklı nedenlerden dolayı okula gidemiyor.

Eğitim almadan yetişen ve meslek sahibi
olamayan gençler ya silahlı grupların eline
düşüyor ya da bir meslek sahibi olmadan
büyüdüğü için ülke ve toplumun menfaatine çalışamıyor. Türkiye ve dünya basınında terör, yoksulluk, gelir adaletsizliği gibi
konularla gündeme gelen ülkede “Nijerya
Müslüman Gençliği” üyeleri ise topluma
ve ülkelerine faydalı kişiler olarak kendilerini yetiştirmeye çalışıyor.
Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan ve
devletten destek almayan grup üyelerine
herhangi bir para verilmiyor ve üniformalarını dahi kendileri temin ediyor. Bazen
bir hayırseverden yardım geldiğinde ise bu
para, ihtiyaç sahibi grup üyelerine dağıtılı-
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Nijeryalı Müslümanlar için aslında bir marka olan “Nijerya Müslüman
Gençliği” grubuna herkes kabul edilmiyor. İnsanlara yardımı amaç edinen bu
gruba katılmak isteyenlerle ilgili araştırma yapıldıktan sonra sadece uygun
görülen adaylar ekibe dahil ediliyor.

yor. Hiçbir maddi beklentisi olmayan Nijeryalı Müslüman gençler bu
çalışmaları sadece Allah rızası için
yapıyor.
Müslüman gençler, özellikle ülkenin en köklü üniversitelerinden
İbadan, Ahmedu Bello, Bayero ya
da Osman Dan Fodyo gibi üniversitelerde kurdukları gruplarla da
eğitim hayatı boyunca birbirlerine
destek oluyor.
İnsanlık için büyük adımlar
Yaklaşık 66 yıl önce 1954’te kurulan Nijerya Müslüman Öğrenciler
Birliği (MSSN) de bu grupların en

etkililerinden biri. Maddi olarak
düzenli bir geliri olmayan MSSN
çatısı altında her sene düzenlenen
öğrenci kamplarıyla bir araya
gelen gençler, hem kendi hem de
ülke sorunlarını istişare ederek
geleceğe yönelik yol haritaları
çizmeye çalışıyor. Bu kamplarda
bilgi ve münazara yarışmalarıyla
öğrenciler fikirlerini ifade ediyor;
akademisyen, uzman ve alimlerin
konferanslarında ise kendilerini
geliştirme imkanı buluyor. MSSN
üyesi mezun öğrencilerin bir kısmı
da mesleklerine yönelik bir ihtiyaç
olduğunda insanların yardıma
koşuyor. Mesela mezun sağlık çalışanları ya da doktorlar Nijerya’nın

farklı bölgelerinde düzenlenen sağlık alanındaki çalışmalara katılarak
gönüllü olarak hizmet veriyor.
Nijerya tarihi ve kültürel zenginliğiyle Afrika’nın en önemli ülkeleri
arasında yer alıyor. Nitekim bu
yazımızda da aslında ülke için
küçük ancak insanlık için büyük
adımlar atan ve imkansızlıklara
rağmen yarım asırdan fazladır bu
çalışmalarını gönüllü olarak devam
ettirmeye çalışan gençleri anlatmaya çalıştık. İyilik, dayanışma ya
da yardımlaşma gibi güzel insani
eylemler aslında her yerde; yeter ki
yapanı görelim, görmek isteyelim...
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SAID ALINUR

DOSTLUKLA KURULAN UYUM
FAT I H T U N C E R

Türk Kızılay için çalışan Somalili genç bir profesyonel. Somali’den Türkiye’ye uzanan eğitim
hayatının ardından Türkiye’yi çok seven ve burada kalmaya karar veren Said Alinur bugün
Türk Kızılay’da “Afet Yönetim Uzmanı” olarak görev alıyor. Bu sayımızda Said Ali Nur ile
Çanakkale’deki eğitim hayatını, Türkiye’ye olan uyum sürecini ve Türk Kızılay ile olan profesyonel
hayatını konuştuk. Dostluğun uzak mesafeleri nasıl kısaltabileceğini bir kere daha keşfettik.
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Türkiye’ye gelmeden önce burayla ilgili olarak aklınızda
ne vardı? Nasıl bir yer olarak biliyordunuz burayı?

Kendinizi artık buralı olarak hissetmeye ne zaman ve nasıl
başladınız?

Türkiye’yi buraya gelmeden önce isim olarak çok
duyuyordum ve lise yıllarımda Osmanlı tarihi dersi
aldığım için az da olsa Türkiye hakkında bilgi sahibiydim.
Bizim için Türkiye kötü gün dostuydu. Ne zaman zora
düşsek muhakkak yardım elini uzatıyordu. Büyük bir
minnet duygusu ve hayranlık besliyordum. Bildiğim
şeylerden biri de Müslüman bir ülke olmasıydı. Tercih
sonuçları açıklandığında Çanakkale 18 Mart Üniversitesini
kazandığımı öğrendim ancak ismini bile telaffuz
edemediğim bir okulu kazanmıştım. Bana nereyi kazandın
dediklerinde ‘Kanakkale’ diyordum (gülüyor). Türkiye’ye
gelmeden önce kafamda “Acaba nasıl bir ülke?”, “İnsanları
nasıl?” gibi çeşitli sorular vardı ve dürüst olmak gerekirse 5
yıl burada nasıl yaşarım diye düşünüyordum çünkü takdir
edersiniz ki insanın doğup büyüdüğü toprakları bırakması
çok zor.

Buraya geldiğim ve bu topraklara ilk ayak bastığım gün
buralı gibi hissetmeye başladım. Ancak benim buralı
gibi hissetmemde tabi ki buradaki insanların hoşgörü ve
sıcaklığı etkili oldu. Türk insanının misafirperverliği dillere
destandır, bilirsiniz. Bana yabancı gibi değil Türk gibi
yaklaşımları beni bu ülkenin insanı yaptı.

Türkiye’ye geldiğinizde dikkatinizi ilk çeken şey neydi?

Daha önce de belirttiğim gibi: Türkiye kötü gün dostu
ve buradaki insanlar diğer ülkeler gibi dil, din, ırk ayrımı
gözetmeksizin herkesi bağrına basıyor. Bu sebeple diğer
birçok ülkeden ayrılıyor.

Türkiye’ye geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey, Türk
insanının yardımseverliği oldu. Havalimanında uçaktan
indikten sonra Çanakkale’ye geçmem gerekiyordu ama
nasıl gideceğim ve ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim
yoktu. Dilimiz aynı olmamasına rağmen yardımsever
insanlar sayesinde otogara oradan da Çanakkale’ye geçmeyi
başarmıştım. Türk insanı zor gün dostu olup yardım elini
uzatmışlardı.
Burada yaşarken sizi en çok sevindiren olay neydi?
Beni en çok sevindiren olaylar demek daha doğru olur.
Üniversiteyi zamanında ve dereceyle bitirmek, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesinde yüksek lisans kazanmak ve
bu sebeple Türkiye Burslarından lisans sonrası ikinci kez
burs kazanmak, sonra hayalim olan ve gönüllüsü olduğum
Türk Kızılay’ında çalışma fırsatı elde etmek benim için paha
biçilemez olaylardır.

Türk Kızılay’ın hayatınızdaki yerini biraz anlatabilir
misiniz?
Yardımlaşmayı, zor durumda kalan insanlara el uzatmayı
hayat felsefesi haline getirmiş bir insanım. Türk Kızılay beni
ben yapan, zevk alarak işimi yaptığım bir kurum. Üniversite
yıllarımda hayalimdi ve gerçek oldu.
Sizce Türkiye bir göçmen için nasıl bir ülke?

Buraya uyum sağlarken size en çok yardımcı olan şeyler
nelerdi?
Babamın bana desteklerini unutamam. Sürekli beni arayıp
cesaretlendiriyordu. Ayrıca Türk arkadaşlarım, hocalarım
ve diğer abi, abla, anne, baba sıcaklığındaki Türk insanları
benim buraya uyum sağlamam konusunda destekleri çok
büyük. Hepsinden Allah razı olsun.
Somali ve Türkiye arasındaki benzerlikler neler?
Somali ve Türkiye arasındaki benzerliklerin başında
Müslüman ülke olmaları geliyor. Ayrıca hem Türk insanı
hem de Somali insanı yardımsever bir millettir.
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Buraya gelenler Çengelköy’ün
sahile yakın sokaklarının birinde
mazisi Afrika gibi köklü olan,
doğasını muhafaza etmiş büyükçe
bir bahçesi ve içinde makutiden
oluşan Afrika evinin yer aldığı
ahşap bir binada, Assalam’ın
kocaman ve sıcacık ailesine
merhaba diyecekler.

