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‘DOSTUN EVİ
GÖNÜLLERDİR’
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilal-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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“Dostun Evi
Gönüllerdir”
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

2021 yılı pandeminin, afetlerin,
savaşların gölgesinde geçti.
Bizler Türk Kızılay olarak
nerede bir dertli varsa derdine
derman olmak için yanındaydık.
Görünürde acıyı saran biz olsak
da aslında ülkemizin farklı
yerlerinde çıkan yangınlarda,
pandeminin en zor günlerinde,
Suriye’de bir mülteci çadırında
merhem olan sizdiniz. Sizin
154 yıldır üzerimizden eksik
etmediğiniz dost eliniz…
Malumunuz; tanış var, arkadaş
var, bir de dost var. Bunların
içinde en zor tesis edileni ise
dostluktur: Zaman ister, sabır
ister, tecrübe ister. Dostluk,
paylaşıldıkça çoğalan, karşılık
beklemeyenlerin yer bulduğu
gönül evidir. 1868’den itibaren
başlayan bu serüvende biz o
gönül evinde beraberiz.
Elinizde tuttuğunuz sayının
da anahtar kelimesi dostluk.
Dostluk kavramını çeşitli
yönleriyle incelemeye çalıştık.
Bu sayıdaki birbirinden değerli
yazı ve söyleşilerden birine, Prof.

Dr. Mahmud Erol Kılıç hocamız
ile yaptığımız röportaja özellikle
dikkatinizi çekmek istiyorum.
Kızılay olarak öncelikle
insana insanı hatırlatmaya
çalışıyoruz. Bunu yaparken
de takip ettiğimiz pek çok
yoldan biri insana insanı sanatla
hatırlatmak. Dördüncüsü
gerçekleşen Uluslararası Kızılay
Dostluk Kısa Film Festivali’nde
de amaçladıklarımızdan biri de
bu.
2022 yılında da dostluğumuzu
pekiştirmeye ve iyilik çınarımızın
altında yeni dostlarımızla bir
arada olmaya devam edeceğiz.
Hoşça kalın, dostça kalın.
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Aralık’ın Dünyası
Muhteşem bir sonbaharın ardından Aralık ile birlikte kış mevsimine adım atıyoruz.
Yağmurlu, rüzgarlı ve belki de karlı ama her halükarda soğuk günler bizi bekliyor.
Hareketlerimiz kısıtlanacak belki, fakat soğuk kış gecelerinin de kendine özgü güzellikleri
var. Vefa’da boza içmek ilk akla gelenlerden. Madem hava soğuk öyleyse biz de pandemi
döneminin açığını kapatalım ve vakit buldukça tiyatroya gidelim, vizyona giren filmleri takip
edelim, konserleri kaçırmayalım. Müzeler, sergi salonları da iyi bir alternatif kış ayları için.

D Ü N YA
BEBEKLERİ
SERGİSİ
Hangi coğrafyadan hangi kültürden olursa olsun tüm çocukların vaz geçilmez oyuncaklarından biridir
bebekler. Rahmi Koç Müzesi bir sergisiyle Antik Çağ’dan günümüze bu vazgeçilmez oyuncağın
serencamına ışık tutuyor. 18. yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika
inanç bebeklerinden moda bebeklerine, hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli festival bebeklerine kadar çok
özel bir seçkiyi sizlerin beğenisine sunuyor. Oyuncak tarihçilerine göre, özellikle teknolojik gelişmelerin
etkisiyle, bu oyuncak türü büyük bir gelişme göstermiştir. Kilden yapılan kaba figürler ile 20. yüzyılın
Meissen Fabrikaları’nda üretilmiş kusursuz porselen bebekleri kıyasladığımızda bu değişimin boyutu açıkça
görülebilir.

O Ğ U Z A T AY ’ I A N M A
G Ü N Ü : KO R KUYU
BEKLERKEN
Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin, ölümünün 44. yıldönümünde Oğuz Atay’ı anmak amacıyla,
düzenlediği programda onun öyküleri ele alınacak. Moderatörlüğünü Seval Şahin’in yaptığı etkinlikte
Hilmi Tezgör, Oğuz Atay’ın tek öykü kitabı olan “Korkuyu Beklerken” üzerine bir sunum yapacak. 1975
yılında yayımlanan kitap, bugün renkli ve geniş bir okur kitlesine sahip. Hatta çok satanlar arasında
olduğunu bile söyleyebiliriz. Oysa yazarı hayattayken pek ilgi görmemişti. Bu açıdan Oğuz Atay’ın
okuruna geç kavuşmuş, geç keşfedilmiş bir yazar olduğu söylenebilir. 13 Aralık Pazartesi günü saat
19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde düzenlenecek olan programa tüm Oğuz Atay okurları
davetlidir.

KO L E K S İ YO N
SERGİSİ
Kuruluşundan bu güne yedi koleksiyon sergisi düzenleyen İstanbul Modern bunlara bir yenisini daha
ekledi. İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekanında gerçekleştirdiği bu son koleksiyon sergisi,
müze koleksiyonunu oluşturan üç önemli yönelimi bir araya getiriyor. Üçüncü katta 1950 sonrası Türkiye
sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde sunuluyor. İlk bölüm,
geometrik ve lirik bir yaklaşımla üretilen soyut resmin Anadolu ve İslam kültüründen beslenen görsel
ve düşünsel etkilerini göstermeyi amaçlıyor. İkinci bölümde ise figüratif resmin toplumsal gerçekçi
örneklerinden yapılan bir seçki yer alıyor. İkinci kat ise resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf
gibiçağdaş sanatın, doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtlarını bir araya getiriyor.

İSLAM
C O Ğ R A F YA S I N I
ADIMLARKEN
Matbu ve dijital yayınlara, her türlü bilgiye anında ulaşma imkanı sunan internete rağmen önemini koruyan
öğrenme biçimleri var. Seyahat etmek bunların başında geliyor. Bir ülkenin ya da bir şehrin her metrekaresini
internet üzerinden ezberlesiniz de orayı gezmiş veya görmüş olamıyorsunuz. Sokaklarını adımlamak, havasını
teneffüs etmek, yemeklerini yemek, çarşıda pazarda dolaşmak ve insanlarıyla sohbet etmek gerekiyor bunun
için. Fas’tan Güney Afrika’ya, Japonya’dan Lübnan’a, Makedonya’dan Filistin’e seyahat eden Taha Kılınç,
bu tecrübelerini Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen “İslam Coğrafyasını Adımlarken” programında
bizlerle paylaşacak. 25 Aralık Cumartesi günü saat 18.30 başlayacak olan program Medrese Davutpaşa’da
düzenlenecek.

7

YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ:
Yeni uçuş noktamıza, sizin için aldığımız geniş kapsamlı
önlemlerle seyahat edebilirsiniz.

ANGOLA
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O S M A N L I İ S TA N B U L' U N D A
RUM ORTODOKS MUSİKİSİ
Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımı, çok
milletli siyasi yapılar olan imparatorlukları parçaladı.Bu süreçte ulusal kimliklerini inşa eden halklar,
geçmişlerini yeniden yorumladılar. Irk, din ve dil gibi müzik de ulusal kimliğin yapı taşlarından
biri haline geldi. Bahsi geçen değişimi ve dönüşümü Osmanlı Rum Ortodoksları örneği üzerinden
inceleyen kitap, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Rumlarının kültürel kimlik söylemlerinde,
cemaat ve ulus-devlet tasavvurlarında ve onların somutlaştırdığı kültür politikalarında ve hatta politik
propagandada müziğin nasıl bir yer tuttuğunu inceliyor. İstanbullu Rum Ortodokslarının bu dönemde
kurdukları müzik komisyonları, cemiyetleri, dergiler ve gazetelerle geleneksel kilise müziğini nasıl
etnik ve dini kimliğin merkezine koyduklarını görmekteyiz.
Kita p Yay ı nev i / M erih Erol / 312 sayfa

G U C C İ H A N E D A N I : C İ N AY E T - D E L İ L İ K İ H T İ Ş A M V E A Ç G Ö Z L Ü L Ü Ğ Ü N Ç A R P I C I H İ K AY E S İ
“The Economist” dergisi tarafından bu yılın en iyi kitaplarından biri seçilen “Gucci Hanedanı”, Riddley
Scott tarafından filme de uyarlanmış. Giyim sektörünün amiral gemilerinden biri olarak karşımıza çıkan bir
moda devinin parıltılı, entrika dolu yükselişini, düşüşünü ve yeniden dirilişini ayrıntılı bir şekilde işleyen
kitap, Gucci ailesinin trajik hikayesini dillendiriyor. Kapitalist sistem içinde büyük ve başarılı bir aile
şirketinin ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu koşullara ve bunların karşılanması sırasında ortaya çıkan ilişki
ağlarına dair ilginç veriler sunuyor. Bu İtalyan markası yükselebilmek için hangi prensiplere ve yönetim
modellerine sarıldı, şöhretin karşılığında nasıl bir bedel ödedi ve Gucci ailesi şirketlerini neden satmak
zorunda kaldı? Yazar tüm bunları roman tadında anlatıyor.
Nova Kitap / Sarah GayForden / 496 sayfa

H Z . AY Ş E ’ N İ N M İ N D E R İ
Jamal J. Elias bu kitabında İslam’ın temsili sanata yönelik tutumunu irdeleyerek İslam’da tasvirin
benimsenmediği yönündeki yaygın görüşün aksine iddialarda bulunuyor. Konuyu dinler tarihi,
felsefe, görsel kültür ve sanat tarihi alanlarında yaptığı karşılaştırmalarla irdeleyen yazar, İslam
sanatına dair ortaya atılan görüşlerin ve kalıplaşmış söylemlerin ikna edici bir dayanağı olmadığına
dikkat çekiyor. İncelemelerinde Hıristiyan, Yahudi, Budist ve Hinduların dini sanat karşısındaki
tutumlarının da Müslümanlarınkiler kadar çelişkili olduğunu gösteriyor. Sanatın toplumsal hayattaki
karşılığına ve işlevine de ışık tutan kitap, modern teorilerden de epeyce beslenmiş. İslami görsel
kültüre Batılı olmayan bir yaklaşım geliştirme amacıyla ortaya konulan bu çalışma, bizlere hem dini
çalışmalar için hem de sanat tarihi açısından yeni bir pencere aralıyor.
Küre Yay ı nla r ı / J a mal J. Elias / 377 sayfa

T Ü T M E Y E D E VA M E D E N B U H U R D A N :
YA H YA K E M A L
1884-1954 yılları arasında yaşayan Yahya Kemal medeniyeti oluşturan tarihi, ilmi, irfanı, tecrübeyi ve
zevki sadece kendi nesline değil -öğrencisi ve dostu Tanpınar’ın tabiriyle “estetikten feragat” etmeden
ardından gelen nesillere de tanıtmıştır. Yetişme şartları, aldığı eğitim ve Avrupa tecrübesi sayesinde
neyi, nerede arayacağını ve nasıl kullanacağını iyi biliyordu. Hayatı boyunca gücünü maziden alan,
halin ihtiyacına cevap veren, aynı zamanda istikbali de kucaklayan bir duyuş ve görüşle konuştu
ve yazdı. Yahya Kemal’in 1925 Türkiye-Suriye Tahdid-i Hudut Komisyonu Üyeliği’nde görevli iken
Ankara’ya gönderdiği raporlardan yakın dönem Türk siyaseti ve edebiyatına dair gün yüzüne çıkmamış
notlarına ve tüm eserlerine dair yapılan titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, milli kimliğimizin
oluşumunda başat rol oynayan bir şairin şahsiyetine, edebiyatına, külliyatına meraklı gözlerle eğiliyor.
Ke t e be Yayınları / Mehmet Sa msa kçı / 32 0
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FILMLERI

D O S T L U Ğ U B E YA Z P E R D E D E S E Y R E T M E K
Sinemanın geçmişten bugüne en öne çıkan temalarından biri dostluk. Sizler için
sinema tarihine damga vurmuş dört dostluk filmini seçtik. İyi seyirler…

YA Ğ M U R A D A M
Dustin Hoffman ve Tom Cruise’un başrollerini paylaştığı 4 Oscar ödülü alan filmin yönetmenliğini
Barry Levinson yapıyor. Film bencil bir şehir çocuğu olan Charlie’nin babasının ölüm haberini
almasıyla başlıyor.

E R R YA N ’ I K U R TA R M A K
Steven Spielberg’in yönettiği 1998 yılında çekilen filmde Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward
Burns gibi isimler yer alıyor. Üç çocuğunu İkinci Dünya Savaşı’nda kaybeden annenin tek isteği
son oğlu Er Ryan’ın savaştan sağ dönmesidir. Serüven tam da burada başlar.

Ş I M D I YA D A A S L A
Jack Nicholson ve Morgan Freeman’ın başrollerini paylaştığı 2008 yapımı filmin yönetmen
koltuğunda Rob Reiner oturuyor. Kanser olduğunu öğrenen Edward Cole ve Carter Chambers bir
liste çıkararak hep erteledikleri şeyleri yapmaya başlar.

BÜYÜK BALIK
Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen
koltuğunda Tim Burton oturuyor. Babasının kanser olduğunu ve ölüm döşeğinde olduğunu öğrenen
William Bloom, hemen aile evine döner ve babasını gerçek anlamda tanımaya başlar.
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D O S TA
ÖZ E L
Vefa ve kadir kıymet bilmek ile tesis
edilen dosluk, bir cevher gibi durduğu
yerde kıymetini korumasını bilir.
Zaman çoğunlukla dostluğun ışıltısını
azaltmaktansa kıymetlendirerek
parıldamasına vesile olur. Yeter ki doğru
zamanda hatırlayıp ışığı görmesini
sağlayalım.
Bu ayki listemiz dostluğa ve dostluk
uğruna çaba gösterenlere…
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Flört - Bize Özel
https://youtu.be/WfTwPwLhSks (02:28)
Salman Tin - Gözlerinde Bi'yer
https://youtu.be/BiAZTUDvWTQ (03:46)
Brazzaville - Bosphorus
https://youtu.be/oPnM7puMeZk (03: 21)
Dobranotch - Bayatilar
https://youtu.be/3eU72KJiyF4 (05:04)
Thea Tyler - Colorize
https://youtu.be/apIXvlA_C1g (03:02)
Hindi Zahra - Un jour
https://youtu.be/mwzp2_LEe_w (03:41)
Adriano Celentano - I Want To Know
https://youtu.be/N0IX2eqzRHs (08:10)
Billie Eilish - Six Feet Under
https://youtu.be/fwC30E1IVKQ (03:45)
Bonobo - Kerala
https://youtu.be/S0Q4gqBUs7c (04:03)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

İNSAN İNSANA
K AV U Ş U R
KADİR EMRE AKCİ

Birçok şeyde olduğu gibi dostlukta da devamlılık esastır. Devamlılığı sağlayacak şey ise irade ve
bu iradeyi yansıtacak çözümler üretmektir belki de. Bir selam, bir mektup, bir telefon derken
bugün artık her an herkesin nerede ne yaptığına dair fikir sahibi olabiliyoruz. Konvansiyonel
iletişim araçları yerini yeni kanallara, yeni kanallar üzerinden gelişen diyalog ise yerini yepyeni
bir iletişim türüne bıraktı. Bunun sadece iki insan arasındaki dostluğa yönelik etkilerini
değerlendirirsek haksızlık etmiş oluruz. Söz konusu iki devlet, kurumlar, markalar veya daha
başka oluşumlar da olabilir. Amaç teknolojiyi efektif kullanarak dostluğun derinleşmesini
sağlayacak adımlar atmak olmalı. Bu ayki yazımızda dostluğa hizmet eden teknolojileri
tanımaya çalışacağız.

Oyun Konsolları
Bazen sadece oyun oynarsınız. Oyunlar arkadaşların
birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için en doğru
yöntemdir. Tepkiler, zayıf ve güçlü yönler, kıvrak zeka
ve beceri gibi birçok özellik iki kişi arasında oynanan
bir oyunda rahatlıkla ortaya çıkabilir. Hatta oyunun
verdiği heyecan ve odak hali duygularımızı daha net
göstermemize yardımcı olur. Önceleri sokaklarda oynanan
ve çocukların karakterlerinin gelişiminde önemli rolü
olan oyunların yeri artık konsollar. Play Station da bu
konsollardan bir tanesi. Yıldan yıla geliştirdiği özelliklerle
en başlarda sadece bir kişinin oyun oynayabildiği bir
konsolken artık uzaktan bağlantılarla çok sayıda insanın
aynı oyun içerisinde ortak bir deneyim paylaştığı bir araç
haline geldi.
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Akıllı Saatler
Yazının en başında bahsettiğimiz haberleşme konusunda
geldiğimiz son nokta akıllı saatler gibi görünüyor. X ve Y gibi cep
telefonuyla sonradan tanışan belirli jenerasyonların halen anlamaya
çalıştıkları cep telefonu devrimi yerini akıllı saatlere bıraktı. Artık
telefonla görüşmek için elinizde bir telefon tutmanıza bile gerek
yok. Sadece saatinize doğru konuşmanız yeterli. Eğer kablosuz
kulaklıklarınız kulağınızdaysa saate konuşmanıza da gerek yok,
havaya konuşabilirsiniz. Mikrofon sesinizi oldukça kaliteli şekilde
arkadaşınıza aktarabilir. Akıllı saatler aynı zamanda konum bilgisi
paylaşma vb. özellikleriyle de akıllı telefonlara birçok konuda
alternatif olmuş durumda.

Haptik Eldiven
Facebook, yakın zamanda ismini Meta olarak değiştirdiğini
açıklayarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik dünyasına
dair işlerin daha da ciddileşeceğinin sinyalini vermişti. Firma
takip eden süreçte öngörüsünü paylaştığı metaverse’e dair
bazı anahtar bileşenleri de duyurmaya başladı. Daha önce
Quest 2 ismiyle piyasaya sürdüğü VR başlığı piyasadakilerin
en iyisi olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise sinirsel sinyalleri
elektrik aracılığıyla insan eline aktaran bir eldiveni duyurmaya
hazırlanıyor. Bu eldiven daha önce “Project Cambria” adı
verilen ve gerçek kişi avatarıyla göz hareketlerini de takip
edebilecek bir donanımla birlikte çalışan önceki versiyondan
çok daha fazlasını vaat ediyor. Haptik yani dokunma duyusuna
hitap eden bu yeni eldiven sanal gerçeklik ortamında
nesnelerin dokusunu ve ağırlığını hissettirebilecek. Söylenene
göre bu eldiveni giydiğinizde sanal ortamda temas ettiğiniz
nesne tamamen dijital bile olsa gerçeğine yakın bir his değil,
bire bir aynı hissi yaşayacakmışız. Sanal ortamda sadece
nesnelerin değil insanların da eşzamanlı yer alabildiğini
düşünürsek, kişiler arasındaki iletişim de dokunma duyusuyla
beraber bir üst seviyeye çıkacaktır.
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4. Uluslararası Kızılay
Dostluk Kısa Film Festivali
Genel Koordinatörü Mehmet
Lütfi Şen, festivalin dünden
bugüne serüvenini 1868 için
yazdı.

Dört yıl önce çocuklarımıza Anadolu’nun mayasını yeniden taşımak, çağdaş
dünyada yeniden yaratmak için dostluk temasıyla yola çıktık. Ama çocuklarımıza bunu iletmenin yolunun tüm dünyaya iletmekten geçtiğinin ve global bir
dünyada yaşadığımızın farkındayız. Bu sebeple uluslararası bir festival yapma
kararı aldık. Çok zorlandık elbette çünkü bir festivalin inanılmaz zorlukları
vardır. Bütün festival ekipleri bunu yaşar. Bizde yaşadık ama inanılmaz geri
döngüleri vardır festival yapmanın. Geldiğimiz yerde dört yıldır aldığımız yolun insanlık için değerli bir yol olduğuna ve bu yolun insanlığa ve sanata hizmet
eden çok önemli bir yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü insanlık, insanlıktan en
uzak dönemini yaşıyor. İnsanlık en vahşi dönemini yaşıyor. İnsanlık kendine,
bütün canlılara ve tabiata zulmeden bir dönemde. Biz yola çıkarken ve gücümüzün yettiğince, elimizin ulaştığınca bütün dünyadaki gayri insani olan insanlığın gidişatına bir çomak sokmaya çalıştık. Kendi çapımızca da bunu başardık
diye düşünüyorum. Festival devam ettikçe insanlığın kötü gidişine çomak
sokmaya, sanatı desteklemeye devam edeceğiz.
Dostluk üzerinden gençlerle buluşma
Festivalin birçok etkinliği ve birçok gösterim alanı var. Elbette her festival gibi
bir yarışma bölümümüz var. Bütün dünyadaki son bir iki yıl içerisinde çekilmiş
olan dostluk temalı yeni kısa filmlerden yarışma bölümümüze filmler kabul
ediyoruz. Bunları ön jürimizin büyük gayretleriyle ön elemeden geçiriyoruz ve
finalistleri belirliyoruz. Bunun yanında Kırk Yıllık Hatır, Panorama, İnsani Bakış gibi gösterim bölümlerimiz var. Toplamda her festivalde 60 ila 80 arasında
film gösteriyoruz. Ayrıca festival kapsamında birçok atölye yapıyoruz. Özellikle
gençlere yönelik oluyor bunlar. Film seti atölyesi, post prodüksiyon atölyesi
ve kısa film atölyesi çalışmaları yapıyoruz. Söyleşilerimiz var, konferanslarımız var. Festival aslında beş günlük bir sürede gerçekleşiyor gibi görünse de
öncesinde yaptığımız ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz yansıma etkinlikleriyle
fbu proje bütün bir yıla yayılmış ve sinema üzerinden, sanat üzerinden, dostluk
üzerinden her zaman gençlerle buluşan, sürekli bir etkinlik takvimi içerisinde
buluyoruz kendimizi. Kamuoyuna yapmıyorsak bile daha önce atölyelerimize
katılmış gençlerle buluşup yine festivalle ve dostlukla ilgili, sinemayla ilgili kafa
yormaya devam ediyoruz. Aslında festival merkezimiz hiç kapanmayan bir okul
gibi devam ediyor.

15

16

1868

DERGİ / DOSTLUK:

FOTOĞRAF AA / BALKON

HİÇ

K A PA N M AYA N

BİR OKUL

FILM

Dostluk mayası
Festivali biz her yıl büyük bir Anadolu
şairi, düşünürü, Anadolu dostluğunun
felsefesini temellentiren büyük bir insan
adına yapıyoruz. İlk yıl üstat Fethi
Gemuhluoğlu anısına, daha sonraki
yıl Aşık Veysel ve nihayet geçen yıl da
Yunus Emre anısına yaptık. Bu sene
festivalimizi Hacı Bektaş Veli anısına
yapıyoruz. UNESCO’nun ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın bu yılı Hacı
Bektaş Veli yılı ilan etmesinin de bunda
payı var. Ama daha önemlisi Hacı Bektaş Veli, Anadolu’daki dostluk mayasını
yüzyıllar öncesinde temellendirmiş ve
halen o felsefeden, o anlayıştan, o bakış
açısından beslendiğimiz büyük bir pir-

dir. Festivali onun anısına yaparak Hacı
Bektaş Veli’yi bütün dünyaya tekrar
takdim etmek ve onun dostlukla ilgili
geliştirdiği bakış açısını kendimize ve
dünyaya iletmek gibi bir amacımız var.
Bir gönüle dokunmak
Festivalle kurulmuş pek çok dostluk var.
Ve bu dostluklar büyüyerek devam ediyorlar. Festivalin tam amacı da bu. İlk
yıl festivalimizin 17 finalist filmi vardı
ve bunların yönetmen ve yapımcılarını
İstanbul’a davet ettik. Ve bu kişileri
gönüllülerimiz eliyle ağırladık. Bunlar
İstanbul’u, Türkiye’yi, Türk kültürünü
bizim gönüllülerimizin gözünden gördüler. Ve inanılmaz dostluklar oluştu

burada ve o gönüllülerle o misafir yönetmenlerimiz arasındaki diyaloglar halen devam ediyor. Sürekli onların haberlerini alıyoruz. Ezber bozan hikayeler
de yaşadık. Festivalin ilk yılında liseli
gençlerimizin mihmandarlığını yaptığı Fransız yönetmenimiz Guillaume
Levil’in filmi festivalimizde ödül alan
yapımlardan birisiydi. Ödülünü alırken,
“Bu festivale geldikten sonra hayata bakışım değişti. Ömür boyunca bir çocuk
sahibi olmayı düşünmüyordum ama bu
gençler bana o kadar iyi geldiler ki ben
artık çocuk sahibi bir insan olmak istiyorum.” şeklinde bir konuşma yapmıştı.
Evet bunlar dönüşüm, gerçekten kalan
şeyler… Zaten ben her zaman diyorum;
çalıştığımız, uğraştığımız, ettiğimiz her

1868

şey iş evet ama bir gönüle dokunabiliyorsanız hayatta kalacak
olan budur. Festival birçok gönüle dokunarak devam ediyor
ve ben bundan çok mutluyum.
Festivaller ne işe yarar?
Festivallerin olmadığını düşündüğümüzde inanın sinema
bir art sektör olarak neredeyse çok güdük kalacaktır. Çünkü
bütün ama bütün yönetmenler neredeyse kısa filmle başlarlar
sinema hayatlarına. Ve bu kısa filmlerin kendini ifade edeceği yegane platformlar festivallerdir. Ulusal ve uluslararası

Festival devam ettikçe insanlığın kötü gidişine çomak
sokmaya, sanatı desteklemeye devam edeceğiz.
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festivaller sinemanın sürdürülebilir bir sanat olmasına katkısı
sağlıyor. İnanın bunlar olmasa sinema yok çünkü aklınıza
gelen hangi yönetmen olursa olsun, günümüzde yaşayan ve
film üretmeye devam eden bütün yönetmenlere bakın bunların hepsi bir kısa filmle başlamışlardır ve bunların hepsi bu
kısa filmlerini bir festivalde gösterebilmişlerdir. Festivaller
olmadığında tablosu olan, harika resimleri olan ama bunları
hiçbir zaman sergileyememiş bir ressama dönüşürsünüz ki
bu sizi ressam yapmaz. Paylaştığınız zaman ressam olursunuz, paylaştığınız zaman yönetmen olursunuz, paylaştığınız
zaman bu sinema olur. Festivaller bu işe yarar.
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4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali
Başkanı Faysal Soysal bu süreçteki faaliyetleri
1868’e anlattı.

Evvela şuradan başlayayım: Dostluk
kavramı bir sinemacı olarak size ne ifade
ediyor?
Dostluk, sadece bir sinemacı olarak değil
öncelikle bir insan teki olarak yeryüzündeki sürgün hayatımıza katlanmayı hafifleten ve yaralarımızı onaran en büyük güven
duygularından biri. Bunu dilerseniz inanç
merkezli, dilerseniz ideolojik dilerseniz
de çok pozitivist bir açıdan değerlendirin
fark etmez. İnsan her zaman ötekine ihtiyaç duyar ve ötekinin varlığı ile kendini
tanımlar. Bu öteki eğer dost ise o zaman
bir ayna gibi de kendi içindekini gösterir ve insanın kendisiyle yüzleşip barışık
yaşamasına olanak tanır. Sinemacı olarak
da bunun kıymetini filmler üzerinden,
senaryolar üzerinden ya da bizzat film yapım sürecindeki insani ilişkiler üzerinden
kavramaya, geliştirmeye ve çoğaltmaya
çalışıyorum.
Dostluk temalı filmler deyince aklınıza
neler geliyor sinema tarihinden?
Bir canlı dramı varsa bir filmde mutlaka
ona ilişkin bir dostluk ilişkisi otomatik

olarak hasıl olur. Kimi yönetmenler bu
ilişkiyi biraz daha parlatır kimileri ise bunun etrafına dolanıp başka ana temalara
yönelir. O yüzden ben her filmde dostluğa
ilişkin bir meseleyi görüyorum çoğu zaman. Bizzat film ismi soruyorsanız; "Can
Dostum", "Forrester’ı Bulmak", "Cabira
Geceleri", "Gece", "Serseri Aşıkla", "Ayna"
gibi bir çok filmi sayabilirim…
Festivale gelirsek: Uzun bir kapanma
döneminden sonra ilgi nasıl festivale?
Geçen yıl pandemiden dolayı çevrimiçi
yapmamıza rağmen ilgi çok iyiydi. 5.000
civarı bir izlenme oranına eriştik. Bu
yıl zengin bir seçkisinin yanında, özel
başlıklarda panellerde, atölyeler, ustalık
sınıflarıyla dolu dolu bir program hazırladık. Haliyle takipçilerimizin sayısı günden
güne arttığı için bu yıl ilgi daha da büyük.
Bu yılki festival programı nasıl bir perspektif le hazırlandı?
Daha önceki yıllarda en büyük destekçilerimizden biri olan Kızılay ile bu yıl daha
özel bir birlikteliğe adım attık. Dostluk

DOSTLUĞU

IZLEYIN”
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Film Festivali bundan sonra Kızılay Sanat’ın yönetiminde ve Balkon
Film’in organizasyonuyla Kızılay
Dostluk Film Festivali ismiyle yoluna
devam edecek. Daha önceki yıllarda
Yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama
ve Özel Gösterim seçkilerine ek olarak
bu yıl ‘insani yardımı’ merkezine alan
filmleri göstereceğimiz yeni bir seçki
ekledik programımıza. ‘İnsani Bakış’
seçkisi başlığı altında gösterilecek
filmlerden en iyisi dünya yardım anlayışını kurumsallaştıran birinin adına

verilecek. Toplamda 58 kısa filmin 3
uzun metraj filmin gösterileceği festivalde 3 panelin yanı sıra uluslararası
başarıyla tanınmış İranlı yönetmen
Majid Majidi ile de bir ustalık sınıfı
gerçekleştireceğiz.
Festivalin uluslararası ayağında
neler var?
Majid Majid’iyle yapacağımız özel
program dışında, jürimizde yer alacak
iki büyük yönetmen daha konuğumuz

olacak. Gürcistan’dan George Ovashvilli ve Kosova’dan Isa Qosja bu yıl
festivalimizin seçkin konuklarından
olacak ve 5 Aralık günü jüri başkanımız Atalay Taşdiken’in katılımıyla yabancı jürimizle özel bir panel
düzenleyeceğiz. Yarışma bölümünde
yer alan 19 filmin yönetmenlerini
ve film ekiplerini festival boyunca
İstanbul’da konuk olarak ağırlayacağız ve gösterimler sonrası onları
seyircilerin soruları ile buluşturacağız.
Önümüzdeki zaman içerisinde Kızılay
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ile birlikte uygun hava koşullarında Suriye’de, Afrika’da
ve Uzak Asya’da özel bir seçkiyi festival kapsamında açık
hava gösterimi şeklinde yapma hedefimiz var.
Genç sinemacılarla da bu festival kapsamında daha da iç
içesiniz. Neler tavsiye edersiniz son olarak?
Gelin ve sinema perdesindeki dostluğu izleyin, içiniz ısınsın… Sonra gidip bir dostunuza sarılın, ya da bir dostunuzla konuşun onun da içini ısıtın… ne diyebilirim başka?
Gelin tanışalım, beraber film izleyelim, sorular soralım
daha güzeli ve iyi nasıl yapacağımız konusunda fikirler
yürütelim…

Geçen yıl pandemiden dolayı çevrimiçi
yapmamıza rağmen festivale ilgi çok
iyiydi. 5.000 civarı bir izlenme oranına
eriştik.

IZLEYIN”
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DOSTLUK ÜZERINE
İZLENMESI GEREKEN

10 FILM
SEYDA KOCAÖZ

Eski dosttan düşman olur mu? Düşmanlarımız eski dostlarımız mıdır? Gerçek
dostluk çocuklukta saf duygular ile kurulan mıdır? Zaman aşımına uğrayan
ilişiklerde dostluk kaldığı yerden devam edebilir mi? Bunun gibi soruların
yanıtını alabileceğiniz “Dostluk üzerine izlenmesi gereken 10 film” listesi
karşınızda.
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Seçimlerin hayatımızı şekillendirdiği apaçık
ortadayken, seçtiğimiz dostların geleceğimize dokunuşları kaçınılmazdır. Hızla akan
hayat koşuşturmacasında cımbız misali seçtiğimiz dostlarımızda kendimizi görürken, bu
aynanın temiz kalması için ilmek ilmek emek
harcanması da gerekmektedir.
Kendimizden bile kaçmak istediğimiz vakitlerde bize sığınak olan dostlarımızın varlığı
her zaman kişiye güç vermiştir. Sırtımızı
güvenle yasladığımız dostumuzla “Thelma&Louise” gibi macera dolu bir yolculuğa çıkma
fırsatı bulamamışızdır belki ama “Karpuz
Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmindeki
Recep ve Mehmet gibi karanlık gecelerde
ışıltılı hayallere yelken açmışızdır.
Eski dosttan düşman olur mu? Düşmanlarımız eski dostlarımız mıdır? Gerçek dostluk
çocuklukta saf duygular ile kurulan mıdır?
Zaman aşımına uğrayan ilişiklerde dostluk
kaldığı yerden devam edebilir mi? Bunun
gibi soruların yanıtını alabileceğiniz “Dostluk üzerine izlenmesi gereken 10 film” listesi
karşınızda.
Dostunuzu da yanınıza oturttuysanız ışıklar
kapanabilir film başlıyor. Keyifli seyirler!
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1. Esaretin Bedeli
(The Shawshank Redemption) 1994
Stephen King uyarlaması "Esaretin Bedeli",
Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dostça hikayeyi
ekranlara taşıyor. Genç mahkum Andy
Dufresne, karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan ve ömür boyu hapis cezası
almıştır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak,
işkence, tecavüz ve bunlar gibi türlü durum
yaşanmaktadır fakat genç mahkum Andy,
hayata bağlı ve iyimser bir şekilde hayatını
devam ettirmektedir. Bu iyimserliği çevresindeki tüm mahkumları da özgür bir yaşamın
olabileceğine inandırır. Onun bu çabasına
ortak olacak arkadaşı ise Red’tir.
7 dalda Oscar'a aday gösterilen filmin yönetmen koltuğuna Frank Darabont oturuyor.
Baş rollerinde ise Morgan Freeman ve Tim
Robbins oynuyor.
2. Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the
Striped Pyjamas) 2008
İkinci Dünya Savaşı’nın kara günlerinde
geçen "Çizgili Pijamalı Çocuk", 8 yaşındaki Alman bir çocuk olan Bruno ile tellerin
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arkasına mahkum edilmiş Yahudi arkadaşının
yaşadıklarını konu alıyor. Babasının işi için
Berlin'den ayrılan Bruno, Polonya'da daha
önce hiç yaşamadığı bir arkadaşlık hikayesine
yelken açtığını sonradan fark eder.
Mark Herman tarafından yönetilen film, John
Boyne’un dünya çapında çok satılan aynı adlı
romanından uyarlandı.
3. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) 1996
"Kardeş Gibiydiler", New York’un en tehlikeli
mahallelerinden birinde yaşayan bir grup
gencin hikayesini konu alıyor. Birbirlerine sıkı
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sıkıya bağlı olan bu dört genç, bir gün yanlışlıkla bir adamın hayatını tehlikeye atan bir
kazaya sebep olurlar ve gençlik ıslah merkezinde bir yıllık cezaya mahkum edilirler. Bir
yıl sürecek bu ceza dönemi hayatlarını derinden etkileyecek olaylarla geçer. Gardiyanlar
tarafından türlü eziyetler gören, dövülen ve
taciz edilen gençler bu travmalarla hayatları
boyunca yaşarlar. Ta ki on yılın ardından
gardiyanlardan biriyle karşılaşıncaya dek.
Barry Levinson tarafından yönetilen filmin
oyuncu kadrosunda Kevin Bacon, Brad
Renfro, Brad Pitt ve Jason Patric gibi isimler
bulunuyor.

1868

4. Can Dostum (Intouchables) 2011
"Can Dostum", yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olan
Philippe ile hapishaneden yeni çıkmış
Driss’in hikayesini konu alıyor. Kesişen
iki insanın hayatı ile ikisinin de dünyası
değişecektir. Normal şartlarda hiçbir
zaman yan yana gelmeyecek bu ikili,
hayatın tadını beraber çıkarmayı tekrar
başarırlar.
Olivier Nakache ve Eric Toledano'nun
hem yönetip hem de senaryosunu
kaleme aldığı filmde başrolü François
Cluzet ve Omar Sy paylaşıyor.
5. Benimle Kal (Stand by Me) 1986
"Benimle Kal", kayıp bir cesedin ardına
düşen maceraperest bir grup çocuğun
yolculuğunu konu ediniyor. Film, yazar
olan Gordie Lachance’nın gözünden
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anlatılıyor. Gordie gazetede bir çocukluk arkadaşının öldüğü haberini görmesi ile daha önce çıktıkları macera dolu
yolculuğu hatırlamaya başlar. Vaktinin
çoğunu birlikte geçirdiği arkadaşları
Chris, Teddy ve Vern’le birlikte, kasabayı kasıp kavuran cinayet haberini
çoktan almışlardır. Cesedinin bulunduğu yere doğru bir yolculuğa çıkan
bu dört dost, yolculuk sırasında çeşitli
maceralar yaşar.
Stephen King’in aynı isimli kısa bir öyküsünden uyarlanan film, Rob Reiner
tarafından yönetildi. Filmin başrollerini
ise Wil Wheaton, River Phoenix, Corey
Feldman ve Jerry O'Connell paylaşıyor.
6. Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi
(Hachi: A Dog'sTale) 2009
"Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi", Profesör Parker Wilson’ın, tren istasyonun-
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da karşılaştığı Japon kökenli Akitainu
cinsi köpeği sahiplenmesiyle başlar. İlk
önce eşinin sert tepkisiyle karşılaşan
profesör, gün geçtikçe köpekle aralarındaki bağı daha da sağlamlaştırır.
Japonya’da meydana gelen gerçek bir
hayat hikayesini konu alan filmdeki
köpek Hachi, kısa zamanda tüm aileye
kendini sevdirmeyi başarır. Hachi,
profesör için bir yol arkadaşı olur.
Profesörü her gün işe giderken tren
istasyonuna kadar yolcu eden köpek,
döneceği saatte de her zaman yerinde
olup onu bekler.
Lasse Hallström tarafından yönetilen
film, hayvan ve insan dostluğunu en
iyi şekilde gözler önüne seriyor. Yıllar
boyu beklediği tren istasyonuna heykeli
dikilmiş Hachi’nin ve dostu profesörün
yaşadıklarını konu alan filmde Richard
Gere başrolü üstleniyor.
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7. Oyuncak Hikayesi (Toy Story) 1995
"Oyuncak Hikayesi", oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına
değer veren küçük çocuk Andy ve oyuncuklarına odaklanıyor. Andy’nin çok
sevdiği oyuncakları hakkında bilmediği
bir şey vardır. Oyuncakların sahiplerinden gizlediği şey ise Andy’nin yokluğunda, kovboy Woody’nin önderliğinde
hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel
bir oyuncak olan Buzz-light year hediye
alır. Bu yeni oyuncak, oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.
John Lasseter tarafından yönetilen film,
yayınlandığı yıldan sonra Pixar’ın piyasadaki yerini sağlamlaştıran yapımlar
arasına girdi.