Assalam Kafe’yi 2019 Ramazanında,
Çengelköy’de açtık. Gönüllülük bizde
çoğunlukla “para vererek gerçekleşiyor”
gibi yanlış anlaşılmış bir kavram oysa
bu bağışçı demek. Hele günümüz şartlarında bu iş, akıllı telefonlarla dakikalar içinde yapılabiliyor.
Gönüllülükte zaman ve emek de devreye giriyor. Assalam Kafe’ye her kademeden, her meslekten kişi geliyor, hem
kafenin işleyen sürecine dahil olabiliyor hem de çeşitli atölyelere katılıyor.
Gelip selam verip içeri giren herkes
iyilik zincirimize dahil oluyor. Zaten
biz de “her güzellik bir selamla başlar”
diyerek selam alalım selam verelim
diye düşündük ve adımızı da Assalam
koyduk. Siyasi ya da dini referansı olmayan, hiçbir yerle bağlantısı olmayan,
dolayısıyla ‘ne olursan ol gel’ diyen bir
mantıkla herkese açık olan modern bir
tekke sanki. Tüm yapılan gelen işlerde
ana fikir Assalam’ı kalkındırmanın yanısıra özellikle bireyin kendi iç sürecini
tamamlamasına katkı vermek. Mesela
kafemizde sadece hümanist sebeplerle
çalışan ve farklı inançlara mensup, farklı aidiyetleri olan kişiler de var.

Gönüllülük meselesi dünyada bizde
olduğundan çok daha fazla ciddiye
alınıyor ve milenyum gençliğinin yüzde
seksenaltısı düzenli gönüllü. Ülkemiz
uluslararası çalışmalarda maalesef
sondan yedinci sırada görünüyor. Belki
ülkemizdeki çalışmalar istatistiklere
yansımamış olabilir ama en azından
bu da bize çalışmalarımızın ölçülebilir
boyutları konusunda bir zayıflık olduğunu gösteriyor. Bizde gönüllülük çok
yaygın, yardımlaşma duygusu da fazla,
herkes komşusuna yakın, çevresine
gönüllü destek ama düzenli gönüllülük
yok.
Buraya üç ay boyunca haftada iki gün
düzenli gelenler var, gönüllülüğün bir
standardı var. Sorumluluğunu aldığı işi
devam ettirmesi gerekiyor. Gerçekten
de bizim mantığımızı anlayanlar, aldıkları sorumluluğu samimiyetle devam
ettiriyorlar. Bu sürecin sonunda kendilerine olan inançları da artmış oluyor.
Burası hiç kimse gelmese de işlerin
yürüyeceği şekilde kurgulandı ve bir
kadrosu var. Gelenler kendileri, kendi
iç yolculukları için gelmiş oluyorlar.

Afrika’yı yaşayarak tanımak
Biz Afrikalı gençlerle Türk gençleri
arasında gönül köprüsü kurulsun
birbirleriyle hemhal olsunlar istiyoruz.
Ama sadece Afrikalı öğrencilerin değil
her yaştan, her kesimden insanın bir
araya gelip kaynaştığı ve potansiyelini
hayırlı işlere vesile kıldığı aynı zamanda da muhabbet edip sosyalleşebildiği
bir mekân tasavvur ediyoruz. Bilhassa
gençliğin kendini ifade edebileceği
fikirlerini zenginleştirip projeleştirebileceği bunu yaparken de eğlenebileceği
alanlara ihtiyacı var. Bu bağlamda
gençlerin buluşma mekânı olarak da
görüyoruz burayı.
Burada Afrikalı kadınların yaptığı
kabile bebeklerini, çantaları, kıyafetleri
ve el yapımı ürünleri isteyenler satın
alabiliyor. Afrika kültürünü tanıtmak
üzerine genelde kitap okuma gibi teorik
çalışmalarda yapıyoruz ama artık kalıcı
öğrenmenin yolu yaparak, yaşayarak
öğrenmek. Bu da atölye çalışmalarıyla
mümkün oluyor. Afrika kahvesi, Masala
çayı, zengin tat ve baharatlardan oluşan
Afrika yemekleri yapımı sunumu ve
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seramik atölyesi yaptık. Swahili dilinin konuşulduğu
kulüp çalışmalarımız da var. Her geçen gün programlarımızı çeşitlendiriyoruz. Belli akşamlar film okumaları
yapıyoruz, masal dinletileri, kitap değerlendirme toplantıları ve seminerler düzenliyoruz.

larda yönetici olan ama Assalam’ın kapısından girerken
sıfatlarını (title’larını) arkasında bırakmış, elinde tepsisi
garsonluk yapan ya da takmış önlüğünü bulaşık yıkayan
bunu da hiç gocunmadan büyük bir keyifle yapan gönlü
güzel insanlarla karşılaşacaklar.

Afrika’nın konuşan kumaşı

Duvarlarında öncü Afrikalı şahsiyetlerden olan MalcolmX’ler Nana Esma’lar kıtalar aşıp ta Afrika’dan gelmiş
filler zürafalar, gönüllülerimizi temsil eden akın akın
balıklar selamlayacak onları. Zanzibar’daki yetim annelerimizin ürettiği el emeği göz nuru bebekleri, çantaları,
Afrika’nın konuşan kumaşı diye tabir ettiğimiz kanga
kumaşları, buram buram Afrika kahvesi kokusunu kısacası Afrika’yı Türkiye’de bulabilecekleri bir mekân ile
karşılaşacaklar.

Buraya gelenler Çengelköy’ün sahile yakın sokaklarının
birinde mazisi Afrika gibi köklü olan, doğasını muhafaza etmiş büyükçe bir bahçesi ve içinde makutiden oluşan
Afrika evinin yer aldığı ahşap bir binada, Assalam’ın
kocaman ve sıcacık ailesine merhaba diyecekler. Hummalı bir çalışma, etrafta heyecanla ve zevkle koşuşturan
gönüllüler görecekler bolca. Kimi doktor, kimi öğrenci,
kimi mühendis, kimi ev hanımı, kimi koca koca firma-
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Biz Afrikalı gençlerle Türk gençleri arasında gönül köprüsü kurulsun
birbirleriyle hemhal olsunlar istiyoruz. Ama sadece Afrikalı öğrencilerin değil
her yaştan, her kesimden insanın bir araya gelip kaynaştığı ve potansiyelini
hayırlı işlere vesile kıldığı aynı zamanda da muhabbet edip sosyalleşebildiği
bir mekân tasavvur ediyoruz.

Afrika sanatının incelikleri
Kafenin bir odasına ismini de veren, büyükçe bir
bir resmi olan Nana Esma Afrika’da, özellikle kız
çocuklarının okuması için mücadele etmiş öncü
bir hanım. Nijerya’da yaşamış. Şair ve öğretmen.
Yaşadığı dönemde kadın ve başka çocuklarla da
ilgilendiği için kendisine ‘Yetimleri Koruyucusu’
unvanı verildi. Bizim ilham kaynaklarımızdan
biri. Bir diğer odamızda yer alan balık figürleri
bizim için gönüllülükle alakalı kurmak istediğimiz
anlayışı sembolize ediyor ve özetliyor. Gönüllü olmaya akın akın gelinmesi ve aynı zamanda bunun
doğal, sürekli bir intizam ahenk içerisinde gerçekleşmesini anlatıyor.
Öte yandan gelenler usta isimlerden eğitimler
alabilecekleri, içerisine biraz Afrika biraz da
gönüllülük serpiştirilmiş birbirinden farklı konseptte atölyeler var. Afrika okumaları atölyesinde
belgeseller ve akademik yayınlarla Afrika’ya dair
derinlemesine bilgi edinirken Tinga Tinga atölyesinde kafemizin duvarlarında gördükleri Afrika
sanatının inceliklerini öğrenebilecekler. Akşamları
bir yandan hoş kokulu hibüsküs şerbetini yudumlarken bir yandan da bahçemizin serin duvarına
yansıtılan film akşamlarının tadını çıkaracaklar.
Kısacası güzel insanlarla tanışacak ve güzel işlere
vesile olacaklar.
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Keşfedilmeyi Bekleyen
Bir Değer: Afrika Sineması
MUZAFFER MUSAB YILMAZ

Afrika kıtasındaki kültürel üretim, Türkiye’de bugüne kadar neredeyse hiç
çalışılmadığı için bilhassa akademik alanda belirli bir ilgiyi hak ediyor
diyebiliriz. Fakat akademik ilginin ötesinde, Afrika’nın sinema ve televizyon
alanında ortaklıklar kurabileceğimiz bir coğrafya olduğu da muhakkak.