FILM

8. Bir Zamanlar Amerika
(Once Upon a Time in America) 1984
"Bir Zamanlar Amerika", Yahudi mahallesinde hayatta kalmaya çalışan ufak
çaplı bir suç çetesinin yaşadıklarını
konu alıyor. Yoksulluk içinde yaşayan suç çetesi, Noodles'ın liderliğinde
zamanla yükselişe geçer ve 30'lu yılların
en azılı gangsterleri haline gelirler.
Ancak bu ün, zamanında birbirlerine
sıkı sıkıya bağlı olan ekibin dağılmasıyla sona erer. Yaklaşık 30 yıl sonra New
York'a dönen Noodles, eski günlere geri
dönüp geçmişiyle bir başına kalır.
Sinema tarihinin en önemli yapımları
arasında bulunan film, usta yönetmen
Sergio Leone tarafından yazılıp yönetildi. Harry Grey'in "The Hoods" adlı

romanından sinemaya uyarlanan filmde
Robert De Niro, James Woods, James
Woods ve Tuesday Weld gibi yıldız isimler bulunuyor.
9. Karpuz Kabuğundan Gemiler
Yapmak 2004
"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", 60'lı yıllarda Tepecik adlı bir
köyde yaşayan iki kafadar olan Recep
ve Mehmet’in hayatına ışık tutuyor. Yaz
aylarını aylak aylak geçirmek yerine iki
dost kasabada çıraklık yaparlar. Recep bir karpuzcunun, Mehmet ise bir
berberin yanında çalışır. Yaptıkları işten
memnun olmayan kafadarların ufukları
hiç olmadığı kadar açıktır. İkili boş
kalan tüm zamanlarını bir ahırda film
projeksiyon makinesi yapmaya çalışarak
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geçirir. Kimsenin umursamadığı bu uğraşlarında dostların tek bir destekçileri vardır
oda köyün delisi Ömer’dir. Daha önceden hiç
yaşamadıkları bir yaz geçireceklerinden habersiz bu iki dost aşk, hayaller ve iş duyguları
ile yaşamayı öğreneceklerdir.
Ahmet Uluçay’ın unutulmaz eserleri arasında
bulunan "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", yönetmenin kendi yaşamından izleri
seyirciyle buluşturuyor.
10. Uçurtma Avcısı (The Kite Runner) 2007
"Uçurtma Avcısı", 1970’lerin Afganistan’ında
geçen Amir ve Hassan’ın dostluklarını ekranlara taşıyor. Amir ve Hassan, Amir’in babasının evinde birlikte büyümüş iki arkadaştır.
Amir, babasının annesinin ölümünden ötürü
kendisini suçladığına inanmaktadır. Bundan

DERGİ / DOSTLUK ÜZERINE

dolayı da Hassan’ı daha çok sevdiğini düşünür. Bir gün Hassan, Amir’in uçurtmasını
korumak isterken dayak yer ve gasp edilir.
Amir şahit olduğu saldırıya korkaklığından
ilişmez ve uzaktan seyreder. Dahası, Amir
doğum günü partisinin ertesi sabahında yeni
saatini Hassan’ın yatağına saklayarak onu
hırsızlık ile suçlar. Bir gün Amir, Hassan ve
karısının Taliban tarafından öldürüldüğünü
öğrenir. Eski dostunun oğlunu kurtarmayı en
büyük misyonu belleyen Amir, uzun süreden
sonra Afganistan’a döner.
Marc Forster tarafından yönetilen film,
Afgan yazar Khaled Hosseini’nin aynı adlı
romanından uyarlandı. Filmde Hasan’a Ahmed Han Mahmudzade, Amir’e ise Zekeria
Ebrahimi hayat verdi. Eleştirmenlerden tam
not alan filmde yıldız oyuncu Hümayun
Erşadi de yer aldı.

İZLENMESI GEREKEN 10
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“AYNI GÖNLÜ PAYLAŞMAK,
AYNI DILI KONUŞMAKTAN
EVLADIR”
HALİL SOLAK-HALİL İBRAHİM İZGİ
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IRCICA Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile
dostluğun kültürümüzdeki kodlarını konuştuk.

Hocam öncelikle şuradan başlamak
istiyorum: Allah’a dost olmak ne
demek?
Güzel bir soru, ancak bu sorunuzun
muhatabı Allah dostları. Onlara sormalı nasıl dost olunacağını. Biz sadece
onlardan okuduğumuz kadarı ile bazı
şeyleri paylaşmaya çalışalım. Bildiğiniz
üzere “dost” kelimesi Farsça kökenlidir.
Kaynaklarda bunun yanı sıra o manayı
veren başka kelimeler de kullanılır.
Mesela Kur’an’da İbrahim Peygamber
için “Halîlullah” tabiri kullanılır. Tabii
“Allah’ın dostu” olmanın ne manaya
geldiği konusunda alimler değişik
yorumlarda bulunmuşlardır. Bunu açıklamak için lisan izahlarının ötesinde,
bir fikri modellemeye ihtiyacımız vardır. Zira kavramlar bazı modellemeler
yardımıyla anlamlandırılırlar. Ben size
işte o modellemelerden birisi olan İslam
tasavvufuna göre bu kavramı anlamlandırmaya çalışacağım.
Allah evreni ve orada bulunan her şeyi
insana musahhar olarak yaratmıştır.
İnsanı da kendine halife olarak yaratmış. Halife, insanın Allah’ın vekili
olması demektir. Peki burada şu soru
akla gelebilir: Allah vekile ihtiyaç duyar
mı? Tasavvufi modellemeden devamla
şu kadarını söylemek isterim: İçinde
bulunduğumuz bu mertebe düzeyi, beş
duyu organıyla algılanan sınırlı, illetli,
maddi bir alemdir. Bu sınırlı yapının

içerisine mutlak ve namütenahî bir Varlık’ın bire bir, aynen girebilmesi -O’nun
için mümkünse de- mukabil mertebe
için mümkün değildir. Zira bunu kaldıramaz, onun istiab haddini aşar. “Biz
bu emaneti dağlara taşlara yüklemek
istedik onlar bunu alamadılar” ayeti
de buna işaret eder. Bundan dolayıdır
ki Hak Teala bu alemde tezahürleriyle
bulunur. Tabii ki Allah her yerdedir,
ama her yerde bulunuşunun dereceleri
vardır. Şunu hatırdan çıkarmayalım
ki insanoğlunun yeryüzü hayatındaki
Tanrı tecrübesi hep insan üzerinden
olmuştur. Yani bir insan çıkmış karşısına, “Ben Allah’ın peygamberiyim, bana
iman et” demiş. Kişi ona iman etmiş ve
Allah’a iman etmiş sayılmış. Veyahut
kişi, onu inkar etmiş Allah’ı inkar etmiş
sayılmış. Bu çok önemli bir noktadır.
Bazı nevzuhur akımlar, insanın insanla
manevi tecrübesini inkar ederler. İnsanın ilahlaştırılması tehlikesine karşılık
“Biz insanı doğrudan Allah’la buluşturacağız” iddiasıyla hareket ederler.
Kulağa hoş gelebilirse de bunun genel
için tahakkuku mümkün değildir.
Hasılı Allah yeryüzünde kendini tanıtan, kendini açıklayan vekiller, halifeler
belirlemiştir. Bunlar ilk yaratılma esnasında seçilerek belirlenmiştir Hatta bunun bizim edebiyatımıza, folklorumuza
yansıyan kısımları vardır: İlk yaratılan
bir nurdur, o nurun özünden nebiler,
sonra veliler, sonra şehitler, sonra da

MAHMUD EROL KILIÇ
MEVLANA ÜZERINE
KONUŞMALAR
1 6 0 S AY FA
S U F I K I TA P
MAHMUD EROL KILIÇ
AY I R M AYA D E Ğ I L
BIRLEŞTIRMEYE GELDIK
1 6 0 S AY FA
S U F I K I TA P
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H A M I T A Y T A Ç ’ I N C E L I S Ü L Ü S “ Y Â H A Z R E T - I
M E V L Â N Â M U H A M M E D C E L Â L E D D I N ” I S T I F L I
L E V H A S I ( K O N Y A M E V L Â N Â M Ü Z E S I , N R . 2 1 3 4 ) .

insanlık ve diğer canlılar yaratılmıştır. Baktığımız
zaman, Allah’a en yakın olanlar, kendileri Allah’ı
hatırlatan kimselerdir. “Allah’a en yakın” demek, fiziksel yakınlıktan öte ruhani bir haldir. Allah, “Benim öyle kullarım var ki, onlar yürüdüğü zaman
yürüdükleri ayak benim ayağımdır, gören gözü
benim gözümdür, duyan kulağı benim kulağımdır”
buyuyor. Yine bir ayet-i kerimede “Ey Habibim, attığın zaman sen atmadın, ben attım” buyuruyor. Bu
kadar özdeşlik peyda ediyor yani. Yine bir başka
ayette “Ben size şahdamarınızdan daha yakınım”
diyor. Ama bazı perdeli görüşler Allah’ı bulutların
üstüne çekmeye, oraya hapsetmeye, Allah ile kulu
arasına mesafeler koymaya çalışıyorlar. Bunun sonu
Tanrı’yı hayattan çıkarıp atmaya kadar gider. Belki
esas niyetleri böyle olmasa da sonuç buraya çıkıyor.

KO N U Ş M A K TA N

EVLADIR”

H A M I T A Y T A Ç ’ I N C E L I T A ‘ L I K “ H Û H A Z R E T - I
M E V L Â N Â Ş E M S E D D I N M U H A M M E D T E B R I Z I ”
I S T I F L I L E V H A S I ( K O N Y A M E V L Â N Â M Ü Z E S I ,
NR. 2119).

Meşhur fıkradır: Babaerenler Cuma namazına gitmiş. İmam efendi de kürsüde; “Siz ona ulaşamazsınız, siz onu bilemezsiniz, siz onu göremezsiniz, siz
onu duyamazsınız” diyerek Allah’ı hep negatif bir
teolojiyle anlatıyormuş. Babaerenler dayanamamış;
“Ey imam efendi, neredeyse yok diyeceksin ama dilin varmıyor” demiş. Bu yaklaşım insanı Allah’tan
koparır. Halbuki Allah madem bütün yaratılmışların Halik’ıdır, Rabbi’dir o zaman her yarattığı ile
yakınlığı vardır, irtibatı vardır.
Dostluk aslında bu yakınlığın bir nişanesidir.
İnsanlar arasında sosyolojik manada sırasıyla “tanış”, “arkadaş”, “dost” olduğunuz insanlar vardır.
Bunlar yakınlık dereceleridir. Mesela bin kişiyle
“tanış” olursunuz, ama bunların sadece ellisi ile
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Hz. Mevlana, Yunus Emre diyoruz ama biz onların felsefesiyle
toplumumuzu yıkamadığımız, bir düşünür, bir bilge, bir kurucu baba
olarak göremediğimiz sürece bir isimden öteye geçmezler bizim için.

MESNEVI’NIN VELEDI

N Ü S H A S I N I N

I L K I K I S AY FA S I

“arkadaş” olursunuz. Bu ellinin içinden de belki ancak üç tanesi “dost”unuzdur. Dostluk biraz daha mahrem, biraz daha özel bir ilişkidir.
Uzun yıllara, uzun tecrübelere, uzun ilişkilere
bağlı olarak oluşur. Bunun sonunda seçersiniz ya da seçilirsiniz. Bir seçim var yani. Hz.
Muhammed’in (sav) “el-Mustafa”, yani seçilmiş
anlamına gelen lakabını hatırlayalım. Kim
seçti? Hak Teala seçti. Sufiler, “İnsan Tanrı’nın
zahiri, Tanrı insanın batını” derler. Biz ondan
neş’et ettik, ondan ayrı düştük, sürgün yedik,
ama yine ona bağlıyız. Ondan besleniyoruz.
Biz bu halatı çeke çeke yaklaşabiliriz ona. Yaklaştıkça da onun bize olan enerjisi, bize olan
yakınlığıyla beraber akışkanlık başlar. Bunu
günümüzden cep telefonu ve sinyal istasyonu

( K O N Y A M E V L Â N Â M Ü Z E S I

K T P. ,

NR. 51).

benzetmesi yardımı ile anlatabilirim. Yani
baz istasyonuna ne kadar uzaksan telefonun o
kadar az çeker, ne kadar yakınsan o kadar iyi
çeker. Kurbiyyet böyle bir şey. Bu yakınlaşma
bilgi ve muhabbet akışını ve seviyesini de artırır. Bu manada dostluk en ileri seviye yakınlıktır. Allah’a dost olabilmek O’nun seni kendine
dost seçmesiyle oluyor. Burada ben Allah’ı
kendime dost seçtim demek çok doğru değil.
O’nun seni dost olarak seçmesi gerekiyor.
Bunun için de o dostluk standartlarına haiz
olman gerekiyor. Birçok yaratılmışın arasında
niye seni kendine dost seçti acaba? Bu işin sırrı
nedir? İşte burada Allah dostları (veliyullah),
Allah adamları (ricalullah) gibi tabirler geleneğimizde ortaya çıkıyor.
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F OTO Ğ R A F AA / A L I AT M AC A

Peki bizim kültürümüzde dostluğun yeri nedir?
Daha önce de söylediğim gibi siz yüz kişiyi tanıyabiliriniz. Bu ne demek, onlar hakkında zahiri bilgi sahibisinizdir, ismen ya da cismen tanıyabilirsiniz. Fakat
bunların hepsi senin arkadaşın mı? Değil. Arkadaşın
hakkında biraz daha malumat sahibisiniz. Dost ise
daha farklı tanıdığın bir kimse, tecrübeler elde ettiğin
kimse. Peygamber Efendimizin (sav) huzurunda bir
sahabe bir başka sahabeyi o kadar övüyor ki, Peygamberimiz, “Sen o dediğin kişiyle üç gün üç gece süren
bir yolculuk yaptın mı?” diyor. O da “Yapmadım ya
Rasulullah” diyor. “Peki bir ticari ilişkide bulundun
mu?” diye soruyor Efendimiz. “Hayır” diyor sahabe.

“Peki o kişiyle, onun ailesiyle bir sıhriyet oldu mu?”
diye soruyor. Bu soruya da olumsuz cevap alıyor.
“O zaman sen onu tanıyamazsın ki” diye buyuruyor
Peygamberimiz. Bir de dostluğun derecelerini ve
sıfatlarını anlatan kitaplar vardır. Bu tür kitaplarda
dostun güvenilir oluşu, yolda bırakmaması, kara günde yanında olması gibi vasıflar uzun uzun anlatılır.
Burada bir imtihan var adeta ve bu testten geçilerek
bir insan bir insanla dost oluyor. Kısa vadede değil,
uzun tecrübelerle dost olunduğunda, dostluk ortaya
çıkıyor. Bizim kültürümüzde tarikatlarda uhuvvet
esası, kardeşlik esası diye bir husus vardır. Musahiplik
kültürü vardır. Tarikat kelimesinin İngilizceye tercümesi "brotherhood" şeklinde yapılır. Yani kardeşlik.
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Kardeşler topluluğu. Safa Kardeşliği (İhvan-ı
Safa) vb. gibi. İnsanın Yüce Dosta (er-Refîkü’la’la) doğru yolculuğu vardır. Evet, bu bir yolculuk
olarak görülür. Yolculukta da tek başına yürümek
yerine bir refikle, bir dostla yürümek önem arz
eder. “Evvel refik, sümme’t-tarik” derler. Yani önce
yoldaş bulacaksın kendine, sonra yola çıkacaksın.
Yoldaş aynı yolu paylaşan kişi demek. Arkanı
dayandığın taşa arka-taş denir. Öyle bir taş ki
bu arkamdan hiç çekilmeyecek. Çünkü okçunun
okunu atarken bir yere yaslanması gerekiyor. İşte
bu kelime zamanla arkadaş oluyor.

KO N U Ş M A K TA N

İnsanlar arasında
sosyolojik manada
sırasıyla “tanış”,
“arkadaş”, “dost”
olduğunuz insanlar
vardır. Bunlar yakınlık
derecelerdir.

17 Aralık şeb-i arus… Bu manada Hz. Mevlana
ve Şems dostluğundan da bahsetmenizi istirham
edeceğim.
Hz. Mevlana bir ulema ailesine mensup. Babası
Bahaeddin Veled’in lakabı “Sultanü’l-ulema”dır.
Hz. Mevlana’nın ömrü medreselerde geçmişti.
Onun zahiri ilimlerden batıni ilimlere doğru giden bir serüveni var. Babasından öğrendiği zahiri
ilimler var. Ama o devirde zahiri ilim mensupları

F O T O Ğ R A F A A / H A V V A D E R E A Ğ Z I
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FOTOĞRAF AA / ANTON

Dostluğun
derecelerini ve
sıfatlarını anlatan
kitaplar vardır.
Bu tür kitaplarda
dostun güvenilir
oluşu, yolda
bırakmaması, kara
günde yanında
olması gibi vasıflar
uzun uzun anlatılır.

RAHARJO

batıni ilimleri dışlayan, inkar eden maneviyat karşıtı bir yaklaşıma sahip değildiler. O açıdan
Hz. Mevlana’nın ilk dönem hayatında da bir zahidlik görmekteyiz. Babasının vefatından
sonra Hz. Mevlana, babasının talebesi ve tasavvuf erbabı Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi’nin denetimine girmişti. Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi ile beraber Hz. Mevlana’nın
medrese duvarları içerisinde bir tasavvuf meyli olduğunu görüyoruz. Bunun biraz daha ilerisi medresenin tekkeleşmesi şeklinde oluyor. Yani düzenli bir mürid halkası var, hem tarikat
hem şeriat makamında sohbet ediyor, şiirler okuyor ve etrafı genişliyor, şöhreti ilerliyor, meşhur bir vaiz oluyor. Tasavvufun ileriki boyutlarında daha kalender, daha melametî bir neşe
vardır. O melamet neşesi terk-i terk dediğimiz kitapların, sarığın, cübbenin, tesbihin yele
verilmesi şeklinde sembolize edilir. Bunlar mecazi ifadeler… Kalkıp kimse kitapları, tesbihleri atmıyor tabii ki. “Dervişlik olaydı tac ile hırka/Biz dahi alırdık onu otuza kırka” diyen Yunus’un deyişinde de aynı söylemi görürüz. Daha evvel medresedeyken kitap, kalem, mihrap,
vaaz, talebeler, ders halkaları yar ile baş başa kalmaktan bir miktar uzaklaştırırken tekkede
de zikir, tac-ı şerif, evrad, ezkar, hırka, aba, post gibi teçhizat-ı tarik ve dervişlerin çokluğu
bir müddet sonra kendisini yar ile başbaşa kalmasına mani olmaya başlar. Görünüşte bu iyi
bir şey. Talebe yetiştiriyorsun, hak sohbeti yapıyorsun ama kendin huzurda değilsin. Mesela
Cenab-ı Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi’nin tekkesi yoktur bu manada. Yürüdüğü zaman
peşinden binlerce mürid koşmaz. Ama o, medresede, camide, çarşıda, sarayda her yerdedir.
Daha esnek bir tarz yani. İşte bu tarzda çalışan birisi, Tebriz’den kalkıp gelen Muhammed
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F O T O Ğ R A F A A / D E N I Z A Ç I K

Mevlana’nın modern dünyada bir kavgaya mani olması benim çok hoşuma gitti.
Şemseddin Tebrizi, Mevlana’ya bu neşeyi aşılıyor. “Ne yapıyorsun, ne bu telaş, bu ne koşuşturma” diyor ona. Alemin
sahibi var, O’nu unutma diyor. İşte Şems’in ona kattığı bu
üstün tasavvuf zevki Mevlana’nın çevresini rahatsız ediyor.
Mevlana, Şems’ten önce daha erişilebilir bir kişi iken bu
sefer dervişlerini, tekkeyi dağıtmaya başlıyor. Şems öyle bir
neşe zerk ediyor ki, Mevlana’nın dünyası bir anda değişiyor.
Bundan sonra zaten Mevlana’da var olan, tekamül etmekte
olan manevi kimya daha da dönüşüyor. Şems de o tecelliyi
görünce Mevlana’ya her şeyden daha fazla bağlanıyor ve onu
dost alıyor. Onların dostluğu çok özel bir dostluktur. Aynı
dili konuşmak, aynı gönlü paylaşmaktır bu. Mevlana, “Aynı
gönlü paylaşmak, aynı dili konuşmaktan evladır” diyor.
Bugün ne noktadayız aynı gönlü paylaşmak hususunda?
Biz bazı ariflere sahip olduğumuzu iddia ediyoruz. Mesela
Hz. Mevlana, Yunus Emre diyoruz ama biz onların felsefesiyle toplumumuzu yıkamadığımız, bir düşünür, bir bilge, bir

kurucu baba olarak göremediğimiz sürece bir isimden öteye
geçmezler bizim için. Bir müddet vazifeli olarak bulunduğum komşumuz İran’da bindiğim bir otobüste ne olduysa
iki genç arasında sözlü bir kavga başladı. Arkalarda oturan,
emekli bir lise öğretmeni olduğunu tahmin ettiğim, yaşlı bir
beyefendi ayağa kalktı: “Ey gençler, biz birleştirmeye geldik,
ayırmaya değil. Niye kavga ediyorsunuz?” diyerek Mevlana’nın bir beytini okuyarak sözlü kavgayı yatıştırdı. Belki
fiziksel bir kavgaya doğru gidecekti. Mevlana’nın modern
dünyada bir kavgaya mani olması benim çok hoşuma gitti.
Yani Mevlana’yı ferd ve toplum, devlet ve diyanet olarak
benimsersek bu olur. Yoksa bir pide çeşidi veyahut şeker markası olmaktan öteye geçemez. Daha çok yol almamız lazım.
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve hatta bütün dünyanın kabul
ettiği bir Mevlana bugünkü Diyanet’imiz tarafından akredite
bir şahıs değildir. Bana dostunu göster sana kim olduğunu
söyleyeyim demişler. Hak dost…
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Dostluk, kalplerin birbirine doğru meyil
vermesi, eğilmesi ile oluşan sevgi ve saygı bağıdır.
Dünya usta bir sanatçıdır; biçim
verir, yeniden üretir ve inandırır.
İnsan da bu sürecin doğrudan
muhatabıdır, çünkü dünyayla
beraber hem bedenen hem de
ruhen şekil alır ve çevresine kendini inandırır. Dünya çeşit çeşittir
ve her dünyanın kendine has
bir iklimi vardır, işte o iklimler
bizim kim olduğumuzu ya da
olacağımızı belirler. Söz gelimi;
emek mahsulü toprağın çiçekleri
başka, bakımsız ve hor kullanılan
toprağın çiçekleri başka kokular
verir. İnsan da böyledir; hangi
toprakta, hangi iklimde yetişmişse, hangi dünyanın anlam bütünlüğünü kendine dert edinmişse
nihayetinde o dünyanın temsilcisi
olur, o dünyaya benzer.
Güzeli bulmak için
Bizler; cebinde parayla namaza
durmayan, çocukların cennet
koktuğuna inanan ve dünyaya var
olmaya değil yar olmaya gelen in-

sanların hikayeleriyle biçimlenip
şekil aldık. Hal böyle olunca da
sevdiklerimiz ve öncelediklerimiz
diğerlerine göre farklılık gösterdi.
"Nerede hangi arsa değerlenir, döviz kuru yıl sonunda hangi seviyeye ulaşır, hangi siyasi eğilimden
bir fayda sağlarız, (varsa eğer)
birikimlerimizi nasıl yönetmemiz
gerekir?" sorularının bütünüyle
yabancısıyız ve uzağındayız.
Bizler sıradan insanlarız ve kalbin
en doğru rehber olduğuna inananlardanız. Dünyanın şehvetine
ve sahteliğine yüz çeviren, daima
iyilerle birlikte olmaya çalışan,
güzeli bulmak için bir ömür tüken gönüllerin arayışındayız.
Gönül demek dost demektir ve
dost insanı dünyada tam eyleyen
demektir. Dostluk, kalplerin
birbirine doğru meyil vermesi,
eğilmesi ile oluşan sevgi ve saygı
bağıdır. Bu bağ öyledir ki; iyi ya
da kötü günde asla zayıflamaz
aksine kuvvetlenir, her daim

içerisinde samimiyeti, şefkati ve
iyi niyeti barındırır, aradan yıllar
geçse de kaldığı yerden devam
eder, dostlar kederli günlerde
kederi alır, sevinçli günlerde ise
sevinci arttırırlar.
Dostun varlığı
Dostluk bir ihtiyaçtır. Bir insanı
sevmek, onunla dost olmak, içini
dökmek, sırlarını paylaşmak, iyi
ve kötü günlerinde birlikte olma
arzusu insanın doğasında vardır
ve insan buna muhtaçtır. İnsan
canı sıkıldığı zaman kendisini
teselli edecek, yardımcı olacak,
yol gösterecek, mutlu ve sevinçli, hayırlı ve başarılı işlerinde
birlikte olacak, tebrik, takdir ve
teşvik edecek bir dosta her zaman
ihtiyaç duyar. Nihayetinde hepimiz eksik yaratılmış insanlarız ve
tamamlanmak için, tabiatımızı
ve ölçümüzü dengelemek için bir
dostun varlığına ihtiyaç duyarız.
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Dostluk ciddi bir iştir. Ölçüsüz samimiyeti, seviyesizliği ve
özensizliği kabul etmez. Kalp üzerine kurulan dostluklarda her zaman bir ciddiyet vardır. Eğer ciddiyet yoksa kırıcı
şakalaşmalar, sivri sözler, uygunsuz hareketler, vefasızlıklar
ve mahremiyete saygısızlıklar başlar. Unutmamak gerekir ki
ciddiyet ilahi bir ihsandır, dostluk da öyle.
Dostluklar üçe ayrılır
Alemde iyiyi ve güzeli aramak, aşkı aramaktır ve dostluk yalnızca aşk ile aşk ahlakına sahip olanlar arasında zuhur eder.
Huyu suyu birdir diye birleşip aralarında hiçbir iman bağı
olmayanların meclisi asla dostluk değildir. Çünkü aralarında
ruh kaynaşması ve ahlak birliği olmayanların meclisi de dostluk meclisi değildir. Mehmet Kaplan "Büyük Türkiye Rüyası"
isimli kitabında, “Birbirine yalan söyleyen ve birbirini aldatan
insanlar, haydut çetesi bile kuramazlar” der. Bizler biliriz ki
kötülerin arkadaşlıklarında hayır yoktur, menfaatler ve şartlar
değiştikçe onların davranışları da değişir, şahsi ikballerine
ters düşen ilk olayda dostun evini ve gönlünü hiç düşünmeden yıkıp gidebilir.

Klasik İslam ahlakçıları dostlukları üçe ayırırlar: Bunlardan
ilki ilaç gibi olanlardır, bu gibi dostlara bazen ihtiyaç duyulur; ikinci tür dostluklar ise gıda gibi olanlardır, bu dostlar
bedeni ve ruhu kuvvetlendirirler ve gerçek dostlar bunlardır,
gerçek dostlar insanın ikinci vicdanı gibidir, zaman zaman
vicdanın sustuğu yerde işte bu gerçek dostların sesi duyulur;
üçüncü tür dostluklar ise hastalık gibi olanlardır, bu gibilerden uzak durmak rahatlık, sıhhat ve kurtuluşun tek çaresidir
ve bu dostlar ahlaken insanı felakete sürükleyebilir.
“Dostunu iyi seç!”
Efendimiz Hz. Muhammed’in dost seçerken göstermemiz
gereken özene ve dostların birbirleri üzerindeki tesirine dair
söyledikleri oldukça önemlidir. Efendimiz şöyle buyuruyor:
“İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali aynı şuna benzer: Misk
satıcısı ile demirci körüğüne. Misk satıcısından misk satın
almasan bile mutlaka kokusu sana bulaşır. Demirci körüğü ya
elbiseni ya da evini yakar. Hiçbiri olmasa bile pis kokusu sana
bulaşır.” Gazzali ise dost seçimi yapacak insanlara şu uyarılarda bulunur: “Dostunu iyi seç, iki çeşit dost vardır. Birisi
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başına bir bela geldiğinde seni korur, diğeri de mutluluk
ve ikbal günlerinde senin dostundur. Bela gelip ikbalden
düştüğünde dostluk yüzünü gösteren dostunu hakiki
dost bil, dostluğunu korumaya çalış. Saadet günlerindeki dostuna pek güvenme, sıkıntılı günlerde dostluk elini
uzatmıyorsa onu düşmanlarından bil.”
Dostluk bize yük olduğunda değil, yükümüzü hafiflettiğinde kıymetli olur. Dostun ihtiyacı olduğunda herhangi
bir teklif beklemen dosta yardım etmek, sahip olunanın
en iyisinden ikram etmek, her zaman güven ve itimat vermek, sırlarını hiçbir zaman açığa çıkarmamak, dost ile
gereksiz tartışmalardan kaçınmak, kusurlarını örtmek,
gerekirse nasihatte bulunmak dostluğun şartlarındandır.
Dostun kusurları
Zaman zaman gurura ve kibre kapılıp es geçtiğimiz
önemli bir nokta da dostluklarda yaşanan kırgınlıklardır. Yanlış anlamanın, haklı çıkmanın, kin gütmenin
sonu yoktur. Nefs her zaman kendini temize çekmeye,
kusurlarını örtmeye çabalar ve sadece karşı tarafın yaptıklarını kusurlarını görür. Dost hata yapar, kırar, üzer
fakat her ne olursa olsun dostlar arasına bir soğukluk
veya itimatsızlık meydana gelmişse yapılması gereken
şey dostu gönül hanesinden kovmak değil aksine onunla
oturup açıkça ve samimi bir şekilde konuşmaktır.
Hiçbirimiz hatadan münezzeh kullar değiliz, hepimizin
şahsında ve hayatında birçok hatası olmuştur. Şüphesiz
ki dostlarımızın da bizlere karşı hataları olmuştur ve
olacaktır. Önemli olan bu hataları hayatın bir parçası
olarak görüp telafi etmeye çalışmak, hataları dostun
yüzüne vurmamak ve dostun hatalarını, kusurlarını
araştırmamaktır. Unutmamak gerekir ki mümin kişi dostunun kusurlarına mazeret bulmaya ve anlam vermeye
çalışır, münafık ise her daim kusur arar, yanlışı araştırıp
dostuna karşı kullanır.
Maddi imkanların dostluklara tercih edildiği bir çağdayız, maddenin manayı boğmaya çalıştığı zamanlarda.
Fakat ümitsizlik bize göre değildir, bizler dünyanın
dostluk üzere, aşk üzere halkedildiğine inanan insanlarız. Bizler dost oldukça, aşık oldukça, sayıların değil,
harflerin tarafını tuttukça dünya olanca güzelliğiyle ve
bereketiyle dönmeye devam edecektir. Buna inancımız
tamdır.
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Bir insanı sevmek, onunla
dost olmak, içini dökmek,
sırlarını paylaşmak, iyi ve kötü
günlerinde birlikte olma arzusu
insanın doğasında vardır ve
insan buna muhtaçtır.
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Şehrin bugünkü adı
olan El-Halil “Allah’ın
dostu” anlamındaki
Halilurrahman’ın kısaltılmış
şekli ve Hebron’un Arapça
karşılığı.

Kudüs’e 30 km uzaklıkta, Batı Şeria’nın güneyinde Yehuda
Dağları’nın üzerinde yer alan sulak ve bereketli topraklarıyla
kutlu bir Filistin şehridir El-Halil. Bugün sokaklarında geçiş
turnikeleri olan bu kadim şehir Ken‘anîler tarafından ilk
olarak kurulduğunda “Dört köy” anlamına gelen Kiryat Arba
olarak adlandırılır. Kadim şehir sonraları Hebron adıyla anılmaya başlanır. İbranice bir kelime olan Hebron’un anlamı;
birlik, beraberlik, dostluk, arkadaşlıktır. Şehrin bugünkü adı
olan El-Halil ise “Allah’ın dostu” anlamındaki Halilurrahman’ın kısaltılmış şekli ve Hebron’un Arapça karşılığı.
Dördüncü şehir
“El-Halil’de kimdir Allah’ın dostu?” sorusunun cevabı
kuşkusuz üç büyük dinin peygamberlerinin atası olan Hz.
İbrahim’dir. Bu şehrin halkı işte bu büyük dostun komşuları
ve gitsek de gidemesek de bizler o dostun dostlarıyız. Onun
duası olan Hz. Muhammed’in ümmeti olarak bizler de millet-i
İbrahim olarak addederiz kendimizi ki cenazelerimizi toprağa
emanet ederken de anarız adını: “Bismillah… ve ala millet-i
İbrahim ve ala sünnet-i resulallah diyerek…” El-Halil sevdiklerimize son veda esnasında adını andığımız bu mübarek dostun
sıfatıyla adlandırılan bir güzel belde ve bu yüzden ilahi dinlerin üçünde de kutsal sayılıyor. Sinesinde nice peygamberleri
saklayan şehir sadece Hz. İbrahim’in değil, aynı zamanda Hz.
İshak, Hz. Yakub ve onların zevceleriyle apokrif kaynaklara
göre Hz. Yusuf’un kabirlerinin de mekanıdır. Bundan dolayı
El-Halil Müslümanlar arasında Mekke, Medine ve Kudüs’ten
sonra en çok itibar edilen dördüncü şehir olarak kabul edilir.
Haçlı Seferleri’nden bu yana Kudüs’le birlikte Mekke ve Medine gibi Haremeyn-i Şerifeyn adıyla anılır.

Defalarca yıkılan şehir
Pek çok savaş ve depremler gören El-Halil şehri tarih boyunca
defalarca yıkıldı. Emeviler ve Abbasiler döneminde itinayla
tekrar imar edildi. Mamur edilen şehrin en önemli yapısı
şüphesiz Atababalar Mağarası’nın (Makpelah - Çift mezarlar
Mağarası) üzerine inşa edilen El-Halil Camii’dir. Mağarada
medfun bulunan Hz İbrahim ve eşi Sare, Hz. İbrahim’in
oğlu Hz. İshak ve eşi Rebeka, Hz. İbrahim’in torunu Hz.
Yakub ve eşi Lea nedeniyle Yahudi halkı tarafından burası
köklerin ve aidiyetin de -tıpkı Ağlama Duvarı gibi- güçlü bir
sembolü. Emeviler döneminde bu mağaranın üzerine İslam
mimarisine göre tekrar yapılan ve adına Hz. İbrahim’e atfen
“Haremü’l-Halil” denilen meşhed, 17 metre derinliğindeki mağara ve bitişiğindeki alandan oluşur. İslam inancına
göre bu alan ilk olarak bizzat Hz. İbrahim tarafından kendi
mezarı olarak yapılır. Ve ilk olarak Hz. İbrahim’in eşi Sare
validemizin mübarek naaşına kucak açar. Abbasiler devrinde cami haline getirilir. Haçlı Seferleri’nin başlamasından
yarım yüzyıl önce bölgeyi gezen (1047) seyyah Nasır-ı Hüsrev
"Sefername" adlı eserinde, kendi deyimiyle Meşhed-i Halîlürrahman’da bulunan peygamberler ve zevcelerine ait kabirleri
uzun uzun anlatır. Haçlılar, Hebron Saint Abraham dedikleri
şehri 1099’da ele geçirdiklerinde camiyi yıkarak yerine bir
kilise inşa ederler. Selahaddin Eyyubi El-Halil’i Haçlılar’dan
1187’de geri alınca yaptıkları Hirodes dönemi kiliseyi büyük
bir dikdörtgen şeklindeki camiye dönüştürür. Nurettin
Zengi’nin Kudüs’ü fethetmeye niyetlendiği zaman yaptırdığı
adeta birer sanat eseri olan üç kündekari minberden birini de
Zengi’nin vasiyeti üzerine Askalan Camii’nden El-Halil Camii’ne naklettirir. Şehre manevi değer kazandıran muazzam
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Bugün, eski El-Halil şehrinin uhrevi esintiler taşıyan dar, dolambaçlı
sokaklarından, kumtaşıyla yapılmış düz evlerinin arasından geçerek El-Halil
Camii’ne ulaştığımızda caminin ikiye bölünmüş halde olduğunu görürüz.
cami Memlükler ve Osmanlılar döneminde de önemini korur. Zaman içerisinde gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılmaya devam edilir, müstesna
kitabeler, kıymetli sanduka örtüleri,
halılar ve padişahlar tarafından imal
edilen el yapımı şamdanlarla donatılır. İki bin yıldan daha eski bir tarihi
bulunan anıtsal bileşimin, dünyadaki
en eski ve kesintisiz ibadet alanlarından
birisi olduğuna inanılır. Günümüzde
de yaşanan hadiseler neticesinde üçte
birlik bölümü Müslümanlara ve üçte
ikilik kısmı Yahudilere mahsus olmak
üzere ibadet ehli misafirlerini ağırlamayı sürdürür.
Uhrevi esintiler, dolambaçlı sokaklar
Bugün, eski El-Halil şehrinin uhrevi
esintiler taşıyan dar, dolambaçlı sokaklarından, kumtaşıyla yapılmış düz
evlerinin arasından geçerek El-Halil
Camii’ne ulaştığımızda caminin ikiye
bölünmüş halde olduğunu görürüz.
Bunun nedeni 27 yıl önce fanatik bir