Afrika algımızı büyük oranda medyanın bizlere
sunduğu görüntüler belirliyor. Bundan dolayı
kıta üzerine sağlıklı bir düşünce gerçekleştiremiyoruz. Afrikalıları açlık ile pençeleşen
sömürge insanları olarak tahayyül ettiğimizden,
onların kendilerini günümüzün en önemli
kültürel aracı olarak kabul edilen sinema ile
ifade edebilecekleri fikri bize fazlasıyla yabancı
geliyor. Oysa Tunus’tan Güney Afrika’ya, Senegal’den Somali’ye içerisinde bir milyardan fazla
insan ve elliden fazla ülke barındıran Afrika,
sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran
birçok yönetmen ve film çıkarmıştır. Senegalli
Mati Diop’un geçtiğimiz yıl gösterime giren
filmi Atlantik (Atlantiques)’in dünya çapında
elde ettiği başarı, kıta sinemasının günümüzde
de kendi meselelerinden hareketle küresel düzeyde ses getirebilecek yapımlar çıkarabildiğini
gösteren güzel bir örnektir.
Büyük bir kıta olan Afrika’da gerçekleşen
sinemasal üretimin genel bir portresini çizmek
kolay değil. Cibuti ve Ekvator Ginesi gibi
sinemasal faaliyetlerin neredeyse hiç gerçekleşmediği ülkelerin yanında kıta, Güney Afrika ve
Mısır gibi sanatın icat edildiği günden bugüne
önemli bir iş kolu olarak önemini koruduğu
ve büyük oranda halkları ile bütünleşebilmiş
ulusal sinemalara da sahiptir. Bununla birlikte,
Hollywood ve Bollywood’dan sonra dünyanın
en büyük üçüncü film endüstrisi olan Nijerya
merkezli Nollywood’u da içerisinde barındırmaktadır.
Afrika sinemasının genel bir portresini çizmek
her ne kadar kolay olmayacaksa da onu yeryüzündeki diğer sinemalarda olduğu gibi popü-

ler sinema/sanat sineması ayrımı üzerinden
okumayı denemek, kökenleri hakkında önemli
ipuçları elde etmemizi sağlayacaktır. Tam da
bu noktada, kıtanın sinema tecrübesini kendine has kılan bir özellik ortaya çıkmaktadır.
Kıtadaki popüler sinema/sanat sineması ayrımı,
kolonyal ve postkolonyal tecrübe ile doğrusal
bir ilişkiye sahiptir. Afrika’da günümüzde dahi
üretilen filmlerin hayata geçirilme biçimleri
ve anlatmayı tercih ettikleri konular, ülkelerin
kolonyal dönemde hangi ülke tarafından yönetildiği ile doğrudan bağlantılıdır.
Avrupalılar eliyle gerçekleşen faaliyetler
Afrikalılar, politik bağımsızlıklarını büyük
oranda 1960’lı yıllarda kazanır. Bu da demek
oluyor ki, sanatın icadını takip eden yarım
yüzyılı aşkın bir süre boyunca kıtadaki sinemasal faaliyetler Avrupalılar eliyle gerçekleşmiştir.
Sömürge döneminde kurduğu film birlikleri ile
Afrikalılara temel sinema eğitimi verme girişimlerinde bulunduysa da İngiltere, postkolonyal
dönemde Afrikalı eski müstemlekelerine sinema
alanında değil, televizyon alanında destek vermeyi tercih eder. Bağımsızlıklarını İngiltere’den
elde eden Afrika ülkelerinde de sinema bireysel
girişimlerin ötesinde kurumsallaşma emareleri
göstermez ve televizyona oranla daha ikinci
planda kalır.
Fransa’nın kolonyal dönemde Afrikalı sömürgelerine yönelik uygulamaları ise daha baskıcı
ve merkeziyetçidir. Afrika’daki topraklarında
yalnızca Fransa’dan gelen sinemacıların faaliyet
göstermesine izin veren Paris yönetimi, Beninli
Paulin Soumanou Vieyra’nın Dakar’da film

79

80

1868

DERGİ / KEŞFEDILMEYI

BEKLEYEN

çekme isteğinin reddedilmesi örneğinde
görüldüğü gibi, Afrikalıların bu alana
girmesini kendisine yönelik potansiyel bir
tehdit olarak görür ve engelleme yolunu
seçer. Sömürgeleri bağımsızlıklarını elde
ettiğinde ise tam tersi bir politika izleyen
Fransa, kamu ve özel kuruluşları ile Afrikalı sinemacılara yapım öncesinden gösterim
aşamasına değin çeşitli destekler vermeye
başlar. Afrika’nın Frankofon ülkelerinde
de sinema, bu sanatın Fransa’da gördüğü
değer ile eşdeğer bir statüye sahip olur.
Frankofon sinemacılar onu popüler bir
uğraş olmaktan öte entelektüel bir ifade
biçimi olarak kabul ederler ve kıtanın diğer
bölgelerindeki sinema pratiklerine kıyasla
küresel sinema beğenisine daha çok hitap
eden yapımlar ortaya çıkarırlar. Afrika
sineması dendiğinde akla büyük oranda
bu ülkelerde üretilen filmlerin gelmesinin
altında da bu neden yatmaktadır.
Bu, Frankofon Afrika’da sinemanın Fransız
sinemasına eklemlendiği anlamına gelmemeli. Aksine, bağımsızlıkların elde edilmesi
ile gelişen süreçte Fankofon Afrika sineması, Güney Amerika merkezli, Batı-dışı
dünyanın sorunlarını gerçekçi bir şekilde
ele alan ve yalnızca içeriksel anlamda değil,
biçimsel düzlemde de Batı’nın koyduğu
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sinema normlarını reddetme eğiliminde
olan antikolonyalist karakterdeki Üçüncü
Sinema akımının önemli bir bileşeni haline
gelir. Ousmane Sembene, Djibril Diop
Mambéty, Med Hondo gibi sinemacılar
kıtanın sömürgecilik, yeni sömürgecilik, Siyahi elit, yabancılaşma, modernleşme gibi
temel meselelerini tartışma yoluna gider.
Antikolonyal bir rüzgâr
Kıta sinemasının politik bir bilinç oluşturma çabalarına, altyapı alanındaki bağımsızlık girişimleri de eşlik eder. Bu minvalde,
kıta sinemasını yapım, dağıtım ve gösterim
alanlarında Avrupa etkisinden kurtarmak
amacıyla Kartaca Sinema Günleri (JCC),
Ouagadougou Panafrikan Film ve Televizyon Festivali (FESPACO), Panafrikan
Sinemacılar Federasyonu (FEPACI), Uluslararası Sinemasal Gösterim ve Tüketim
Topluluğu (SIDEC) gibi oluşumlar hayat
bulur. Fakat yıllar içerisinde, antikolonyal
bir rüzgâr ile başlayan çalışmalar ekonomik
zorluklar, hükümet desteklerinin yetersiz
kalması, sansür mekanizmaları gibi nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanır.
Sermaye ve altyapı yoksunluğu gibi sorunlarla başa çıkmak için hayata geçirilen