Yahudi tarafından sabah namazını eda
etmekte olan cemaatin silahla taranarak
gerçekleştirdiği katliam. Bu katliam
sonrası bir müddet kapatılan caminin
yarısından fazlası Yahudi ibadet alanı
olarak düzenlenip tekrar açıldı. Günümüzde mabedin farklı taraflarından
Müslüman ve Yahudiler bu kabirlerin
makamlarını ziyaret edip dua ediyorlar.
Ancak asıl kabirlerin bulunduğu mağaraya mescit tarafından inmek yasak
ve bu nedenle de betonla kapatılmış
durumda.
Osmanlı yadigarı kitabe
Kudüs surları Osmanlılar tarafından,
Kanuni Sultan Süleyman döneminde
tamir edilmişti. Şehrin El-Halil yoluna
bakan “El-Halil Kapısı”nın üzerine o
dönemde “La İlahe İllallah İbrahim
Halilullah” yazan ve bugün de aynı
şekilde duran bir kitabe konulmuştu.
Osmanlılardan yadigar kalan bu kitabe
çok nazik ve hassas anlamlar taşıyor.
Zira Kudüs’ün hakimiyeti ele geçiril-

diğinde El-Halil kentinde tıpkı bugün
olduğu gibi Müslümanlar, Yahudiler
ve Hristiyanlar yaşıyordu. Kelime-i
Tevhid’den sonra Müslümanlara özgü
“Muhammed Resulullah” yerine yazılması tercih edilen “İbrahim Halilullah”
ifadesi; fethedilen şehirdeki diğer din
mensuplarına “din hürriyetinize saygı
duyuyoruz, sizler de dini vecibelerinizi
istediğiniz şekilde yerine getirmeye
devam edebilirsiniz, burası muvahhidler olarak ortak mekanımızdır, sizlerin
de hayat hakkı var” demenin en latif
şekilde dile getirilmiş halidir. İslamiyet’in getirdiği ve Osmanlı tarafından
uygulanan bu anlayış sayesinde El-Halil
şehrinde hem yerli halk hem ziyaretçileri yüzyıllarca şehrin adına ve şehirde medfun peygamberlerin getirdiği
mesaja yakışır halde dostça, kardeşçe ve
birlik içerisinde yaşamışlardır. Asırlar
öncesinden günümüze ibretli mesaj
olarak kalan bu kitabedeki ruhun ve
mananın anlaşılması, dostluk kentinde
millet-i İbrahim’in barış, huzur ve dostlukla yaşam sürmelerinin yegane yolu.
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Türkiye Maarif Vakfı ülkemizin dünyanın dört bir yanına uzanan dost
eli. Eğitim ve kültürün, ülkelerarası diplomasiyi geliştirmedeki yerini
nasıl değerlendirirsiniz?
Her ilişkide olduğu gibi, diplomatik ilişkilerde de tarihi ve kültürel
ortaklıkların, yakınlıkların bazen de uzaklıkların avantajlarından yahut
zaman zaman taşıması çok zorlaşan yüklerinden söz etmek mümkün. Bu
zıtlıklar çoğu kez aynı anda, eş zamanlı olarak, biri diğerinden beslenerek
devam ediyor. Bir yandan da en gergin ilişkilerde, büyük kriz anlarında
bile, birbirinizi tamamen silmeniz mümkün değilse, ki ülkeler arasında bu
mümkün değil, savaş bile sonuçta ilişkinin bir şekilde devamı, zaman zaman rahatlama alanlarına ihtiyaç duyuluyor. Dostluğun çok kıymetli ama
tam da bu kıymeti nedeniyle çok da netameli olduğunu, sürekli bir dikkat
ve incelik gerektirdiğini düşünüyorum. Kültür ve eğitim, bu dikkatin
ve inceliğin somut olarak ortaya çıkmasına çok elverişli alanlar, ilişkinin
taraflarının birbirlerini bütün önyargılardan yahut büyük hayal kırıklıklarına neden olabilecek fantazmalardan, coşkulu beklentilerden uzak bir
şekilde sahiden tanımalarını sağlayabilecek, ama büyük emek gerektiren
alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda gezinirken, Le Guin’in dediği gibi, bir
mum yakarken, aynı zamanda bir gölge de oluşturduğunuzu unutmamakta fayda var.
Türkiye, gittiği ülkelerde nasıl karşılanıyor?
Ne kadar çok kapıyı, ne kadar farklı amaçlarla, ne kadar farklı zamanlarda, farklı sıklıklarla çalıyorsanız, hikayeniz de o kadar çeşitleniyordur
diye düşünüyorum. Son beş yılda yüzden farklı ülkede çeşitli temaslar yürüten bir kurumun temsilcisi olarak, gittiğimiz yerlerde nasıl karşılandığımızı asıl belirleyenin kendi tutumumuz olduğunu tecrübe ettim. Alanınıza hakimiyetiniz ne kadar derinse, konunuza ne kadar iyi çalışmışsanız o
kadar iyi muamele görüyorsunuz. Türkiye’nin son zamanlarda yürüttüğü
başarılı diplomatik ilişkiler, uluslararası siyasette üstlendiği merkezi rol,
birçok ülke açısından güvenilir bir ortak olarak kendini kabul ettirmiş bir
ülkeden geliyor olmak, elbette elinizi rahatlatıyor; insanlar Türkiye’den
geldiğinizi öğrendiklerinde yüzleri gülüyor, Türkiye’yi bir model ülke olarak gördüklerini hayranlıkla ifade ediyorlar ama sadece buna güvenerek,
bu rüzgarla sağlıklı yol alabilmeniz mümkün değil. Bu güveni ve tevec-
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Yurtdışında örgün
ve yaygın eğitim
hizmetleri sunmak
üzere 2016’da kurulan
Türkiye Maarif
Vakfı’nın faaliyetlerini,
Mütevelli Heyeti ve
Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapan
hukukçu Mahmut M.
Özdil ile konuştuk.
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Karşılaştığım öğrencilerde beni çarpan ilk şey,
dinamizmleri ve cesaretleri oluyor. Ritimler,
üsluplar, renkler, sesler birbirinden farklı ama bu
farklılıklar, muazzam bir canlılık getiriyor.
cühü hak etmek için; iyi ilişkileri derinleştirmek,
somut temeller üzerinde sağlam bir yapı inşa
edebilmek için, daha da çok çalışmanız gerekiyor.
Türkiye Maarif Vakfı okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin. Bize
vakfın faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Beş yıl önce, Türkiye’nin eğitim alanındaki birikimini paylaşmak ve zenginleştirmek amacıyla
yola çıkıldı. Önce faaliyet göstermek istediğimiz
ülkelerdeki ihtiyaçları inceleyerek, hangi alanda
ne tür bir katkı verebileceğimizi belirlememiz
gerekiyor. Ardından uygun hukuki zemini oluşturuyoruz ve bütün faaliyetlerimizi şeffaflık içerisinde, olabilecek en verimli şekilde ve en geniş
katılımla gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

Bugün itibariyle evet, bir yandan 47 ülkede 50
bini aşkın öğrenciye ulaşan, eğitimin her kademesinde aktif, yaygın öğretim alanındaki faaliyetleri sayesinde de sadece okul çağındaki nüfusla
değil, eğitime ihtiyaç duyan herkesle buluşabilen
uluslararası bir eğitim zincirinden bahsediyoruz.
Ancak öte yandan eğitim alanındaki etkinliğimiz
“özel okulculuk” ile sınırlı değil. Uluslararası
Maarif Programı çalışmaları ile özgün bir K12
müfredatı için yoğun emek sarf ediyoruz. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi programı,
Türkçe alanında önemli bir boşluğu doldurmaya
aday. Maarif Ajansı ile, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlıyoruz. 87’si Türkiye’nin
ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin saygın üniversiteleri olmak üzere, 169 kurumla verimli iş birlikleri geliştirdik. Dünya üniversitelerinde Türkiye
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Araştırmaları Merkezlerinin kurulmasına verdiğimiz katkıları,
kamusal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin eğitim tecrübesini ve birikimini yurt dışına
taşırken, küresel gelişmeleri ve tartışmaları ülke gündemine
getirerek, Türk eğitim camiasının dünya ölçeğinde merkezi bir
rol üstlenmesine elverişli bir zemin oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda, en son beşinci sayısını yayınladığımız
“Maarif Uluslararası Eğitim Dergisi”ni, Kasım ayında dünyanın önde gelen eğitimcilerinin katılımlarıyla düzenlediğimiz
İstanbul Eğitim Zirvesi’ni ve halen Türkiye Bilimler Akademisi’yle birlikte büyük emek verdiğimiz Maarif Ansiklopedisi’ni
zikretmek isterim. Eğitim politikaları ve uygulamalarının fikri
zeminine katkı sağlamak için ayrıca bundan böyle her yıl,
Maarif Global Education Series başlığı altında uluslararası bir
yayıneviyle birlikte Türkçe ve İngilizce ikişer kitap yayınlamayı hedefliyoruz.
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Vakfın okullarında eğitim gören öğrencilere dair izlenimlerinizden bazılarını bizimle paylaşabilir misiniz?
Uluslararası Maarif Okulları’nda eğitim gören öğrencilerin
her birinin kendine has, biricik insanlar olduğunu, insanları
kategorilere ayırıp, genellemeler yapmanın her zaman doğru
sonuçlar vermeyeceğini unutmamaya çalışıyorum, diyelim.
Ama bütün benzersizliği içerisinde insan, elbette şartlarının,
yaşadığı toplumun ve çağın da evladı. Karşılaştığım öğrencilerde beni çarpan ilk şey, dinamizmleri ve cesaretleri oluyor.
Ritimler, üsluplar, renkler, sesler birbirinden farklı ama bu
farklılıklar, muazzam bir canlılık getiriyor. Öğrencilerin okulu
devlet zoruyla tıkıldıkları bir hapishane olarak görmemeleri,
orada kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirmek istedikleri şeyler için uygun bir zemin bulabilmeleri bana heyecan
veriyor.
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Sıradışı Bir
Dostluk Masalı
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Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde yaşayan Adem Yılmaz
ile Hırvatistan’da yaşayan Stjepan Vokic. Ya da Yaren
ve Malena. Bu isimler farklı coğrafyalarda yazılan aynı
masalın kahramanlarına ait. Gerçek hayattan uyarlanan
ve günümüzde geçen bu masalın konusu ise sıradışı
dostluklar. Kelimelerden azade dostluğun başka bir halini
gördüğümüz bu masal, belki de insanlığımızın en güzel
parçasını hatırlattığı için içimizi ısıtmaya devam ediyor.

F O T O Ğ R A F A A / AY H A N
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leyleği hayatının bir parçası yapmış. Sonra bir Ağustos
günü Yaren ortadan kaybolmuş. Adem amca dostunun
sıcak iklimlere göç ettiğini anlamış tabii. Ama yüreğindeki sıcaklık soğumamış. Uyuduğunda Yaren’in gezdiği o
uzak iklimlere gitmiş. Uyandığında dostuna bir şey oldu
mu diye meraklanmış. Soğuk kış geceleri köyünde günlük
işlere koşuştururken gördüğü her kuş ona dostunu hatırlatmış.

Bir varmış, hep varmış...

Baharın tüm ihtişamıyla gelmeye hazırlandığı bir Mart
günü Adem amca kayığında uzaklara dalmışken bir çift
kanat sesiyle irkilmiş. Yaren sıcak ülkelerden kalkıp yine
onun kayığına gelmiş. Sevgileri karşılıksız değilmiş. Adem
amca gözlerine inanamamış önce. Dostunu güzel sözlerle
karşılamış, karnını bir güzel doyurmuş. Gittiği yerleri
sormuş ona. Yaren o an dili olsa da anlatsa diye iç geçirmiş
ve masal böyle başlamış...

Adem amca o gün de kayığına atlayıp sessiz sakin gölde
balığa çıkmış. İçinde güzel bir his, aklında dünya gailesi
oltasını atıp beklemeye başlamış. Balıklar bir bir su dolu
kovaya iniş yapıp dansederken uzaklardan bir çift kanat
sesine kulak kesilmişler. Adem amca da kayığına yaklaşan
beyaz kuşa bakmış. Leyleği havada gördüğü için “bu yıl
çok gezeceğim” deyip gülümsemiş. Biliyormuş ki köyünden dışarı pek çıkmaz, gezip tozmazmış. Leylek çekinmeden kayığın ucuna iniş yapmış. Adem amca leyleğe
hayretle ve uzun uzun bakmış.

Masal değil gerçek

Kovadan çıkardığı balıkları havaya atmaya başlamış.
Leylek her balığı büyük bir çeviklikle yakalıyor, midesindeki bayram yerine gönderiyormuş. Hem kuşun hem yaşlı
adamın bu yakınlaşmasına o an sadece gökteki bulutlar,
göldeki sazlar ve ağaçlar şahitlik etmiş. Eve kovasında
leylekten kalan balıklarla dönmüş bir de yüz çizgilerine
yerleşen tebessümüyle.

Yönetmen Burak Doğansoysal’ın ikiliyle ilgili çektiği film,
Prag Film Festivali’nde belgesel dalında birincilik aldı.
Yunanistan’da gölge oyunu olarak sergilenen hikaye, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu oldu. Her yıl
habercilere Eskikaraağaç köyüne gidip Adem amcayla beraber Yaren’in gelişini beklemeye başladı. Sosyal medyada
büyük ilgi gören bu sıradışı dostluk, Türkiye’nin tek leylek
köyü olarak bilinen Eskikarağaç’a ilgiyi arttırdı.

Ertesi gün aynı saatlerde yine ıssız gölde mesai başlamış.
Aynı leylek yine hiç çekinmeden kayığa yanaşmış. Önceki gün olanlar tekrar etmiş. Adem amca kuşa son balığı
atarken “Senin adın Yaren olsun madem. Bana yarenlik
ediyorsun” diyerek leyleğe ismini vermiş.
Yaren’le çıkılan balığın tadı bir başka olmaya başlamış.
Adem amca altı ay boyunca Yaren’le yatıp onunla kalkmaya başlamış. Balıkta oldukları her gün onunla kelimeler
olmaksızın bağ kurmuş. Adem amcanın sevgisi balıklarla
birlikte Yaren’in içine akmış. Yaşlı adam karşılıksız kurulan bu dostluktan öyle mutluymuş ki, farkında olmadan

Yaren ile Adem amcanın on yıl boyunca devam eden
dostluğu kurgu değil. Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde
yaşayan Adem Yılmaz’ın Yaren adını verdiği leyleğiyle yaşadıkları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydaş’ın sosyal medyada
yayınladığı hikaye ve fotoğraflarla duyuldu. Bu hikaye
öyle büyük ilgi gördü ki kısa zamanda dünya basınında yer
aldı. Adem Yılmaz ve Yaren’in dostluğu filmlere, haberlere,
kitaplara konu oldu.

Kadim dostum Yaren
Masalın kahramanları ise tüm bu ilgiden azade kameralardan çekinmeden dostluklarına devam etti. Adem Yılmaz
Yaren’le ilk tanışmalarını mikrofonlara şöyle anlattı
“Bundan on yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir
leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam
ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla
bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim
zaman kaygılanıyorum.”

1868

Yirmibeş yıl süt ürünleri üreticiliği yaptıktan sonra emekli
olup köyüne yerleşen Adem amcanın kaygılanmasının en
büyük sebebi Yaren’in yaşı. on ya da ondört yaşında olduğu
tahmin edilen Yaren Ağustos ayında Afrika’ya göç ettiğinde
Adem amcayı bir kaygı alıyor. Altı ay boyunca üzülüp “acaba
dönecek mi?” diye yolunu gözlüyor. “Ömrüm yettikçe onu bırakmayacağım. O benim bir parçam” diyen yaşlı balıkçı “Onu
çok seviyorum. Sevgi çok başka bir şey” diye de ekliyor.
Yürekten geldiği çok belli olan bu cümleler, dostluğun farklı
halleri üzerine yeniden düşünmemizi sağlıyor. Kalpten kalbe
ilerleyen güven duygusunun, karşılıksız sevginin ve en sonunda dostluğun tüm hallerini yansıtan bu gerçek hikaye okuyan,
izleyen ve dinleyen herkesi derinden etkiliyor.
Kanadı kırık leyleğine 24 yıldır bakıyor
Adem amca ve Yaren’in yazdığı bu masal biricik değil. Bambaşka bir coğrafyaya gidiyoruz şimdi. Hırvatistan’da yaşayan
Stjepan Vokic bu sefer leyleği Malena ile beliriyor. Vokic, 24
yıldır, kanadı kırık olduğu için uçamayan Malena adındaki
leyleğine gözü gibi bakıyor. İkilinin uzun yıllar süren dostluğu
görenlerin içini ısıtıyor.
Stjepan Vokic, Malena ile tesadüfen karşılaşıyor. Kanadının
kırık olduğunu anlayınca onu evine alıp bakmaya başlıyor.
Eşiyle birlikte uzun süre Malena ve yavrularına evlerini açıyorlar. Yaşlı adam eşini kaybettikten sonra tüm dünyası Malena ve

DERGİ / SIRADIŞI

BIR DOSTLUK MASALI

ailesi oluyor. Emekli olan Vokic “hayatta olduğum müddetçe
ona ve yavrularına bakacağım” diyor.
Farklı coğrafyalarda yazılan aynı masal
Vokic de Adem amca gibi balığa çıkıyor. Tuttuğu balıkları
Malena ve yavrularına veriyor. Yetmeyince zar zor geçindiği
emekli maaşıyla et alıp besliyor onları. Uçamayan leyleğiyle
birlikte oturup televizyonda göç eden leyleklerin belgesellerini
izliyorlar. Malena’nın eşi altı aylık göç yolundan döndüğünde
leylek ailesi bir araya geliyor. “Malena’nın benim için anlamı
büyük” diyen Stjepan Vokic, hiç tanımadığı Adem Yılmaz’la
aynı masalı farklı coğrafyalarda yaşamaya devam ediyor.
Dostluk. Üzerine çokça büyük cümlenin kurulduğu, tanımların yapıldığı bir kavram. İnsana yeryüzünde bağışlanmış en
güzel hediyelerden biri. Bu hediyeye sahip olanlar için yeri asla
doldurulamayacak bir duygu ve deneyim. Hemen hepimizin
insanlar arasında var olduğuna inandığımız o büyük mutluluk
kaynağı. Bazılarımızın “minik dostlarımız” dediğimiz kedilerle, köpeklerle ve atlarla da kurulabildiğine inandığımız sırlı
köprü. Ancak bu iki hikaye dostluğun yaratılan tüm varlıkların
arasında kurulabilecek bir bağ olduğunu gösteriyor bize. Belki
de insanlığımızın en güzel parçasını hatırlattığı için hepimizin
yüreğine dokunuyor. Adem Yılmaz ve Stjepan Vokic leylekleriyle birlikte yazdıkları masalın içinde gökten düşen elmaları
toplayarak yaşamaya ve ilham vermeye devam ediyorlar. Onlar
eriyorlar muradına, biz çıkıyoruz kerevetimize.
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Hikmet Birand, 1933'ten itibaren
Profesör Kurt Kraus ile birlikte
çalışarak Türkiye’nin modern
anlamda ilk herbaryumu olan
ANK Herbaryumu’nu kurdu.
“- Hoş geldin. Gene çok güzel bir gün seçmişsin
buraya gelmek için. Eğer baharda sözleştiğimiz
gibi tohumlar üzerine konuşacaksak, vakit de çok
uygun şimdi.
- Hoş bulduk. Evet, tohumlar üstüne konuşacağız. Unutmadım, tohum da getirmemi söylemiştiniz. Bakın bu kese kağıdının içinde tohum var.
Aman bugün bozkır ne güzel!
- Öyledir, her zaman güzeldir bozkır. Ama şimdi,
manzaraya değil, onu seyretmek için her zaman
vakit bulursun, güneşe bakacaksın. Çünkü sana
her zaman göremeyeceğin bir şey göstereceğim.
Bu fırsat geçmez her zaman eline. Talihin varmış.
Bugün uslu bir poyraz da esiyor. Güneş şimdi Ahlatlıbel'in üstündeki ak bulutun ardına çekilecek
ve ışınlarını bulutun altından demet demet yere
serpecek. Işın demetlerine bak, çok dikkatli bak.
- Evet evet, hayal meyal bir şeyler görüyorum
şimdi; küçük küçük, pırıl pırıl sürekli değil, kesik
aralıklarla ışın demetinin önünden güneye doğru
konfeti gibi bir şeyler uçuşuyor. Acaba bir sinek,
bir böcek, ya da bir kelebek alayı mı? Bunlar
tohum.”
Yukarıdaki diyalog bir zamanlar Anadolu bozkırının ortasında yalnız başına yaşayan Dikmen
Alıcı ile bilge ruhlu üniversite hocası Hikmet A.
Birand’ın dostça sohbetlerinden... Onlar uzun
soluklu konuşmalarında tabiatın ritminden, ağaç-

ların hikayesinden, suların canlanmasından bahsettiler. Dikmen Alıcı arada kendisini de anlattı.
Coğrafyamızın dört bir yanına dağılan atalarından bahsetti. Birand ise onunla yaptığı konuşmaları “Alıç Ağacı ile Sohbetler” adıyla kitaplaştırdı.
1966’nın Ekim’inde ilk kez okurla buluşan kitap,
radyo ve televizyonlarda da yıllarca okundu.
Çal dağının doruğunda
Birand kitabında alıç ağacıyla olan sohbetini
anlatmaya şöyle başlıyor: “Dikmen’in ardındaki
Çal dağının doruğunda yaşlı bir alıç ağacı vardır.
Kuru dallarında solgun allı yeşilli paçavralarla
nice masum özlemlerin adakları bağlı kalan bir
ağaç...” Bu cümlelerin ardından gelen kurgusal
diyaloglar sayfalar boyunca sürer. “Kurgu” diyoruz ama Birand, yıllarca sırtını dayadığı, sıklıkla
ziyaretine gittiği arkadaşı olan bu ağacın gölgesinde çok şey düşündüğünü, tefekkür ettiğini
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söylüyor. Kitabın bir nevi “söyleyene değil,
söyletene bakacaksın” hikayesi içerdiğini
de aktarıyor. Peki bir insan ve ağacın dostluğu mümkün müdür? Bunu anlamak için
Birand’ın hayatına daha yakından bakmak
gerekiyor.
Doğa bilgisinin peşinde
Birand, 1904 yılında Karaman’da doğdu.
İstanbul Yüksek Ziraat Okulu’nda eğitim
gördükten sonra Bonn Üniversitesi'nde
botanik bilimi üzerine lisans eğitimi aldı.
Sonra aynı üniversitede Alman botanikçi
Prof. Dr. Johannes Fitting’in danışmanlığında doktorasını tamamladı. Türkiye’ye
döndükten sonra da akademik çalışmalarına devam etti. Önce Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü’nün kuruluşunda yer aldı, daha

F O T O Ğ R A F A A / A L I Ç E L I K

sonra Ankara Üniversitesi’nde bulundu.
1933'ten itibaren Profesör Kurt Kraus ile
birlikte çalışarak Türkiye’nin modern anlamda ilk herbaryumu olan ANK Herbaryumu’nu kurdu.
Bitki sosyolojisine giriş
Tüm çalışmalarının nihayetinde bitkilerinin
canlılıklarının arka planında aynı insanlar
gibi uzun sosyolojik bağlamlar olduğunu
gören Birand, bu alana yoğunlaştı. Çalışmalarını Anadolu’nun bitki örtüsü üzerinde
tuttu. Birand, Botanik kürsüsünün başına
geçtikten sonra bitki sosyolojisi dalının Türkiye’deki kurucusu oldu. Bu ilginç alanın ne
anlama geldiğini Birand’ın öğrencisi Prof.
Dr. Tuna Ekim’den alıntılayalım: “Bitkilerin
cemiyet hayatını araştırmak.”
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Tüm çalışmalarının nihayetinde bitkilerinin canlılıklarının arka planında aynı insanlar gibi
uzun sosyolojik bağlamlar olduğunu gören Hikmet Birand bu alana yoğunlaştı.
Adını kendisinin koyduğu Dikmen
Alıcı’yla da yine muhtemelen 1960’lı
yılların başında tanıştı. Bölgeye sık sık
gelmeye başladı ve bu ağaçla aralarında
sıkı bir dostluk kuruldu. Sadece alıç
ağacıyla değil, tüm doğayla adeta bir
arkadaşlık ilişkisi kuran Birand, bitki
örtüsünün tümüne gerçek bir insan
gibi muamele etti. Onların hikayesini
sıradan insanların da anlayabileceği bir
dille anlatmak istedi. Amacı herkesin
doğayla dost olmasıydı. Sonuçta da
ortaya önemli eserler çıktı.
Bir edebiyat eseri
Kurguları, anlatım tarzları, kullanılan
dili ile Birand’ın diğer çalışmalarına
nazaran “Alıç Ağacı ile Sohbetler” ve
“Anadolu Manzaraları”nı edebiyat eseri
gibi görmek de gerekiyor. Tam olarak
bundan dolayı Enis Batur, “Olağandışı
dili, üslûbu, anlatım özellikleriyle sıkı
bir edebiyat adamı getirdiği tartışılmaz
“Anadolu Manzaraları”nın. Neredeyse
yarım yüzyıl önce yazılmış bu metinlerden ne bekleyebiliriz sorusunu kestirme
biçimde yanıtlamanın yolu, onların
Orman yangınlarını, kuraklığı, yağmur
duasını, erozyonu konu ettiklerini söylemekten geçiyor” cümlelerini kurar.

Selahattin Özpalabıyıklar’ın “Yüz Yıldan Denemeler Antolojisi”ndeki “Aslında değil deneme yazarı edebiyatçı bile
olmadığı halde, değme denemecilere taş
çıkartan Hikmet Birand” ifadeleri de aslında Birand’ın bir botanik çalışmasını,
alıç ağacının dostluğu eşliğinde edebiyat
eserine dönüştürmesinin ifadesidir. Tüm
bunların yanında bu kitapların sayfalarını karıştırırken bir insanın doğayla, bir
ağaçla nasıl dostluk kuracağını gördüğümüz gibi, coğrafyamızın altmış sene
önceki haliyle karşılaşmak, kaybettiklerimizle yüzleşmek de mümkün.
Hepimiz için şeneltilen dünya
Şimdi en başa, ikilinin sohbetine dönelim. Birand “Alıç Ağacı ile Sohbetler”i
bu dostluğun hatırlanıp, hatırlanmayacağını sorgulayarak bitirir. Kitabın
sayfalarını çeviren, satırlarını kovalayan
bizler, biraz da utanıp sıkılarak okuruz
bu cümleleri. Ardından “Acaba unuttuk
mu, bir ağaçla da dost olunabileceğini?”
diye sorarız kendimize. Kim bilir, belki
şu satırları okumak hepimize bir şeyleri
yeniden hatırlatır:
“Dikmen Alıcı! Sohbetlerimize başlarken demiştin ki: Dünyayı canlandıran,

şenelten, sizin ve bütün canlıların yaşayabileceği bir yurt haline getiren biziz,
biz bitkiler... Sohbetlerimizin sonunda
da: Bir gün gelmişsin, bakmışsın ki ben
yokum, beni senden başka kim hatırlar!
Doğru söylemişsin. Seni benden başka
kimse hatırlamaz artık, hatta seni kesip
yok eden bile... Ama sohbetlerimizi dinleyenler, sanıyorum ki, unutmayacaklardır seni. Sonra, belki bir gün gelir,
biz de, seni, dallarında öten kuşları,
çiçeklerine konan kelebekleri kendimiz
gibi beller; hepimiz için şenelttiğiniz bu
dünya yurdunda, onların da bizim gibi
yaşamaya hakkı olduğunu anlar, hiçbirinize kıyamaz oluruz.”
OKUMA ÖNERİLERİ
Hikmet A. Birand, Alıç Ağacı ile
Sohbetler, Ank., 2001
Hikmet A. Birand, Anadolu Manzaraları,
İst., 1966
Haz. Tuna Ekim, Alıç Ağacının
Gölgesinde Anadolu Bozkırları, İst., 2019
Enis Batur, Saatsiz Maarif Takvimi,
İst., 2014
John Fowles, Ağaçlar, İst., 2020
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde kedi
ile köpeğin dostluğu, görenlerin
dikkatini çekiyor. Perşembe İskelesi
yanında bir çay bahçesinin
işletmecisi ve çalışanları
tarafından bakılan Pamuk isimli
köpek ile kedi, birbirlerinden
ayrılmıyor. İlçede düzenlenen
3. Hamsi Festivali'ne gelen
vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir
arada yatmasını ve oynamasını
görünce şaşkınlığını saklayamadı.
F O T O Ğ R A F A A / E Y Ü P E L E V L I
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“YETMIŞ IKI MILLETIN
SOFRASINA MISAFIR OLDUK”
İnsani yardım çalışmaları sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel çevrelerle aktif yerli ve göçmen
mutfağı olarak temelde ikiye ayrılan Sakarya mutfağını esas alarak insanların birbiriyle
kurduğu iletişimi ve karşılaşmalarını yemek üzerinden inceleyen bir kitaba imza atan
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Kübra Sultan Yüzüncüyıl ile Aynülhayat
Uybadın çalışmalarını 1868’e anlattı.
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T O P R A K TA N S O F R AYA
S A K A R YA M U T FA Ğ I :

BIR YEMEK

ANTROPOLOJISI
K Ü B R A S U LTA N Y ÜZ Ü N C Ü Y I L
AY N Ü L H AYAT U Y B A D I N
ARIF

BILGIN

S U AV I AY D I N
YA P I

K R E D I YAY I N L A R I
2021
6 0 0 S AY FA

Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı: Bir
Yemek Antropolojisi kitabı için Ekim 2019’da
çalışmaya başlıyorsunuz. Bu projenin arka
planını sizden dinleyelim istiyorum. Nasıl aklınıza düştü, nasıl gelişti?
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya’nın
gastronomi turizmini ortaya çıkarmak istemesiyle başladı aslında süreç. SATSO’nun GastroSakarya projesinin ilk ayağı diyebiliriz bu kitap
için. Kitabın içeriğini, araştırma yöntemini ise
yazarlarıyla birlikte belirledik. Sadece yemek
tariflerinden oluşan bir kitap değildi hayalimizdeki, gastronomiyi tarihsel, toplumsal ve kültürel art alanıyla birlikte düşünmek istiyorduk.
Bu sebeple Sakarya mutfağını antropolojik bir
çerçeve içinde ele almaya karar verdik.
Kitap için Sakarya’nın muhtelif bölgelerinde
160 kişiyle derinlemesine mülakatlar yapılmış.
Bu kişileri nasıl tespit ettiniz?
Her ilçede baskın olan belli başlı kültürler vardı.
Bu kültürlerin coğrafyayla nasıl değiştiğini
görmek de önemliydi. Bunun için yerel kültür
derneklerinden, üretici pazarlarından, kahve-

hanelerden yararlandık, yakın çevremizden
başlayarak kartopu yöntemiyle başka insanlara
ulaştık. Sakarya’nın değerli isimlerinden Müjgan Zaman hanımefendinin bize bu hususta çok
yardım ettiğini söylemezsek olmaz.
Görüşmelerinizin bir kısmı pandeminin yoğun
zamanlarında gerçekleşti zannederim. Ne gibi
zorluklar yaşadınız?
Kitabın bir bölümünü damak hafızasını aktardığı için yaşlı görüşmecilerimiz çoğunluktaydı.
Pandemi başlangıcında projeyi durdurmak
zorunda kaldık bu sebeple. Öte yandan 2020’nin
yaz aylarında bahçelerde, tarlalarda sosyal
mesafeyi koruyarak görüşmelere devam ettik.
Maskeyle görüşme yapmak elbette zordu, fakat
kitabı inşa etmeyi öyle sevdik ki, hiçbir engel çok
büyümedi gözümüzde. Kışın soğuğunda, yazın
sıcağında dağlarda, ovalarda Sakarya mutfağının izini sürdük.
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Bu görüşmelerdeki ziyaretlerinizden unutamadığınız, sizi çok etkileyen birkaç kesiti bizimle paylaşır
mısınız?
O kadar çok var ki aslında. Ama ilk aklımıza gelen
Kocaali sahası oldu. Merkezden uzak bir ilçe Kocaali ve biz en uzak köylerden birinde Köyyeri’nde
Sakarya’da yaşayan Gürcülerle görüşme yapıyoruz.
Bir kahvehanedeyiz, çayımız sıcak, soba yanıyor,
görüşmeler çok iyi gidiyor. Zaman nasıl aktı fark
etmemişiz. Gece yarısı olmuş, ertesi sabah tekrar
başka bir ilçede görüşmemiz var, merkeze dönmek
şart. Karanlık çökmüş, dağın içindeyiz. Yola çıktık.

İki kadın saha araştırmacısı olarak elbette belli başlı
korkularımız oldu. Dönüş yolunda GPS sinyali kaybedince, bu korku biraz daha yükseldi. Fakat sonra
bir şekilde bulduk doğru yolu ve birbirimize cesaret
verdik. Kitapla kurduğumuz duygusal bağ böyle
anlarda daha da pekişti diyebilirim.
Sakarya tarihten bugüne çok fazla göç alan bir
şehir. Göçlerin Sakarya mutfağının oluşmasındaki
yeri nedir?
Sakarya mutfağını yerli (Manav) ve göçmen mutfağı
olarak temelde ikiye ayırabiliriz. Yetmiş iki milletin
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Yaşlı görüşmecilerimizden
topladığımız tariflerin
gençlere aktarılması için ayrıca
çalışmak gerekiyor. Tariflerin
yaygınlaşması, yerel lezzetlerin
sürdürülebilirliği için de faydalı
elbette.

sofrasına misafir olduk biz sahada. Onların birbiriyle kurduğu iletişimi, karşılaşmalarını yemek üzerinden okumaya
çalıştık. Kısaca böyle söyleyelim, detaylar kitapta!
Araştırmanızdan hareketle, yemeğin, insanlar arasındaki
yardımlaşma duygusunu tesis etmedeki fonksiyonuna dair
neler söylersiniz?
Yemek gündelik hayatın bir parçası. Geçmişte ise tarladaki
dayanışmadan, sofradaki ortak kaplara yemeğin sembolik
olarak birlikteliğe, yardımlaşmaya işaret ettiğine tanık olduk. İmece akşamlarına dair hikayeler buna en güzel örnek
ya da tarlada çapa yapılacağı zaman birlik beraber içinde
toprağa bakım yapmak, doğayı bir ilişkiler bütünü olarak
görebilmek… Pamukova’daki Akçakaya köyünde yaşayan
Manavların bir sözünü aktaralım bu anlamda size: “Harmana serdiler safi samanı, ayrılık mı olur harman zamanı?”
Günümüzdeki tüketim ve hız odağının nasıl ortaya çıktığını
düşünmek için bir fikir verebilir anlatılanlar.
Kaynak kişilerin anlattığı yemeklerden ne kadarı halihazırda yaygın bir şekilde yapılıp bir sonraki nesle aktarılıyor? Bu konudaki gözlemleriniz nelerdir?
Topladığımız yemek tarifleri kırsal alandan geliyor. Günümüzde ise malum şehirli bir dünyada yaşıyoruz, genç
nüfus giderek azalıyor kırsalda. Yaşlı görüşmecilerimizden
topladığımız tariflerin gençlere aktarılması için ayrıca çalışmak gerekiyor. Tariflerin yaygınlaşması, yerel lezzetlerin
sürdürülebilirliği için de faydalı elbette. O tabağın lezzetini
veren hammaddenin üretim koşullarının iyileşmesi, üreticiyi
kalkındırması, şehirle kırsal alandaki mesafenin kapanması
için de bir fırsat aynı zamanda.
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Dostlukların
Filizlendiği Mekan
Marmara Kıraathanesi
CEM SÖKMEN
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Marmara Kıraathanesi’nde dostluğu paylaşanların
başında “Son Osmanlılar” ya da “1900’lüler” olarak
adlandırabileceğimiz kişiler gelir.

Marmara Kıraathanesi 1950’lerin ikinci yarısından kapandığı 1984 yılına kadar birkaç kuşağı bir araya getirmiş ve
önemli dostlukların filizlenmesine şahitlik etmiş bir mekandır. Beyazıt Camii’nin Laleli’ye bakan duvarlarına yaslanarak İstanbul kültür hayatına damgasını vuran Küllük Kahvesi’nin 1956’da başlayan imar hareketiyle ortadan kalkması
bu mekanın müdavimlerinden birçoğunu Ordu Caddesi’nde
yeni açılmış bulunan Marmara Kıraathanesi’ne yönlendirir.
Böylece Küllük’ün 1915’lerden 1956’lara kadar getirdiği kültür ve sohbet birikimi Marmara Kıraathanesi’yle 1980’lere
uzanma imkanı bulur.
Marmara Kıraathanesi’nin ilk yıllarında binanın yanında
bulunan arsanın yaz aylarında kullanılması müdavimlerin zihninde mekanın daha çok bir açık hava kahvesi olan
Küllük’e bağlanışını güçlendirir. Nitekim Küllük Kahvesi’ne
üniversite öğrenciliği dönemlerinde yetişmiş Mehmet Sılay,
Mehmet Feyyat, Ali Haydar Öztürk, Ali Karcı gibi isimlerin
Marmara Kıraathanesi için düştüğü kayıtlarda Marmara-Küllük ifadelerinin bir arada kullanıldığını görürüz.
Bir kültür mahfili
Marmara Kıraathanesi, bildiğimiz kahvehanelere göre daha
geniş bir mekana sahiptir. Bu genişliği içinde ön tarafta
Marmara Kıraathanesi’ni bir kültür mahfili haline getiren
ve bugün de anılmasını sağlayanların beraber olduğu masalar bulunur, bu masalara oyun verilmez. Arka tarafta ise
sohbet yerine iskambil, tavla, okey, domino, dama, satranç

gibi oyunların başrolde olduğu masalar yer alır. O yıllarda
çevrede yüksek yapılar bulunmadığı için Marmara Kıraathanesi’nin arka bölümü geniş bir Marmara Denizi manzarasına sahiptir.
Marmara Kıraathanesi’nin ön bölümünde oturanlarla arka
bölümdekiler arasında sıkı ilişkiler yoktur. Ancak yine de
uzun yıllar aynı mekanı paylaşmaktan gelen göz aşinalığı
zaman zaman İstanbul’un gündelik hayatı içindeki karşılaşmalarda devreye girer. Marmara Kıraathanesi’nin yaşayan
en eski müdavimlerinden Reşat Şen, bu karşılaşmalardan
ilginç bir örneği şöyle anlatır: “Bir gece Karaköy’de vapurdan indim. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Otobüs durağına
sığındım. Ne dolmuş, ne taksi, ne otobüs. Beklerken bir
araba döndü durdu. ‘Marmaralı yolda kalır mı’ dedi. Baktım. Her gün en dip taraflarda başını hiç kaldırmadan oyun
oynayanlardan biri. Belki selamlaşmamışızdır bile. Gece bir
buçuktu, beni Marmara’ya getirdi.”
Son Osmanlılar
Otuz yıla yakın bir zaman diliminde Marmara Kıraathanesi’ni mesken tutan ve yazıp-söyledikleriyle bu mekanın
unutulmamasını sağlayan sohbet grubuna baktığımızda ise
hatırı sayılır bir çeşitliliği görmek mümkündür. Marmara
Kıraathanesi’nde dostluğu paylaşanların başında “Son
Osmanlılar” ya da “1900’lüler” olarak adlandırabileceğimiz
kişiler gelir. Osmanlı’nın son yıllarında doğan-büyüyen,
Cumhuriyet’te yaşlanan kuşağın mensubu olan İzzeddin
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Şadan, Saip Ragıp Atademir, Nuri Karahöyüklü,
İbrahim Kaur ve Cemaleddin Server Revnakoğlu gibi isimler, kişilikleri, üslupları, tavırları ve
sohbetler esnasında verdikleri bilgilerle genç
kuşak Marmaratörlerin hafızasında silinmez izler
bırakır.
Marmara’da ikinci kuşağı çoğu 1925-1935 arasında doğanlar oluşturur. Ali İhsan Yurt, Ziya Nur
Aksun, Mehmed Şevket Eygi, Ahmet Güner Elgin, Sezai Karakoç, Emin Işık gibi isimlerin öne
çıktığı bu kuşak, aralarındaki gazeteci, dergici,

IŞIK

K A R A K O Ç

yayıncı, eğitimci, yazar ve öğretmenlerin yaptığı
çalışmalarla Marmara Kıraathanesi’nde bir kültür
atmosferi oluşmasına önemli katkılar yapar.
Marmara Kıraathanesi 1960’lı yıllarla birlikte
eğitimciler ve basın-yayın çalışanlarının yazılı
kültür zemininde geliştirdiği dostlukların merkezi olarak bilinmeye başlar. Ali İhsan Yurt’un
kitap yayıncılığı, Ziya Nur Aksun’un matbaacılığı,
Mehmed Şevket Eygi, Ahmet Güner Elgin, Yücel
Hacaloğlu’nun gazeteciliği, Sezai Karakoç’un
dergiciliği hem Marmara’da yeni dostluk halkaları kurulmasına hem de Babıali dünyasıyla mekan
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- 1950

arasında yeni bağlantılar kurulmasına kaynaklık eder.
Anılan isimlerin çoğu 1960’lı yıllarda "Yeni İstiklal",
"Babıali’de Sabah", "Yeni İstanbul" gibi gazetelerde
idarecilik veya köşe yazarlığı yaparak Marmara Kıraathanesi’ni ülke gündeminin tartışıldığı bir mekan haline
getirirler.
Dostluk halkaları
Marmara Kıraathanesi’ndeki üçüncü kuşağı, 1940’larda doğan ve çoğu üniversite eğitimi için Türkiye’nin
çeşitli şehirlerinden İstanbul’a gelen öğrenciler oluşturur. 1960’larda üniversite öğrencisi olarak Marmara
Kıraathanesi yaranına dahil olanların arasından pek
çok isim ilerleyen yıllarda İstanbul’un kültür, fikir ve
basın dünyasına katılacaktır. Erol Güngör, Mehmed
Çavuşoğlu gibi sonradan akademide boy gösterecek
isimler henüz üniversite yıllarında Marmara’dan dostları Ahmet Güner Elgin’in tavassutuyla "Yeni İstanbul"
gazetesinde musahhihlik yapar; Durali Yılmaz, Mustafa Miyasoğlu gibi isimler Necip Fazıl’ın "Büyük Doğu"
dergisine katkı sunar.
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Marmara Kıraathanesi, iletişim imkanlarının günümüze nispetle sınırlı olduğu
zamanlara ait bir mekan olarak merkezi konumu ve müdavimlerinin bağlılığı sebebiyle
arkadaş ve dostların birbirini bulduğu, bulamazsa haber bıraktığı bir yer olur.