kolektif birliklerin bir sonuç vermemesi
üzerine yönetmenler, film üretimi için yeni
yollar aramaya başlarlar. Sınırlı bütçeleri
ile filmlerinin kalitesinden ödün vermek
zorunda kalan yönetmenler için tek sorun
film üretimi de değildir üstelik. Afrika’da
yaygın bir dağıtım ağının olmaması ve sinema salonu sayısının azlığı, filmlerin seyirci
ile buluşamaması riskini de ortaya çıkarır.
Böyle bir ortamda, Frankofon Afrikalı
sinemacılar için Avrupa fonlarının önemi
günden güne artar. Sinemacılar, kaçınılmaz
bir şekilde, farklı biçimlerde de olsa Avrupa fonlarından yararlanma yolunu tercih
ederler. Avrupalı devletlerin kamu kuruluşları, sinema merkezleri, televizyon kanalları
ve film festivalleri, Afrikalı sinemacılara yapım öncesinden gösterim aşamasına değin
önemli destekler sunarlar. Bu yardımlardan
faydalanan Afrikalı yönetmenlerin filmleri,
teknik bakımdan belirgin bir şekilde ortalamanın üstünde yer alırken aynı zamanda
Avrupa’daki sinema salonları, televizyon
kanalları ve film festivallerinde de gösterilme şansı yakalar.
1980’li yıllarda, Frankofon Afrika sinemasındaki Avrupa etkisi reddedilemez
bir seviyeye gelir. Bununla doğru orantılı
bir şekilde, filmlerin anlatısında da gözle
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görülür değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. O güne kadar yeni Siyahi elit, sömürgecilik ve yeni sömürgecilik gibi politik söylemin görece daha fazla öne çıktığı
konuları işleme eğiliminde olan Afrika sineması; göç, entegrasyon sorunları,
yersiz yursuzluk gibi bireysel olguların daha çok vurgulandığı bir yapıya bürünür. Bunda, yönetmenlerin bilfiil Avrupa’da yaşamaya başlamalarının da büyük
bir etkisi olur.
Gerçekten de Frankofon Afrika sinemasının günümüzde bir diaspora sineması görünümünde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar Burkina Faso, Mali,
Senegal, Gine gibi ülkelerde yaşayan yönetmenler olsa da, Franfokon Afrika’nın
küresel düzeyde başarı gösteren sinemacılarının neredeyse tamamı Avrupa’da,
özellikle de Fransa’da yaşamaktadır. Bu isimlere Abderrahmane Sissako, Mati
Diop, Mahamat Saleh Haroun, Alain Gomis gibi isimleri örnek gösterebiliriz.
Video film çılgınlığı
Frankofon Afrika’da bunlar oluyorken, Anglofon olarak tabir edebileceğimiz,
bağımsızlıklarını İngiltere’den kazanan Afrika ülkeleri farklı bir sinemasal yol
belirleyecektir. Avrupa desteğine Frankofon Afrika ülkeleri kadar sahip olmayan
Anglofon Afrika ülkelerinde sinema bireysel bir dışavurum aracı olmanın ötesinde, ticari bir girişim olarak kabul edilecektir. Bundan dolayı, video teknolojisinin
sinema alanına getirdiği olanakları erken fark edecek olan Ganalı ve Nijeryalı
girişimciler eliyle bölge, kısa süre içerisinde dünyanın önemli film merkezlerinden biri haline gelecektir.
Afrika’daki video film çılgınlığının ilk önemli örneği, 1992 yılında Nijerya’da
üretilen Esaret Altında Yaşamak (Living in Bongage) adlı filmdir. Batıl bir inanca
kapılarak, zenginliğe kavuşmak ümidiyle karısının ölümüne yol açan bir adamın
hikâyesinin anlatıldığı film, Afrika’da üretilen video filmlerin günümüze değin
izleyeceği yolu da belirleyecektir. Aşk, güç isteği, yozlaşma, batıl inançlar, şehir
hayatı gibi konularda popüler anlatılar kuran bu filmler iptidai şartlarda üretilir.
Frankofon Afrika’da üretilen filmlerin aksine kıtanın bir çok ülkesinde halkın büyük beğenisi ile karşılaşan bu yapımlar, sinema salonlarında gösterilmez. Aksine,
sokak satıcıları, video film dükkanları, televizyonlar ve günümüzde de büyük
oranda internet üzerinden seyirci ile buluşur. Günümüzde Nijerya’yı dünyanın
en büyük üçüncü film endüstrisi haline getiren video filmler, ülkenin petrolden
sonraki en büyük ikinci gelir kaynağı durumundadır.
Görüldüğü gibi, günümüz Afrika’sında çok geniş bir skalada film üretimi gerçekleşmektedir. Bir yanda sanat sineması paradigmalarına son derece bağlı yapımlar
üretiliyorken, diğer yanda popüler sinema normlarına uyan, hatta çoğu zaman bu
alanın sınırlarını zorlayan yapımlar hayat bulabiliyor. Bu da bize, sinema özelinde, Afrika’daki kültürel üretimin modern çağda nasıl bir yönde ilerlediği üzerine
önemli şeyler söylüyor.
Kıtadaki kültürel üretim, Türkiye’de bugüne kadar neredeyse hiç çalışılmadığı için bilhassa akademik alanda belirli bir ilgiyi hak ediyor diyebiliriz. Fakat
akademik ilginin ötesinde, Afrika’nın sinema ve televizyon alanında ortaklıklar
kurabileceğimiz bir coğrafya olduğu da muhakkak. Halihazırda Türk dizilerinin
önemli bir tüketicisi konumundaki Afrika ile Batı Avrupalı ülkelerin yaptığı gibi
sinemasal işbirlikleri yapabiliriz. Afrikalı sinemacılara fon desteğinde bulunabilir, Paris ya da Londra gibi İstanbul’u da Afrika sineması için bir merkez haline
getirebiliriz. Bu ilgimiz ilk planda kıtanın belirli bir bölgesi ile de sınırlandırılabilir. Kuzey ve Doğu Afrika gibi ortak bir tarihe sahip olduğumuz coğrafyalardaki
ülkeler ile ortak yapımlar gerçekleştirebiliriz. Böylelikle, öz kaynakları yetersiz
olan kıta sanatçılarının, dünya üzerinde yalnızca belirli ülkelere bağımlı olmasının da önüne geçebiliriz.

BEKLEYEN

BIR DEĞER: AFRIKA SINEMASI
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Afrika’da günümüzde dahi üretilen
filmlerin hayata geçirilme biçimleri
ve anlatmayı tercih ettikleri konular,
ülkelerin kolonyal dönemde hangi ülke
tarafından yönetildiği ile doğrudan
bağlantılıdır.
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ASLANLARIN ROMANLARI
peşinde maceraya açılır ve ıssız bir adaya
düşer. Robinson Crusoe’nun düştüğü
“ıssız ada”, adeta batının doğuyu (ve
bu arada da elbette Afrika’yı) anlama
biçiminin bir laboratuvarı gibidir. Tam
bir “homo economicus” olan Robinson,
ıssız adada nasıl davranmışsa ve karşılaştığı kişiye “Cuma” ismini vermişse
Avrupalılar da Afrika’ya devasa bir ıssız
ada ve karşılaştıkları insanlara “Cuma”
muamelesi yapmıştır.
“Karanlığın Yüreği”ne girerken

Ezberlediğimiz Dünya haritaları üç
boyutlu gezegenimizin iki boyutlu bir
projeksiyonu. İlk Merkatör Projeksiyonlu Dünya haritası Gerardus Mercator
tarafından 1569’da çizildi. O gün çizilen
projeksiyon pek çok defa revize edilse
de Avrupa merkezli olmaktan çıkmadı.
Daha sonra Merkatör Projeksiyonu’nun
belleklere kazıdığı ezberleri sorgulasa
da tahtından büsbütün mahrum etmedi.
Afrika’nın 30 milyon kilometre kareyi
aşan yüzölçümü anlaşılmıyor. Mesela
Grönland, haritada neredeyse Afrika kadar büyük görünmesine rağmen aslında
Afrika Grönland’dan 14 kat daha büyük.
Grönland’ın gerçek büyüklüğü ise yaklaşık Cezayir kadar. Coğrafya haritalarının
böylesi ön kabuller yüklediği düşünülürse zihin haritalarımızın çizilmesinde payı
olan edebiyatın böylesi bir koşullandırmanın dışında kalması düşünülemez.

Hikâyemiz coğrafi keşiflerle başladı.
Amerika’nın keşfinden sonra Yeni
Dünya’yı verimli bir şekilde sömürmek
isteyen Avrupalılar, yerel halkı soykırıma uğratırken kendisi için gerekli ucuz
işgücü için Afrika’dan kaçırdığı insanları
köleleştirmeyi tercih etti. Avrupa’nın bir
“insan kaynağı” olarak gördüğü Afrika
zamanla doğal kaynaklarıyla da sömürgeleştirildi. İşin siyasi ve ekonomik
boyutları kütüphaneler dolusu bir literatüre ilham kaynağı oldu. Bu yazının
konusu ise işin edebiyat cephesi.
Kurucu baba “Robinson Crusoe”
Sömürgeci “beyaz adam” karakterinin
en canlı modelini Robinson Crusoe’dur.
Aynı isimli romanın kahramanı, evvelinde bir başka sömürge olan Brezilya’da
çiftçilik yaparken açık denizlerde kazanç

Sömürgeciliğin kodlarını deşifre eden
akademisyenlerin en çok atıf yaptığı romanlardan biri Joseph Conrad’ın kaleme
aldığı “Karanlığın Yüreği”dir (Heart of
Darkness). 1899’da yayınlanan “Karanlığın Yüreği”, Afrika’ya giden gemi
henüz Londra’dan Thames Nehri’nden
ayırmamıştır. Romanın kahramanı
Marlow, nehre bakarken Roma İmparatorluğu’nun bölgeyi zapt etmeden önce
buranın karanlık bir diyar olduğunu
Roma’nın burayı aydınlattığını düşünür.
Marlow, Britanya İmparatorluğu’nun
Afrika’ya gidişine benzer bir misyon
yükler. Afrika karanlık bir kıtadır ve İngiltere bir zamanlar nasıl Roma tarafından aydınlatılmışsa Afrika’da Kraliçe’nin
adamları tarafından aydınlatılacaktır.
Bu “aydınlatma”nın bedeli ise hadsiz
hesapsız bir soykırım ve sömürgecilik
düzenidir elbette. Graham Greene Conrad’ın romanının önemini “Karanlığın
Yüreği, Afrika’yı bir sembolik imge olarak Avrupalıların zihnine nakşetmiştir.”
diyerek anlatır. Gerçekten de coğrafyada
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Hikâyemiz coğrafi keşiflerle başladı. Amerika’nın keşfinden sonra
Yeni Dünya’yı verimli bir şekilde sömürmek isteyen Avrupalılar,
yerel halkı soykırıma uğratırken kendisi için gerekli ucuz işgücü
için Afrika’dan kaçırdığı insanları köleleştirmeyi tercih etti.

Merkatör Projeksiyonu’nun edebi bir metin
olarak karşılığı Conrad’ın “Karanlığın Yüreği”
romanıdır demek hiç de abartılı olmaz.
Afrika’nın “Mahrem Macerası”
Polonya kökenli İngiliz edebiyatçısı Conrad’dan
bahsettikten sonra sözü Senegalli yazar Şeyh
Hamidu Kan’a getirmemiz şart. Afrika’daki
eğitim sisteminin sömürgeciler tarafından nasıl
değiştirildiğini konu edinen “Mahrem Macera”, bir kıta olarak ötekileştirilen Afrika’nın ve
onun ötekileştirilen Müslümanlarının hikâyelerini romanlaştırır. Sezai Karakoç’un doğunun
oğullarını anlattığı “Masal” şiiriyle yaklaşık aynı
dönemde kaleme alınan romanın “ruh ortaklığı”
dikkat çekicidir. Şeyh Hamidu kan ile Sezai Karakoç birbirlerinden ve yazdıklarından habersizdir. Ancak iki metin arasındaki “ortak payda” bir
ötekileştirme hikâyesi olduğu için yüksektir.
Post-Kolonyal edebiyat
“Post-kolonyal” başlığı altında yapılan okumalarda hem sömürgeciliğin Afrika’ya bakışı hem
de Afrikalı edebiyatçıların olan biteni hikâyeleştirmesinin örneklerine ve analizlerine ulaşmak
mümkün. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan
ve zamanla ivme kazanan post-kolonyal literatür
bugünlerde büyük bir yeküne ulaşmış durumda.
Nijeryalı roman yazarı Chinua Achebe, bu edebiyatın yazarlarından sadece biri. Avrupalıların
Afrika’yı sömürgeleştirebilecek şekilde tanımlamasını ve bunun sonuçlarını anlatan yazarımız
dilimize de kazandırılan “Parçalanma”, “Artık
Huzur Yok” ve “Tanrının Oku” isminde üç
roman yazar.
Her ne kadar “beyaz” bir yazar olsa da J. M. Coetzee, batılıların Afrika’ya ırkçı bakışını deşifre

eden metinlere imza atmıştır. Coetzee, Güney
Afrika’daki küçük bir kasabada geçen “Barbarları Beklerken” adlı roman, sömürgeci zihniyetin
çökmüş ahlak ve ideolojisini eleştirir. Bu konuyu
kuşaklar boyu anlatan bir dizi romana imza atan
Wilbur Smith ise macera romanları aracılığıyla
Afrika’nın sömürgeleştirilmesini anlatıyor.
Yakınafrika
Süreyyya Evren’in Yakınafika romanı da Türk
edebiyatından bir Afrika romanı olarak okunabilir. Batıdan atalarının yaşadığı Afrika’ya
gelerek “Dakar Canisi” isminde roman yazan bir
entelektüelin gözünden ilerleyen roman, hapiste
tanıştığı ve romanlaştırmak istediği kişinin
etkisinde kalır. Roman bir türlü tamamlanamaz.
Süreyyya Evren olan biteni “Yakınafrika” ismiyle
romanlaştıran üçüncü kişi. Ancak onun “üçüncü kişi” olması olan bitene tarafsız bir bakışla
yaklaştığı anlamına gelmemeli.
Netice
Afrika ve edebiyat başlığı altında uzun bir liste
çıkıyor karşımıza. Nadine Gordimer, Alain
Mabanckou, Ben Okri, Ngugi wa Thiong’o,
Aminatta Forna, Nuruddin Farah, Mariama Bâ,
Ayi Kwei Armah, Chimamanda Ngozi Adichie
bu isimlerden sadece bazıları. Görünen o ki
Afrika’yı sadece aslan avcılarının kaleme aldığı
kitaplardan okumamıza gerek kalmadı. Aslanlar
da yazmaya başladı. Bize düşen onlara kulak
vermek elbette.
Edebiyat, anlatarak bitirilmez. Tam tersine anlatarak büyür. Asıl tüketici olan anlatmak değil
anlatmamaktır. Afrika, anlatılmadan tüketilmeyi
hak etmiyor. Afrika’yı anlatmak konusunda Türk
edebiyatçılarına da büyük bir görev düştüğünü
söylememe ise zannediyorum ki gerek yok.
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HENDRICKS

Güney Afrika’da Müslümanlar
Güney Afrika’da nüfusları 13.000’i bulan
Ümitburnu Müslümanları asırlarca süren
baskıcı Hollanda sömürgesinde inançlarını yerine getiremiyor, evlerinde dahi
ibadet edemiyorlardı. Cape Town’a bu
Müslümanların geliş hikayeleri ise hayli
ilginç. Hollanda sömürüsü altındaki
Malezya ve Endonezya Müslümanlarının
önde gelenleri isyan hareketi başlatmasın
ya da çıkan isyanlara öncülük etmesin
diye bu bölgeye sürgün edildi. Hatta
İslam diniyle ilgili yazılı kaynak bulundurmaları dahi yasaklandı. İslam ancak
hafızlarla, imamlarla dilden dile hayatiyetini sürdürdü. Hollanda ile İngiltere
arasında Güney Afrika için yapılan savaşta bölge Müslümanları tarafsız kaldılar.
Savaş neticesinde 1805’te bölge İngilizlerin himayesine geçince Müslümanlara
bir takım özgürlükler sağlandı; artık
Kur’an-ı Kerim bulundurmak ve Hacca
gitmek gibi haklara sahip oldular.
Sultan’a Kraliçe’den Mektup

FOTOĞRAF AA / ASHRAF

HENDRICKS

1840 yılında Hacca giden Cape Town’lu
Müslümanların karşılaştıkları İslam’ın
yaşadıkları İslam’la alakası olmadığı
görünce dönüşte yerleşik düzene itiraz
ettiler. Böylece hem yönetimle hem de
Müslümanlar arasında özellikle dinî
anlayış nedeniyle sonu fiilî çatışmalarla biten bir itilaf çıktı. Başta buna ses
çıkarmayan İngiliz idaresi daha sonra
toplumsal huzurun gitgide bozulduğunu
görünce Kraliçe aracılığıyla Sultan Abdülaziz’den dini kitaplar istedi. Mektubu
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EBUBEKIR EFENDI

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi,
1863 yılında Sultan Abdülaziz
Müslümanları eğitmek ve
aralarındaki ihtilafları
çözmek üzere Güney Afrika’ya
gönderildi. Burada okullar açan,
dersler veren ve İslam’ın Güney
Afrika’da yayılmasını sağlayan
Ebubekir Efendi, arkasında pek
çok cami ve okul bıraktı.