Marmara Kıraathanesi, iletişim imkanlarının günümüze
nispetle sınırlı olduğu zamanlara ait bir mekan olarak merkezi konumu ve müdavimlerinin bağlılığı sebebiyle arkadaş
ve dostların birbirini bulduğu, bulamazsa haber bıraktığı
bir yer olur. Burada uzun yıllar boyunca bir araya gelmek
müdavimlerinin zihninde mekandaki belirli masaların belirli
insanlar ve sohbet konularıyla özdeşleşmesini de beraberinde getirir. Kıraathanenin birinci kuşağından İzzeddin
Şadan, Nuri Karahöyüklü, Ragıp Atademir gibi isimler
sohbetlerinde mesleki kariyerlerini de katarak yaşayıp gördükleri olaylarla ilgili “off the record” bilgiler verir. Hukuk

eğitimi gören, matbaacılıkla uğraşan ancak bunlarla birlikte
Osmanlı tarihine tutkunluğu ile bilinen Ziya Nur Aksun’un
masasında toplananlar ondan derinlikli ve ayrıntılı tarih
sohbetleri dinleyeceklerini bilirler. Cerrahi şeyhi ve sahaf
Muzaffer Ozak, hiç bitmeyen ikramlarıyla birlikte kıraathaneye geldiğinde, hocanın sohbeti -fıkraları ve esprileri eksik
olmamakla birlikte- tasavvuf vadisinde seyredecektir. Sezai
Karakoç’un masası, onun şiirini ve köşe yazılarını takip
eden, edebiyat yolunda ilerlemek isteyen gençlerle örülüdür.
Bugünkünden farklı olarak dönemin Beyazıt’ı iş çevresiyle
birlikte sivil yerleşimin devam ettiği bir bölge olduğu için
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Marmara Kıraathanesi dostluklara doğal karşılaşmalarla zenginleşme imkanı
da bulur. Ziya Nur Aksun - Dündar
Taşer, Erol Güngör - Mehmed Çavuşoğlu - Mehmet Genç, Ahmet Güner Elgin
- Yücel Hacaloğlu, Nail Caner - Erol Ergüneş - Salih Mert, İsmail Özen - Vehbi
Sınmaz - Filozof Cemal ve Fethi Erhan
- Muzaffer Zorlu - Tuncer Enginertan
arasındaki dostluk halkaları Marmara
Kıraathanesi müdavimleri tarafından
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üzerinden uzun yıllar geçtiği halde hürmet ve tebessümle hatırlanmaya devam
edecektir.
İnsan-mekan ilişkisinin 20. yüzyıl İstanbul’undaki önemli örneklerinden biri
olan Marmara Kıraathanesi, 12 Mart
1971 muhtırası, 1976 ile birlikte yükselen çatışma ortamıyla eski havasını
kaybetmiş, 1980’lerle birlikte bölgenin
bütünüyle iş çevresine dönüşmesinin
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de etkisiyle ortadan kalkmıştır. Marmara Kıraathanesi’nde tanışarak uzun
yıllar dostluğu paylaşanların bir kısmı,
1984’te mekanın kapanmasından sonra
Marmara’ya pek de uzak olmayan Fatih’teki Ozanlar Kahvesi’nde, bir kısmı
1985 sonrasında Çarşıkapı’da Çorlulu
Ali Paşa / Erenler Çay Bahçesi’nde
buluşmaya devam etmişlerdir.
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MITOLOJI
AY N A S I N D A N
YA N S I YA N
DOSTLUK
GÖNÜL YONAR

Tarihin sözlü döneminde yaşamış insan deneyimlerine
baktığımız zaman bize mitolojik hikayeler üzerinden çok şey
anlattıklarını görürüz. İyi duyguların (sevgi, sadakat, dostluk,
vefa) olduğu gibi kötü duyguların (kin, nefret, düşmanlık,
hırs, kıskançlık) da tezahürleri olan hikayelerle karşılaşırız.

1868

Mitoloji, tarih öncesi çağlarda, henüz
yazının icat edilmediği dönemlerde,
insanların duygu ve düşüncelerini bir
takım imge ve sembollerle ifade ettikleri, farklı anlatım yöntemleriyle hayata
dair düşüncelerini aktardıkları sözlü
birikimin adıdır. Bizim binlerce göbek
önceki atalarımızın tıpkı bugün bizim
yaptığımız gibi kainata, hayata, ölüme,
öte dünya fikrine karşı sordukları sorular ve verdikleri cevapların toplamına
mit denir. Mitler kısaca, tarih öncesi
dönemlerde insanların hayatı anlamlandırma yönündeki bütün çabalarının
saklı olduğu sözlü anlatılardır.
Mitler, modern tarih biliminin gelişmesinden sonra, tarih öncesi insanlık
adıyla açılan kategorinin ana araştırma malzemesi olarak incelenmiştir.
Bu çaba, metodolojisi, yöntemleri,
literatürü, verileri, bulguları olan
modern bir bilim dalı olarak mitoloji
adıyla modern bilim dallarından birisi
olmuştur.
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Tarihin sözlü döneminde yaşamış insan
deneyimlerine baktığımız zaman bize
mitolojik hikayeler üzerinden çok şey
anlattıklarını görürüz. İyi duyguların
(sevgi, sadakat, dostluk, vefa) olduğu
gibi kötü duyguların (kin, nefret, düşmanlık, hırs, kıskançlık) da tezahürleri
olan hikayelerle karşılaşırız. O dönemin insanları için bilinmeyen varlıklar,
olağanüstü nitelikleriyle kutsal varlıklardır. Bu nedenle onlara da tanrısal varlıklarmış gibi davranılır. Her
bir doğa olayından sorumlu olan bu
doğaüstü varlıklara (iyelere) atfedilen
kutsallık üzerinden insan davranışları
şekillenir.
İyilik ve kötülük
Mitik düşüncede iyilik ve kötülük,
kendi başına var olan, insandan bağımsız bir olgu değildir. İyilik, insanın
kutsalla olan ilişkisinde ona verilen
ödül iken; kötülük, mutlak surette
kutsal varlıkların şiddetini celbetmiş

DOSTLUK

eylemler nedeniyle insana bulaştırılan/
musallat edilen bir olgudur. Bu şekilde
inanan mitik dönem insanı için iyilik ve
kötülük, kutsalla ilişkili birtakım temel
prensiplere bağlıdır. Tanrısal kuvvetler
eğer insana bir iyilik dokundurursa bu
onların dostluk eli olarak görülür ve
aynıyla mukabele etmek gerekir. Sunu
törenleri bunun en önemli kanıtlarıdır.
Tanrısal kuvvetler insanlara kötülük
dokundurduklarında ise insanlar bunu
iki şekilde yorumlar. Birincisi; insanlar
tanrıları kızdıracak bir şeyler yapmıştır
ve tanrılar öfkelerinin bir yansıması
olarak insanlara çoğu doğal afet şeklinde birtakım musibetler vermiştir. İkincisi; sebepsiz kötülükler (çocuksuzluk, ölüm, hastalık) karşısında insan,
tanrılar ile yakınlığını (kurban, sunu)
sorgulamaya başlar. Tanrısal kuvvetlerin bu “verilmiş” şey karşısında insana
bir mesaj verdiği düşünülür. Bu nedenle bu türden musibetleri defetmek için
tanrıların memnun edilmesi gerekir.
Her iki durumda da insan, kutsal ile
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arasındaki ilişkiyi gözden geçirir. Çünkü iyiliğin ve kötülüğün tanrısal gücü karşısında boyun eğmek zorundadırlar.
En büyük hediye
Dostluk, insana Tanrı tarafından verilen en büyük hediyedir.
Bu bir duygudur ve bu duygu mitik dönemlerde insanların
en çok ihtiyaç duyduğu bir olgu olarak tanrılar tarafından
onlara bir iyilik olarak sunulmuştur.
Kutsalla ilişkisi güçlü olan insan hava ile yaşar, dost ile ömür
uzatır. Gerçekten de mitik dönem insanları tanrılarla olan
ilişkilerinde dostluk üzerinden insan soyunun devamını

sağlamışlar bunu tanrıların onlarla olan dostluğu sayesinde gerçekleştirmişlerdir. MÖ 2000’lere tarihlendirilen ve
1850’lerde toprak altından çıkartılan dünyanın en eski edebi
metni olarak görülen Sümer tabletlerinden birinde dostluğu
sayesinde insanlığı kurtaran hikaye yazılıdır. Sümer mitolojisinde bilgi tanrı(ça)sı Ea, dönemin en munis, en aklı başında,
en mazbut insanına, insanlığın soyunun devamı için dostluk
eli uzatır. Hikayeye göre bilgi tanrısı Ea, tanrıların insanlardan şikayet ettikleri bir toplantıya katılır. Bu toplantıda,
insanların yeryüzünde çok çalıştıkları, hırsla iş peşinden
koştukları ve çok gürültü yaptıkları için onlara büyük bir
ceza verilmesi gerektiği görüşü dile getirilir. Ea bu görüşe
karşı çıkar. İnsanlar arasında iyi ve makul çalışan, “gereği

1868

D E R G İ / M I T O L O J I AY N A S I N D A N YA N S I YA N

DOSTLUK

kadar” iş çıkaran insanların da olduğunu söyler. Fakat ağırlıklı görüş “insanların hırsla çalıştıkları” ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğidir.
O gece Ea, yeryüzündeki insanlardan kalbi en iyi olanının Utnapiştim’in
rüyasına girer. Rüyada ona tanrıların aldıkları kararı bildirir ve akabinde
kurtuluş için ne yapılması gerektiğini söyler. Utnapiştim, yarı uykulu yarı
uyanık emri alır. Emir “Tanrılar tufan ile insanlığı sona erdirecek! Kalk,
bir gemi yap!” şeklindedir. Hikayenin sonrası hem Kitab-ı Mukaddes’te
hem de Kur’an-ı Kerim’de bildirilen şekliyle Utnapiştim (Nuh)’in kalkıp
gemi yapması ve tufandan insan soyunu kurtarması şeklinde sonuçlanır. Bu Sümer anlatısının onlara Nuh Peygamber zamanından kaldığı
yönündeki araştırmalar tek tanrılı dinler açısından oldukça önemli veriler
sunar. Bu tablet göstermiştir ki Tanrı, insanlığı bir tufan ile uyarmış fakat
onların yok olmasına engel olarak gerekli tedbirlerin alınmasıyla onlara
yeniden ikinci bir şans vermiştir. Yaratıcının dostluk eli insanın ömrünün
devamında etken olmuştur.
Türk mitolojisinde dostluk
Türk mitolojisinde de kutsal ile insan arasında tıpkı Sümer mitolojisinde
olduğu gibi bir dostluk inşası vardır. Kozmogonik yaratım gerçekleşmezden evvel, yani Tanrı kainatta hiçbir şey henüz yaratmamış iken,
simsiyah suların içinden çıkan Ak Ene, Tanrı Ülgen’e yaratma ilhamını
verir. Ülgen, Ak Ene’nin ilhamıyla yaratım işini yavaş yavaş gerçekleştirir.
Sırasıyla dağlar, ovalar, yeryüzünün ögeleri oluşmaya başlar. Fakat Ülgen
bir an paniğe kapılır. Bütün bu yaratma işine hakim olmak ister. Kendisi
de tek başına yaratsın ister. Yaratım için kendisine verilmiş olan toprağın bir parçasını ağzına atmak suretiyle gizler. Durum anlaşıldığında
Tanrı'nın merhametiyle ağzındakinin geri verilmesi emredilir. Hikayede
buradan sonra iyiliğin tarafında olan Ülgen’in, kötülüğün tarafında olan
Erlik’e dönüştüğü görülür. Hikayede dönüşüm kendisini belli etmez fakat
toprağı yutan, yeraltına gönderilmekle cezalandırılır ve o artık yeraltının
tanrısı olur. Bu Erlik’tir. Gelelim Ak Ene’nin dostluğuna. Bu hikayeden
sonra Tanrı insana yeniden şans tanır. Merhametiyle insana iyiliği dostluğu öğretir. Ülgen (Erlik ondan ayrılıp yeraltına gittikten sonra) yeniden
Tanrı'nın cennetine konur.
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Yunan mitolojisinde dostluk
Pagan Yunan mitolojisinde dostluğu belirgin bir örneklem üzerinden
görebilmek güçtür. Bu mitolojide, kapitalist ekonomik sistemin en erken
işaretlerinin sosyal düzendeki gölgesine benzer ilişkiler görülür. Genellikle
Olympos tanrıları kendi aralarında kavga ederler. Eril güç gösterisinde
bulunarak insanları korkuturlar. Onlarla alay ederler. İnsanların sahip
olmadığı haklara sahiptirler ve bu nedenle istedikleri gibi davranırlar. Tanrıçalarda ise durum biraz farklıdır. Kendi aralarındaki kavgalar, genellikle
de güzellik, aşk, evlilik, çocuk gibi maddi özellikler üzerinden çıkar. Hatta
Troya Savaşı’nın kökeninde üç tanrıça arasındaki güzellik yarışı vardır.
Diğer tanrıçalarda da durum farklı değildir. Kimisi Zeus’un çapkınlıklarının peşine düşerek kadınları cezalandırır, kimisi kendisinden daha çok
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Kutsalla ilişkisi güçlü olan insan hava ile yaşar, dost ile ömür uzatır.
çocuğu var diye diğerinin çocuklarını
öldürür kimisi de erkek tanrıların
kurbanı olan ölümlü kadınlara eziyet
eder. Kısaca Yunan mitik anlatılarında
insana uzatılan bir dostluk eli olmadığı
gibi insanın da tanrısal alana karşı bir
teveccühü görülmez. (Yunan mitolojisi
dediğimiz zaman şu hususun akılda
tutulması gerekir. Pagan Yunan mitolojisi, Yunanlıların MÖ 4-5.yüzyıllarda
yani uygarlığın inşa edildiği dönemde

Anadolu uygarlıklarından aldıkları
mitik hikayeleri bir yandan ataerkil düşünüş kodlarına uydurarak, bir yandan
da kadim Mısır geleneğinin ve Anadolu
epik geleneğiniz izlerini silmek için
yoğun çaba sarf ederek değiştirdikleri
hikayelerdir.)
İnsanlık tarihi mitik dönem, sözlü ve
yazılı tarihiyle bir bütündür. Başlangıcından bu yana anlatılan bizim

hikayemizdir. Bu hikayede insanın
elinden tutan, ona dostluk bağlarını
öğreten, dostluk gösteren kutsal bir
âlem vardır. Doğunun mitik anlatısı
kutsal-insan ilişkisinde kesintisiz bir
dostluğu örneklendirir. Kutsalın bütün
izdüşümleri insanın dostluk içinde bir
hayatı daha anlamlı kılacağı ve kutsala
böylelikle daha yakın olacağı üzerine
inşa edilmiştir.
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"Küçük Prens"in yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin çok
sevdiğim bir sözü vardır: “Sevmek birbirine bakmak değil
birlikte aynı yöne bakmaktır.” İnsanların kalbini ve ruhunu
bir arada tutan şey o büyük sevgiye doğru giden yoldur. Ve
“yolun büyüğü küçüğü yoktur bizim adımlarımız vardır” yalnızca. İşte çıkılan her yolculukta tüm zorluklar Mevlana’nın
işaret ettiği gibi iki bedenin tek ruh olduğu dostluklarla
aşılabilir.
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Ne zaman söz dostluktan açılsa gözümün
önüne hep o fotoğraf karesi gelir: Dört kadın
yazarın, yani Safiye Erol, Samiha Ayverdi, Sofi
Huri ve Nezihe Araz’ın gülerek bir
deftere eğildikleri o an.
SAFIYE

EROL

S A M I H A AY V E R D I

Ne zaman söz dostluktan açılsa gözümün önüne hep o fotoğraf karesi gelir: Dört kadın yazarın, yani Safiye Erol, Samiha
Ayverdi, Sofi Huri ve Nezihe Araz’ın gülerek bir deftere eğildikleri o an. Yüzlerindeki dinginlik ve o gülümseme bulundukları odayı aydınlatmaktadır. Duvardaki tablolara, odadaki mobilyalara bakılırsa o gün Samiha Ayverdi’nin Fatih’deki
evinde toplanmışlardır. Peki onların yüzünü güldüren nedir?
Bu dört kadını bir araya getiren şey ne olmuştur? Bu dostluk
yıllarca devam etmiş midir? Yolları ilk nerede kesişmiştir?
Hangi yolculuğun karesidir o fotoğraf?
Fotoğraf karesinin söylediği
Bu soruların cevabını bulmak için 1940’lı yıllara doğru bir
yolculuk yapalım. Samiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol
ve Sofi Huri’nin yolları Rifai şeyhlerinden olan Kenan Rifai’nin Fatih’teki dergahına düşer. Bu dört farklı hikayesi olan
kadının yollarının kesiştiği dergah aynı zamanda dostluğun
da ilk düğümünü atar gönüllerine. O dergahta dönemin
okumuş yazmış eğitimli dört kadını olarak öne çıkarlar. Kenan Rıfai’nin sohbetlerinde gönüllerindeki yaralara merhem
aramaya gelmiştir her biri. Tasavvufun açtığı yolda gönüllerine şifa bulacaklardır. Bu arayış ve yolculuk bu dört kadını
birbirine daha da yakınlaştırır. Birbirlerine kardeş ve yoldaş
kılar zamanla. Öyle ki Kenan Rifai’nin vefatından sonra da
birbirlerinden hiç kopmazlar. Bu tanışıklığın dostluğa dönüşü
ise ortak yazdıkları kitaplarla katmerlenir.