alan Osmanlı hükümeti bakanlar kurulunu toplayarak sadece kitap göndermenin yetmeyeceğini, istismarları önlemek
için “Dini hüküm ve akideleri Ümit
Burnu Müslümanlarına öğretecek ve
aralarındaki ihtilafı giderecek muteber
alimlerden bir zatın münasip miktarda
harcırahla Güney Afrika’ya gönderilmesini” kararlaştırdı.
Ebubekir Efendi Güney Afrika
yolunda
O dönem İstanbul’da ilmi bir araştırma
için bulunan Ebubekir Efendi, Ahmet
Cevdet Paşa’nın telkiniyle bu göreve
razı oldu. Hatta Erzurum’daki ailesine
bile veda etmesine müsaade edilmeden mektubun ulaşmasından 43 gün
sonra yola çıktı. Ebubekir Efendi önce
Fransa’ya ardından da İngiltere’ye geçti.
1862 yılının Aralık ayında Liverpool’dan
gemiye binerek 44 gün süren uzun bir
yolculuktan sonra Güney Afrika’nın
Cape Town şehrine ulaştı.
Bölgeye sadece dinî kitaplar gönderileceğini düşünen İngilizler karşılarında Müslüman bir din adamı görünce
rahatsız oldular. Ebubekir Efendi’nin
geldiğini halka ilan etmediler fakat halk
bu haberi başka kaynaklardan alınca
onu 18 kilometrelik yolu yürüyerek
karşıladı. İngiliz Bölge Valisi, Ebubekir
Efendi’ye fayton tahsis etti ancak o faytona binmeyip halkla birlikte yürümeye
tercih ederek bölge Müslümanlarının

gönlünü kazandı. Kendisini önce hamama götürdüler ardından da ona tahsis
edilen eve yerleştirdiler.
Afrikans Dilinde İlk Kitap
Ebubekir Efendi Cape Town’da Müslümanlar için ilk kez bir mektep açarak
faaliyetlerine başladı. Bölge Müslümanlarının farklı camilere gittiğini ve bölünmüşlüğünü görünce Hilafet adına yeni
bir cami yaptırıp insanları birliğe davet
etti. Ebubekir Efendi Afrikans dilini
(Cava, Felemenkçe, İngilizce karışımı)
kısa zamanda öğrenerek talebeleriyle
tercüme kitap hazırladı. Ebubekir Efendi kitabı bastırma isteğini Maarif Nezaretine bildirdi ancak o dönem 93 harbi
yaşandığı için bütçenin kısıtlı olduğu
cevabını aldı. O da daha az masrafla bu
kitabın basılabileceğini söyleyerek İstanbul’a geldi ve bizzat ilgilenerek Arap
harfleriyle Afrikans dilinde ilk yazılı
eserlerden olan “Beyanüddin” isimli
meşhur ilmihal kitabını bastırdı. Maarif
Nezareti tarafından basılan kitabın
Güney Afrika’ya gönderilme masrafları
Sultan II. Abdülhamid kendi cebinden
yani Hazine-i Hassa’dan karşıladı.
İlk Kız Mektebi
Ebubekir Efendi Yeni Zelanda’yı keşfeden Kaptan Cook’un yeğeni ve Cape
Town limanının müteahhidi Şaban Cook’un kızı Tahora Cook’la evlendi. Varlıklı bir ailenin kızı olan Tahora hanım

OSMANLI

KRIKET KULÜBÜ ARMASI

İslam dünyasındaki ilk kız mekteplerinden birini Güney Afrika’da açtı. 1880
yılında 67 yaşında vefat eden Ebubekir
Efendi Cape Town’a defnedildi. Mezarı
Cape Town’un önde gelen alimlerinin
metfun olduğu ve kentin en eski mezarlığı olan Tana Baru’da bulunuyor.
Osmanlı Kriket Kulübü
Ebubekir Efendi’nin açtığı “Cape
Town Osmanlı Mektebi” talebelerinden
Abdullah Agmat, mektebin adından
esinlenerek 1882 yılında (Ottomans Cricket Club) Osmanlı Kriket Kulübü’nü
kurdu. Bugün halen faal olan kulüp,
ülkede beyaz olmayanların kurduğu ilk
kriket kulübü olma özelliğini de taşıyor.
Kulüp armasını hilal ve yıldız süslüyor.
Takım altın çağını, 1929-1947 döneminde Güney Afrika’nın Batı eyaletinde art
arda sekiz sezon şampiyonluk kazanarak yaşamış. Türkiye, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla kulübe önemli yardımlarda bulundu.
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Başta ülkemiz karasuları olmak üzere Kızıldeniz, Atlantik
Okyanusu, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu’nda görüntüleme
amaçlı sayısız dalış gerçekleştiren Sualtı Görüntüleri Yönetmeni
Tahsin Ceylan’ın gözünden sualtının gizemli dünyasına ışık tuttuk.

Sualtı fotoğrafçılığına nasıl başladınız?
Su, evrenimizdeki dinginliğin sembolü, ruhumuzu içinde
taşıyan bedenimizin yüzde yetmişi ve yarattığı bereketle hayat kaynağımız. Bu nedenle fazla uzak kalamadım sudan.
1980’li yıllarda cankurtarma eğitimlerine başladım. Bu
alanda kurumsal ve bireysel birçok insanın yetişmesinde rol
aldığımı belirtmek isterim. Zira bir hayat kurtarmanın verebileceği mutluluğu hiçbir şeyle mukayese edemem. Cankurtarma, devamında dalışı getirdi. Sualtında gördüklerimizi
su üstüne taşımak ve sessiz dünyanın sesi, gözü olabilme
umuduyla 1993 yılında sualtı fotoğrafçılığına, 1997 yılında
da sualtında video çekimlerine başladım. Bu hedefleme,
öznesinde denize ve denizel yaşama karşı toplumsal bir
duyarlılığın oluşmasını görsel verilerle desteklemek olarak
da açıklanabilir. Ekolojik olarak hızla fakirleştiğimiz bir
süreçte zamanı ve mekânı dondurarak elde ettiğimiz görsel
veriler bir anlamda bugünü yarına taşıyabilmek için önemli
bir kayıt. Sualtı fotoğrafçılığı ülkemiz de bu anlamda daha
büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu ekolojik fakirleşmenin tanığı olarak sualtı görüntüleme çalışmalarımın
yoğunluğunu Türkiye’nin denizleri olarak seçtim. Sürekli
okuyorum, araştırıyorum ve bilgisayarımdan önce kendimi
yenilemeye çalışıyorum.
Önceliğiniz her zaman deniz canlıların ilginç yaşam
hikâyeleri. Neden?
Fotoğraf çekmeye başlamamdan bir müddet sonra, kaydettiğim canlının türü, kökeni ve yaşam biçimini merak
etmeye başladım. Ulaştığım ilk nokta da deniz biyolojisi ya
da ekolojisi konularında çalışan bilim insanlarımız oldu.
Onların teşviki, benim bilgi paylaşımımdaki yoğun istek
ve görsel verilerim bir araya gelince mavinin diplerindeki
gerçek renkler su üstüne taşınmış oldu. Ancak “Bu nedir?”
diye sürekli sormak biraz hazıra konmak gibi geldi bana.
Bu da bu alanda okuma ve araştırma özlemimi artırdı.
Türkiye‘de deniz biyolojisi alanında pratiği teori ile birleşik
çok az sayıda bilim insanımız var. Sürekli onlarla birlikte
çalışıyorum. Bilim kapları, araştırma bölgeleri, keşifler dahil birçok alanda birlikteyiz. Biyolojide biz buna “simbiyotik yaşam” diyoruz. Ortak yaşam ya da paylaşım anlamına
geliyor. Kişisel çıkarlardan öte, insanlığın ortak mirasına
katkı sağlamaktır sevdamız. Birçok dergiye ve gazeteye
ekoloji ve biyoloji konulu makaleler yazıyorum. Bu nedenle
sanatsal boyutunun yanı sıra bilimsel değerliliği yüksek görüntülemeler peşinde koştuğumu ifade edebilirim. Birçok
görüntüm, ilk tür kaydı olarak arşivlerde yerini aldı.
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Denizatı, Akdeniz foku ve köpekbalıklarının ülkemiz denizlerindeki ilk çekimlerini gerçekleştiren bir isimsiniz. Türkiye’de ve ülke dışında yaşadığınız en
ilginç birkaç dalış maceranızı okurlarımızla paylaşır mısınız?

Ekolojik olarak hızla
fakirleştiğimiz bir süreçte
zamanı ve mekânı dondurarak
elde ettiğimiz görsel veriler
bir anlamda bugünü yarına
taşıyabilmek için önemli bir
kayıt. Sualtı fotoğrafçılığı
ülkemiz de bu anlamda
daha büyük bir sorumluluk
gerektiriyor.

Doğal ortamında türleri görüntülemek yapılabilecek en doğru iştir. Denizatları,
Akdeniz foku ve köpekbalıkları ekosistemin önemli tamamlayıcılarıdır. Köpekbalıklarını görüntülemek her zaman heyecan vericidir. Güney Afrika’da, Kızıldeniz, Pasifik ve dünyanın her yerinde köpekbalıklarını görüntülemek önceliğim
olmuştur. Ekosistemin en güçlü predatörü ile karşı karşıya olmak yaşanabilecek en
büyük heyecandır.
Bugüne kadar sosyal sorumluluk anlamında katıldığınız projelerden bahseder
misiniz?
Sosyal sorumluluk kişisel bir şeydir. Birilerinin alkışı veya övgüsü için yapmamalısınız. Bizimle aynı gezegende yaşam süren bütün canlılarının hakları eşittir.
İnsanların kendini ekosistemin predatörü gibi görmesi diğer canlıların yaşam
hakkına zarar veriyor. Sosyal sorumluluklarımın büyük bölümünü bu konular
oluşturuyor. Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70’i denizlerden
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Kişisel çıkarlardan öte, insanlığın ortak mirasına katkı sağlamaktır sevdamız. Birçok dergiye ve gazeteye
ekoloji ve biyoloji konulu makaleler yazıyorum. Bu nedenle sanatsal boyutunun yanı sıra bilimsel
değerliliği yüksek görüntülemeler peşinde koştuğumu ifade edebilirim. Birçok görüntüm, ilk tür kaydı
olarak arşivlerde yerini aldı.

sağlanıyor. Denizel yaşamın önemini
topluma anlatıyor olmamız lâzım.
Görsel verilerle bu anlatımlar daha
etkili oluyor. Fiziksel engelleri nedeniyle yaşamdan uzaklaşan insanları
yerçekimsiz su ortamında eşit şartlarda
görmek, pozitif etki yaratmak son derece mutluluk verici.
Denizlerimizin ve sualtı canlılarımızın korunması adına okuyucularımıza ne söylemek istersiniz?
Bilim insanları Hint Okyanusu ve
Afrika’nın doğusundaki Seyşeller adalarındaki 1998 yılında meydana gelen
ani ısı yükselmesine bağlı olarak ortaya
çıkan mecram ölümleri üzerinde yoğun
olarak çalışıyorlar. Bu dönemde bölgedeki mercanların yüzde on altısının
öldüğü biliniyor. Mercanların solması
ve beyazlaşması küresel iklim değişikliğinin en belirgin etkilerinden biridir.
Mercan ölümleri beraberinde bölgedeki
balık faunasının azalmasına ve yerine
yosunların dağılım göstermelerine yol
açıyor. Dünya denizlerinde mercanlar
285 bin kilometre kare alan kaplıyor
ve denizlerdeki yaşamın yüzde 25’ini
destekliyor. Biyo-çeşitliliğin azalması,
ekosistemi daha kırılgan hale getiriyor.
Küçük balıklar, büyük balıklara göre
çok daha hızlı yok oluyorlar ancak
küçük canlıların ortadan kaybolması
besin zincirinde daha kalıcı hasarlara
yol açıyor ve bu hasar zamanla katlanarak büyüyor. Türkiye ile ilgili olarak da
bilim insanlarımız tarafından yapılan
araştırmalara göre küresel iklim değişikliğinin, denizlerdeki besin zincirinde
meydana getireceği kırılganlığa bağlı
olarak, balıkçılıktan, deniz ulaşımına
ve turizme kadar birçok alanda oluşabilecek sıkıntılara dikkat çekiliyor. Anlatmaya çalıştığımız ilişkiler tabii ki sual-
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Bizimle aynı gezegende yaşam süren bütün
canlılarının hakları eşittir. İnsanların
kendini ekosistemin predatörü gibi görmesi
diğer canlıların yaşam hakkına zarar veriyor.
Sosyal sorumluluklarımın büyük bölümünü
bu konular oluşturuyor.

BÜTÜN CANLILARIN

HAKLARI

EŞITTIR”

tında olup bitenlerin çok ama çok ufak bir kısmı. Yine de bizlere
hayattaki her şeyin birbirine ne kadar bağımlı olduğu konusunda
ufak bir fikir veriyor. Hayatın devamı bu temel etkileşimlerin incelikleri üzerine kurulmuş durumda. Kaybolmasına yol açtığımız
dişlilerin bir gün saati tamamen durdurmasını istemiyorsak lütfen
bu sulak gezegenimizi sevelim ve koruyalım.
Koronavirüs sürecinde insanların doğaya olan ilgisi arttı gibi
görünüyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Doğa olmadan insan yaşayamaz ama doğa varlığını sürdürür.
Topluma bu bilinci vermemiz lâzım. Bu ilginin bilinç olarak
yerleşmesi ve kalıcı olması gerekli. Geçici bir heves olarak varlığı
hiçbir anlam taşımaz. Ben az da olsa toplumda bir bilinç olduğunu düşünüyorum. Ancak yeterli değil.
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Geçen gün yapılan bir dalışta denizde çok sayıda tıbbi atık olduğu görüntülendi. Bir yandan insanların doğaya ilgisi artarken
bir yandan bu nasıl oluyor sizce?
Denizler oksijen kaynağımız, denizden besin sağlıyoruz, kanalizasyonumuz denize bırakılıyor ve pisliklerimizi de denize bırakıyoruz.
Bu çok yaman bir çelişki. Birçok yerde denizlerimiz atık çöp deposu
gibiyken maskenin denize atılması asla şaşırtıcı değil.
Türk Kızılay bu yıl 152 yaşında. Kızılay’a dair düşünceleriniz
neler? Acaba Kızılay için de bir dalış gerçekleştirir misiniz?
İnsanların en zor anlarında yanında olan bir kuruluş Kızılay.
Proaktif bir yapısı ve sorumluluğu çok fazla. Nice başarılı yıllar
diliyorum. Mutlulukla Kızılay için de bir dalış yapabilirim elbette.

Doğa olmadan insan yaşayamaz ama
doğa varlığını sürdürür. Topluma bu
bilinci vermemiz lâzım.

91

92

1868

DERGİ / ALBÜM

AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ

SADECE SAVAŞTA DEĞIL KITLIKTA DA HALKIN YANINDA

KITLIKTA BUĞDAY DAĞITAN KIZILAY
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Tam 152 yıldır, devamlı artan bir enerji ve heyecanla; savaşlarda, göç
yollarında, deprem sahalarında, heyelan bölgelerinde, açlık ve yoksullukla
mücadele eden topraklarda, ülkemizde ve sınırlarımızın ötesindeki uzak
coğrafyalarda insani yardım çalışmalarıyla gönülleri fetheden Kızılay,
yeryüzünün en büyük afetlerinden biri olan kıtlıklarda da, yardıma
muhtaçların imdadına yetişiyor.
Ekonomisi daha çok toprak ürünlerine dayanan memleketimizde; 1845,
1874, 1887, 1928, 1935, 1939, 1942 ve 1945 senelerinde yaşanan kıtlık
felaketi Anadolu’yu, hususiyle İç Anadolu vilayetlerini kasıp kavurur.
Bunlardan 1928’de, geniş bir coğrafyayı tesirine alan kuraklık ve ardından
yaşanan kıtlık, büyük çoğunluğu çiftçi olan İç Anadolu Bölgesi’ndeki
halkın çoğunu muhtaç duruma düşürür. Nitekim 1928’den başlayarak 4
sene devam eden Konya Ovası’ndaki kuraklık yüzünden köylüler aciz
ve perişan bir hale düşer, aileler yiyeceksiz kalır, yerlerini, yurtlarını
terk ederler. Geride kalanlar ise açlıktan ve yiyeceksizlikten yabani otlar
yemeye başlar ve bazı bölgelerde ölümlere rastlanır. Bilhassa çiftçilerin
mahsulleri ve hayvanları çeşitli hastalık, böcek ve zararlı hayvanlardan,
kuraklık ya da fazla yağmur ve sel, don, dolu, zelzele gibi tabi afetlerden
zarar görür.
Ülkemizin ve dünyanın adeta can simidi olan Kızılay, varlıkta değil
darlıkta, bollukta değil yoklukta, kuraklıkla ve kıtlıkta İç Anadolu yöresi
halkına bu zor günlerinde de yardımda bulunur, onların gözyaşlarını
dindirir, üzgün çehreleri tebessüm ettirir. Ahaliye, para, yiyecek ve
tohumluk yardımı yapılır, sürülerin başka yerlere nakli sağlanır, sulu
ziraata geçilmesi gibi tedbirler alınarak kuraklığın zararları en aza indirilir.
Bütün bu yardımlar sayesinde halk rahat bir nefes alır.
Kuraklıktan en çok etkilenen Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Eskişehir
ve Afyon vilayetlerine dağıtmak için Kızılay tarafından buğday satın alınır
ve ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılır. Kıtlığın en fazla zarar verdiği Konya
halkına ise Kızılay tarafından, 329.727 kilo un, 307.324 kilo buğday,
7.000 lira da nakdi para, 7.5 milyon tohumluk yardımı yapılır. Ayrıca
çiftçiyi çeşitli afetler ve sonrasında yaşanabilecek kuraklıklardan korumak
amacıyla, fidanlıklar ve tohum ıslah istasyonları ve büyük silolar kurulur.
Bu silolar köylünün buğdayını eleyip temizliyor ve ileriki kıtlık seneleri
için de bir garanti teşkil ediyordu.
Kızılay Tarih Arşivi’nde yer alan bu fotoğraf, 1928 kıtlığının nasıl
olduğunu bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Fotoğraf, o tarihlerde
Konya’ya bağlı Karaman’da Hilal-i Ahmer (Kızılay) Anbarı önünde
güneşli bir günde çekilmiş. Kızılay tarafından, kıtlık ve kuraklıktan
zarar gören Karamanlılara buğday yardımı yapılıyor. Fotoğrafın ön
tarafında çocuklarıyla beraber buğday yardımı almaya gelen Karamanlılar
görülüyor. Onların hemen gerisinde, önlerinde masa ve defterleriyle takım
elbiseli Kızılay yetkililer dikkat çekiyor. Sol tarafta ise kime, ne kadar
buğday verileceğini kantarda tartan bir ekip bulunuyor. Beyaz elbiseli biri,
elinde tenekeyle, sakallı ihtiyar dedenin önünde açtığı çuvala buğdayını
dolduruyor. Hemen onun yanında da çuvaldaki buğday, kantarda
tartılarak adalet terazisinden milim sapmadan ihtiyaç sahiplerine teslim
ediliyor. Bütün bunları Türk bayrağı ile Kızılay sancağının gölgesinde,
vazifelerinin mesuliyetlerini hissederek, gururla ve mutlulukla yaptıkları
yüzlerine ve gözlerine yansıyor.
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Anadolu Müdafasında
Bir Libyalı
Derneli Sadullah
Anadolu’nun en zor günleriydi. Türkiye
can derdinde idi. Yunan ordusu Polatlı
önlerine gelmişti. Saldırıya başlamadan
önce Yunan Kralı ve ordu komutanları Avrupalı gazetecilere “5 Eylül’de
Ankara’da buluşalım” diye randevular
vermişlerdi. Sakarya Meydan Savaşı’nın
başladığı 23 Ağustos 1921 günü Yunan
ordusu Ankara’ya 90 - 100 km yaklaşmıştı. 23 Ağustos 1921’de başlayan Yunan saldırısı 6 Eylül günü kırılabilmişti.
6-7 Eylül gecesinden itibaren de Yunanlıların tamamen cepheden geri çekilmek
zorunda kaldıkları 13 Eylül’e kadar
Türk ordusu, savunma pozisyonunu da
çok ihmal etmeden Yunan ordusuna
çeşitli taarruzlar gerçekleştirmişti.
Özellikle 10 Eylül 1921 günü sabahı
saat 7:30’da başlamıştı. Başkomutan ve
Cephe komutanı hareketleri Karapınar batısındaki tepeden izliyordu. 23.
Tümen Beyceğiz, 15. Tümen Duatepe,
1. Tümen Üçpınar, 17. Tümen demiryolu güneyinden Kartaltepe istikamet-

lerinden taarruz etmişlerdi. Doğu’daki
gruplar Yusuf İzzet Paşa’nın, Batı’daki
gruplar İsmet Paşa’nın emrinde taarruza geçmişlerdi. Taarruz akşama doğru
birliklerin eski mevzilerine alınmaları
ile sonuçlanmıştı. Miralay Mehmed Arif
Bey’in Hatıratına göre 11 Eylül 1921
günü Sakarya Savaşı’nın en buhranlı ve
en kanlı günlerinden biri olmuştu. Savaşlar Duatepe, Kartaltepe, Karadağ’da
olmuştu.
Binlerce şehidin verildiği bu kanlı günün sonunda Yunan taarruzu da artık
yavaş yavaş kırılmaya başlanmış , 13
Eylül günü Yunan ordusu Sakarya’nın
tamamen batısına çekilmek zorunda
kalmıştı. Türk ordusu bu savaşta 3.282
şehid verirken, ordumuzun 13.618
mensubu da yaralanmışlardı. Bu şehidlerden 345’i subay, 2.937’si erdi. Yunan
ordusu ise 15.000 kayıp, 25.000 yaralı
vermişti. Zafer dünyada çok önemli bir
şekilde yankılanmıştı. Bir İngiliz gazetesi “Türkler batılılar ile eşitlik ve top-

raklarının hürriyetini istiyorlar. Bunlar
için mahvolmaya hazırlar...” diyordu.
12 Eylül 1921 günü, yani Yunan ordusunun son direnişinde Polatlı Kartaltepe’de şehid olan subaylarımızdan birisi
de Trablusgarp Derne’den Beni Hasan
Kabilesinden bir Arap Zabit Vekili (Yedek subay) Sadullah Efendi idi. Şehid’in
babası, memleketinde çok zor bir hayat
yaşamakta olan Derne ahalisinden
Abdurrahman El-Habusî Efendi, dört
yıldan fazla bir süre bekledikten sonra
21 Aralık 1925’te İstanbul’a Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti Genel Merkezine yazdığı
bir mektupta şöyle diyordu:

“Hakkındaki bilgiler ekte bulunan
evladım Sadullah Efendi’nin Anadolu Muharebatı-ı zailesinde (Sakarya
Meydan Muharebesi kast edilmektedir)
23. Fırka’ya mensup hücum taburunda vazife yaparken 12 Eylül 1921 (9
Muharrem Pazartesi günü) tarihinde
Polatlı civarında Kartaltepe’sinin şarken
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solunda şehadet rütbesine ulaştığı 3 Nisan 1922 tarih ve 45792
numaralı habernâmeyi Derne Belediye Başkanlığı vasıtasıyla
haber verilmişti. Hayli bir müddet geçtiği halde, merhum şehidin muhallefatı ve metrukâtına (geride kalan eşyaları ve mal
varlığına) dair henüz bir haber alamadık.
Vatan-ı asliyesini terk ederek Türkiye toprağının halası (kurtuluşu) için feda-i can ettiği halde, ailesi maaşsız bırakıldığı gibi
muhallefat ve metrukâtının da kuşe-i nisyan ve ihmalde bırakmak (unutmak ve ihmal etmek) cidden mucib-i teessür ve meyusiyetimize sebep oldu. Türkiye toprağından uzak bulunmaklığımız ve oğlumuzun muhallefat ve metrukâtından mahrum
olmayı icab etmez idi. Mamafih Müslim-i enam (Müslüman bir
millet) olan Türkiye adaletinden son istirhamım olarak şehidimizin muhallefat ve metrukâtını, her ne olursa olsun, münasip
bir vasıtayla tarafımıza gönderilmesini rica eylerim efendim.”
Türkiye’nin o yıllarda yaşamakta olduğu zor şartlar sebebiyle biraz gecikse de 1926’da yapılan ikinci talebin ardından
şehidin ailesine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına 9.700 kuruş
para ve şehidin diplomaları ve şehadet beratı gönderilmişti.
Ümit ediyoruz ki Polatlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı
Şehid Zabit Vekili ve şehadetinden sonraki ifade ile Üsteğmen
Abdurrahman oğlu Sadullah El-Habusî Efendi’nin hatırasını
Kartaltepesi’nde yaşatacaklardır.
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Onun şehadetinden 28 yıl sonra 1949’da bir başka Derneli,
Türk milletinden Sadullah Koloğlu Bey de yeni bağımsız olan Libya’nın ilk Başbakanı olarak Libya’da hizmet
için Türkiye’den Bingazi’ye gidecekti. Sadullah Bey, aslen
Derneli ve Kuloğulları nesline mensuptu. Libya Devleti ilk
bağımsızlığında, dost ve kardeş ülke olarak bildiği Türkiye
Cumhuriyeti’nden kendilerine bir idareci göndermesini rica
etmiş, bir Türk Kaymakamı olan Sadullah Bey’de Libya’ya
giderek başbakanlık ile birlikte İçişleri, Sağlık ve Millî Eğitim
Bakanlıkları görevlerini üstlenmişti. Bu görevliler içerisinde
özellikle Sadullah Koloğlu bağımsızlık sonrasında bu ülkenin
yeniden inşasında ve modern bir devlet olarak dünya devletleri arasında yer almasında büyük gayret göstermişti.
Sadullah Koloğlu; yanında götürdüğü Türkiye’de yaşayan
Libya asıllı Türklerden Piyade Yarbay Umran Yetişalı’yı da
Libya’ya götürerek orada Ordu Kumandanı yapmıştı. 1953
yılında, aralarında General Hıfzı Betin’in de bulunduğu daha
önce Trablusgarp’ta savaşan bazı subaylar ile Libya asıllı
Türk Ordusu’nda görev yapan bir subay heyetini de Libya’ya
götürmüştür. Ayrıca 22 yıl Türk Dışişleri’nde matbuat ve hukuk müşavirliği yapan Abdullah Busayrî’yi ise önce Dışişleri
Bakanı, ardından bir nevi Kral Naipliği görevini de yürüten
Trablusgarp Valiliği’ne tayin etmişti. Daha sonra Divan Reisliğine getirilen Abdullah Busayrî 1960’da Libya’nın Londra
Büyükelçisi olmuştu.
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