SOFI

HURI

NEZIHE ARAZ
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Geçtiğimiz yıllarda Kubbealtı Neşriyat’tan çıkan "Samiha
Ayverdi Mektuplar 5" adlı kitapta Samiha Ayverdi ile Nezihe
Araz, Safiye Erol ve Sofi Huri arasındaki mektuplaşmaları
okumuş ve bu dostluğun nasıl şekillendiğine bir okur olarak
şahit olmuştum. Mektupları yayına hazırlayan Samiha
Ayverdi’nin torunu Samiha Uluant Ataman kitabın giriş yazısında bu dostluğa dair şu notu düşer: “Bu kitap bambaşka
coğrafyalardan ve kültürlerden gelip yolları birbiriyle kesişen ve hayatlarının bir dönemini aynı duygu ortaklığı içinde
paylaşan üç kadın yazarın, Samiha Ayverdi’ye yazdıkları
mektupları ve dostluklarının hikayesini içermektedir.”
O şiir de olur, masal da
Samiha Ayverdi’nin “Bir hikaye yazsam onu mevzu seçerdim; bir efsane donatsam, onu alır işlerdim. Zira o şiir de
olur, masal da olur” dediği Safiye Erol, Rumelili bir ailenin
kızı olarak 1902 yılında Edirne’de dünyaya gelir. 15 yaşın-

da Almanya’ya tahsil için gönderilir ve Münih’te felsefe ve
edebiyat eğitimi gördükten sonra İstanbul’a döner. Yazmak
onun çocukluğundan beri içinde taşıdığı büyük bir tutkudur. Bir röportajında bunu şöyle anlatır: “Henüz on üç yaşındayken içime büyük bir romancı olmak arzusu dolmuştu.
Bir gün ecnebi olan profesörüm bana ‘Sen Türklerin Selma
Lagerlöf’ü olacaksın’ demişti. Almanya’dan İstanbul’a döndükten sonra ilk eserim "Kadıköyü’nün Romanı"nı 1935’te
neşrettim.” "Vakit" gazetesinde tefrika edilen ve daha sonra
kitap olan "Kadıköyü’nün Romanı"yla edebiyat dünyasının dikkatini çeker. Ancak Erol’un asıl gayesi Ciğerdelen
romanını yazmaktır. Öyle ki bu romanı için Nietzsche’nin şu
cümlesini kullanır: “Büyük eserler müelliflerinden intikam
alır.” Çünkü Ciğerdelen’i yazarken Erol hastalanır, kilo kaybeder, son bölümünü yazarken de iki kere baygınlık geçirir.
Ama sonunda içindeki fırtına bir romana dönüşür ve nesiller
boyu büyük bir aşkla okunur.
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Aşk dergahında gönlüne şifa arayan
Safiye Erol’un 1947 yılında yolu dostlarının aracılığıyla Rifai Dergahı’na düşer
ve burada başta Samiha Ayverdi olmak
üzere diğer üç kadınla tanışır. Her
birinin dergaha geliş hikayesi farklıdır.
Samiha Ayverdi ağabeyi sayesinde Rifai
Hazretleriyle tanışmıştır. 1920 yılında
Konya’da doğan Nezihe Araz ise henüz
28 yaşındayken İstanbul’a eğitimini
tamamlamaya gelir. Araz’ın babası Samiha Ayverdi’nin ağabeyi Ekrem Hakkı
Ayverdi’yle kızını tanıştırır ve bir
anlamda onlardan kızına “göz kulak”
olmalarını rica eder. Samiha Ayverdi ile
Nezihe Araz’ın tanışıklıkları kısa sürede abla-kardeş ilişkisine döner. Ayverdi
Araz’ı şeyhi Kenan Rifai ile tanıştırır.

Bu dostluk 1964 yılına kadar devam
eder ancak daha sonra araya bazı fikrî
ayrılıklar girer ve dostluk bağı kendiliğinden kopar.
Mevlana ve Yunus Emre sevgisi
Ortodosk bir ailenin kızı olan Sofi Huri
ise Halep’te doğar. Çocukluk ve ilk
gençlik yılları Gaziantep’te geçer. Daha
sonra üniversite eğitimi için Londra’ya
gider. Sofi Huri’nin yolu 1940’lı yılların sonuna doğru Mevlana ve Yunus
Emre’ye sevgisi ve ilgisi sebebiyle Rifai
Dergahı’na düşer ve burada üç kadınla
tanışır. Bu dört arkadaşın dostluğu
Kenan Rifai ile kurdukları gönül bağı
ve tasavvufa olan ilgileriyle perçinlenir.

Birlikte tasavvuf alanında çalışmaya
başlarlar. İlk eserleri Kenan Rifai Hazretleri’nin vefatının ardından kaleme
aldıkları "Kenan Rifai "ve "Yirminci
Asrın Işığında Müslümanlık" adlı çalışmadır. Kitap tamamlandığında Samiha
Ayverdi’nin ağabeyi Ekrem Hakkı
Ayverdi’nin evine dönemin ünlü yazar,
kültür adamları ve akademisyenleri
davet edilerek kitabın tanıtımı yapılır.
Samiha Ayverdi o toplantı günü için
daha sonra şunu söyleyecektir: “O toplantıya edebiyat ve kültür hayatımızın
birçok mühim sîması davet edilmişti.
Toplantı, bunlardan sadece iki kişiye
çok tesir etti ve bizimle derûnî bir
yakınlık kurdu. Bunlardan biri Nihad
Sami Banarlı diğeri Şekip Tunç’tu.”
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Nihayet tamamlanan kitap
Böylece bu dört yazar hanımın kitap çalışmalarına Nihat
Sami Banarlı da dahil olur. Hep birlikte daha büyük bir projeyi hayata geçirmek için toplanırlar. Kenan Rifai’nin derslerinde tutulmuş birkaç farklı notu karşılaştırarak "Mesnevi"yi
şerh etmeye karar verirler. Her hafta Salı günleri birinin
evinde buluşurlar. Önce akşam yemeği yenilir ve ardından
çalışmaya geçilir. Bu çalışmada bu dört kadına Banarlı da
eşlik eder. 1953 yılında başlayan bu çalışma Safiye Erol’un
vefatından ve Nezihe Araz’ın gruptan ayrılmasından sonra
da devam eder, 1973 yılında tamamlanarak neşredilir.
Bu dört arkadaştan en erken yaşta vefat eden Safiye Erol

EVDEN

BIR GÖRÜNÜM

olur. Henüz 62 yaşındayken geçirdiği ani bir rahatsızlıkla 7
Ekim 1964 günü vefat eder. Safiye Erol’un romanları yanında "Çölde Biten Rahmet Ağacı" kitabı Peygamber Efendimize ve onun dönemi üzerine yazdığı yazıların yer aldığı
eseridir. "Yeni İstanbul" gazetesinde bir Ramazan ayında
çıkan bu yazıları onun tasavvuf yolculuğuna da ışık tutar.
Sofi Huri ise Yunanistan’da yaşayan kızının yanına yerleşir
ve bir süre başta Samiha Ayverdi olmak üzere dostlarıyla
haberleşmeye devam eder. Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan
Sofi Huri, burada kurduğu güçlü dostlukları bırakarak
Yunanistan’a gitmek zorunda kaldığı için üzgündür ve bunu
mektuplarında sık sık dile getirir. 1983 yılında 86 yaşındayken Atina’da vefat eder.
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Geçtiğimiz yıllarda Kubbealtı
Neşriyat’tan çıkan "Samiha Ayverdi
Mektuplar 5" adlı kitapta Samiha
Ayverdi ile Nezihe Araz, Safiye
Erol ve Sofi Huri arasındaki
mektuplaşmaları okumuş ve bu
dostluğun nasıl şekillendiğine bir
okur olarak şahit olmuştum.

1905 yılında İstanbul’da doğan ve yazmaya şeyhi Kenan
Rifai’nin teşvikiyle başlayan Samiha Ayverdi kırktan fazla
esere imza atar. Roman ve hikaye yazarak edebiyat dünyasına adım atan Ayverdi biyografi, hatıra, şehir yazıları
ve makalelerle yazma serüvenini ömrünün sonuna kadar
sürdürür. Elindeki kalemi hiç düşürmeyen Ayverdi 1993
yılında İstanbul’da vefat ettiğinde ardında önemli eserler
bırakır.
Mektuplarla süren dostluk
Nezihe Araz’ın vefatı ise oldukça hüzünlüdür. 2009 yılında
vefat eden Araz’a ömrünün son günlerinde alzheimer teşhisi konulur. Son yıllarında bir bakımevinde kalan Araz,
çevresiyle görüşmeyi de bu yıllarda reddetmiştir. Belki en
acı olan Nezihe Araz’ın başta yazıldığı 1959 yılında büyük
ses getiren "Anadolu Evliyaları" kitabı olmak üzere pek
çok çalışmasının mirasçıları arasında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden vefatından sonra basılmamalarıdır. Güçlü
bir kalemi olan Araz’ın Yunus Emre’nin hayatını anlattığı
"Dertli Dolap", "Mevlana’nın Romanı", "28 Peygamber",
"Çocuk ve İslam", "Gelin Canlar Bir Olalım" gibi tasavvuftan beslenmiş pek çok eseri vardır. "Anadolu Evliyaları" adlı eserinin ise yıllar önce TRT’te belgesel olarak
da seyirciyle buluştuğunu hatırlatalım. 1940’lı yıllardan
1950’lerin ortasına doğru kaleme aldığı birkaç mektup
ise özellikle Samiha Ayverdi ve Nezihe Araz arasındaki
dostluğu gözler önüne sermektedir.
Bu dört kadının bir dergahta başlayan ve kalemle devam
eden yolculuklarından hatıra elimizde mektupları ve anı
olarak fotoğrafı kaldı. Bu fotoğraf karesi en güzel dostlukların O’nu anlamak için çıkılan yolculuklarda kök saldığını anlatıyor aslında. Bize O’nu hatırlatan nice dostlara ve
dostluklara selam olsun!
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“İnsana dost olmak, fikre dost
olmak, coğrafyaya dost olmak,
tarihe dost olmak, kendi
vücuduna dost olmak, komşuya
dost olmak gibi kademe kademe
ama entegre bir bütün içinde
bütün dostluklar söylenmeye
mecburdur.”

Başlıktaki ifade Şair Erdem Bayazıt’a
ait. İfadenin tanımladığı kişi de Fethi
Gemuhluoğlu. Onun kim olduğunu
anlatabilmek içinse 22 Kasım 1975’ten
bahsetmemiz gerekiyor. Yer, Aydınlar
Ocağı. Kendisini kırk senedir söz,
yirmi beş senedir yazı orucu tutan biri
olarak tanımlayan Fethi Gemuhluoğlu
söze başlıyor: “Evveli, ahiri, zahiri,
batını selamlarım.” Konu ise çok yalın:
Tek kelime ile ‘dostluk’.
Malatya Arapgir’li bir ailenin 1923’te
Göztepe’de doğan evladı Fethi Gemuhluoğlu. Kur’an-ı Kerim’i okumayı
bilmediği için çöple yazıların üzerinden giderek sevap murad eyleyen
anasının “Sebep ey!” nidasını, ilham
verdiği Erdem Bayazıt’ın şiirini okuyanları elbette daha iyi anlayacaklar.
1940 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni
bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirmek üzereyken
yarım bırakır. Askerlik görevini Gelibolu’da adliye subayı olarak yapar Gemuhluoğlu. 1950-1955 yılları arasında
İstanbul’da muhtelif okullarda Türk
dili ve edebiyatı hocalığı görevinde
bulunur. Onun ismini ilk anabileceğimiz tarih ise 10 Nisan 1950’dir. Çünkü
Mareşal Fevzi Çakmak vefatında rad-

yonun normal şarkılı türkülü yayınına
devam etmesini protesto eden gençlerden biri de merhum Gemuhluoğlu’dur.
Fethi Bey, "Serden geçti" dergisinin
Mayıs 1950 tarihli sayısında içinde yer
aldığı Mareşal’i defneden o insanları:
“Bu insanlar omuzlayacakları şeyi
biliyor, o yüzden senelerdir ak-pak tutuyorlardı… Artık kalabalık hoca idi!
O öğretiyordu.” sözleriyle anlatacaktı.
1959’da, şahitliğini merhum Mustafa
Özeren ve merhum Rauf Orbay’ın yaptığı bir nikahla Suzan hanımla evlendi. Mehmet Ali ve Veli Selman isimli
iki oğlu oldu. 1963 ile 1965 arasında
Almanya’da dil öğrendi ve o bozlaksız
diyarda serbest gazetecilik yaptı.
“Hiç aşık oldun mu?”
Birçok görevde bulundu Gemuhluoğlu:
İstanbul Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Kalem Müdürlüğü, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Basın Müşavirliği,
Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği,
Aydınlar Ocağı ile Türk Edebiyat
Cemiyeti’nin İstişare Kurulu ve pek
çok hayır kurumunun da yöneticiliğini
yaptı. Oturduğu koltuğu insanlardan
uzaklaşmak için kullanmadı, insan-

lara ulaşmak adına bir vesile bildi.
“Ulaşmak” sözünün laf olmadığını her
ay bursunu almaya gidince yazılarını
okuyup, eleştirmesi ilerinin usta yazarlarının şahitlikleriyle sabittir. Gençlere
cebinizdeki parayla simit alacağınıza
tiyatroya, sinemaya gitmelerini tavsiye
eden Gemuhluoğlu’nun “Hiç aşık
oldun mu?” sorusuna elbette bir mim
koymak lazım. Mustafa Seçkin’in
sözleri şimdi daha bir yerine oturuyor:
“Gördüğü her şaire onun en güzel
mısralarını okuyarak söze başlardı.
Nerede olursa olsun, herkesteki güzelliği bilirdi ve oradan girerdi. Birinde
şöyle pırıltıya benzer bir şey görsün
ona kancayı takmıştır. Her an adam
arardı, kimi avlayayım, kimi rahmete
götüreyim diye. O Türkiye’nin muhtarı
idi. Her şeyden haberdar idi, o nasıl
takip, şaşarsın!”
Yine de bir şeyler eksik kaldı. Farkındayım. Bu noktada gelin merhum şair
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“İnsanlar arasında köprüler kurardı,
köprüleri atmazdı.”

Erdem Bayazıt’ın şahitliğine başvuralım. “Hayatımda onun
kadar çok kişiyle ilişki kurmuş bir başkasını tanımadım.
Behçet Kemal Çağlar’dan Tarık Zafer Tunaya'ya, Genco Erkal'dan Fikret Otyam'a kadar uzanan bir arkadaşlık hinterlandı vardı. İnsanlar arasında köprüler kurardı, köprüleri atmazdı. Sık sık “Herkese bir Hazreti Ömer talihini tanıyın.”
derdi. Herkese evliya imiş gibi muamele eden, “Öyle değilse
bile öyle olur belki.”diyen rahmetliye de bu yakışırdı zaten.
Dostluk üzerine
“Dostluk Üzerine” bir konuşma ama tartışma değil. “Tenkit
etmekten tebliğe zaman bulamıyoruz.” diyen Gemuhluoğlu,
muhabbet üzerine kurdu tebliğini. “İnsana dost olmak, fikre
dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi
vücuduna dost olmak, komşuya dost olmak gibi kademe
kademe ama entegre bir bütün içinde bütün dostluklar
söylenmeye mecburdur.” dedi. “Mümin kişi, yerinmenin ve

sevinmenin ötesindedir. Mümin kişi yerinmez ve sevinmez,
çünkü gerçekçidir. Mümin kişi zan üzere değildir. Zannın
büyüğünden de küçüğünden de sakınmıştır.” dedi. “Ben aşksız insanlar görüyorum: Huzur içinde uyuyorlar, gidiyorlar,
gülüyorlar, vitrinlere bakıyorlar; hala büyük pazarlıklar peşindeler, hala büyük ihalelere giriyorlar. Türkiye’nin içinde
bulunduğu büyük felaketi idrak etmiyorlar, huzur içindeler.
Onun için onlara küsüm, onun için onlara kırgınım. Kırgınlıkta bir feyz buluyorum.” dedi.
Afrika hariç değil
Fethi Gemuhluoğlu’nun Afrika hassasiyeti dikkat çekicidir.
Zira zaman ve zemin Afrika’dan bahsetmeye hiç de uygun
değildir. Çoğu 1950’lerde kaleme alınan ve "Arapgir Postası"nda yayınlanan bu yazıların asıl dikkat çekici yönü
Türkiye’nin Afrika’ya, Ortadoğu’ya kör ve sağır olduğu bir
dönemde kaleme alınmış olmasıdır.
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“Çölden çıkıp Roma
İmparatorluğu’nu
altüst eden arslanın,
tekrar uyanacağını
meleklerden
öğrendim.”

Fethi Gemuhluoğlu, 27 Temmuz 1956’da
Türkiye’nin Tunus’ta büyükelçilik açması
dolayısıyla kaleme aldığı yazısında Muhammed İkbal’den bir cümleyi epigraf olarak
seçer: “Çölden çıkıp Roma İmparatorluğu’nu altüst eden arslanın, tekrar uyanacağını meleklerden öğrendim.” Uyanış ve
Afrika; Gemuhluoğlu’nun ikiz kardeş gibi
kullandığı iki kavramdır zaten. Afrika ile
her kıpırdanışta bir “uyanış” alameti arar
Gemuhluoğlu.
Gana’nın bağımsızlığını muştulayan Gemuhluoğlu, kendisiyle yapılan bir röporajda
bu muştunun arka planını açıklar: “Dünyanın her yerindeki istiklal hareketleri bizi
sevindirir. Biz, Gana Devleti’nin istiklale
kavuşmasını, sadece Altın Sahilleri halkının Müslüman olmaları dolayısıyla alkışlamamıştık. Bu küçük gazetede, son Macar
İhtilali için de en kalbi ve samimi hislerimizi
dile getirmeye çalıştığımı hatırlarsınız.
İnancımız, 'İnsanlara hürriyet, milletlere

istiklal' parolasında ifadesini bulabilir, zannederim.”
Gemuhluoğlu Afrika’daki gelişmeleri takip
etmekle ve yazılarıyla yorumlamakla yetinmez. Oğluna bir mektubunda “Afrika için,
Afrika kurtuluşu için kitaplar bul.” nasihatinde bulunur.
Sabah oluyor
Bir veda mektubu gibi bıraktığı “Dostluk
Üzerine” tek oturuşta bitirilecek bir metin
değil. Bizzat yüzünüze söyleniyor da dinliyormuşçasına muhatap alınacak bir sohbet.
Bin yıllık şifahi kültürümüzün on beş kitap
sayfasına sıkıştırılmış hali.
Tarih 5 Ekim 1977. “İşte geldik gidiyoruz,
şen olasın Halep şehri” diyen Fethi Gemuhluoğlu’nun Hakk’a yürüdüğü gün. “Size
diyorum ki gözü ışımış olun. Çünkü sabah
oluyor.”
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İstanbul, sunduğu bütün tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikler bir yana
dost bir şehirdir. Sokaklarında gezinirken dost yüzlerle karşılaşırsınız. Esnaf,
sıcak bir “hoş geldiniz!” sözünü esirgemez sizden…

Çeyrek asırdan bu yana hemen her fırsatta İstanbul’u yürüyerek gezen birisi olarak bu kadim şehre,
“dostluk” kavramının çok yakıştığını söyleyebilirim.
Hatta Napolyon Bonapart’ın “Dünya tek bir ülke
olsaydı, başkenti İstanbul olurdu” sözünü güncelleyerek, “yeryüzüne bir dostluk başkenti seçilseydi,
buna İstanbul yakışırdı” diyebilirim. Sunduğu bütün tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikler bir
yana dost bir şehirdir, İstanbul. Eski İstanbul’dan
fragmanlar sunan tarihi semtlerde gezinirken dost
yüzlerle karşılaşırsınız. Esnaf, sıcak bir “hoş geldiniz!” sözünü esirgemez sizden. Yol tarifi sorduğunuzda hemen yardıma koşulur. İş güç bırakılır,
gönüllü yardımcı olunur. Asırlar boyunca insanlık
tarihine yön vermiş iki büyük imparatorluğun eski
başkentidir burası. Sayısız millet, pek çok inanç
sahibi birlikte, dostça, iç içe yaşamıştır. Farklı kültürlere saygı insanların genlerine işlemiştir. Düğünlerde halaya, ölümlerde tabuta birlikte omuz verilir.

Komşusu açken tok yatana iyi gözle bakılmaz. “Para
değil, insan biriktir” sözü hemen herkesin kulağına
küpe edilir. Bu nedenledir ki dostluk, İstanbul’u
ifade eden kavramların olmazsa olmazlardandır.
Kuzguncuk’tan Boyacıköy’e
“İstanbul’da dostluk” denince benim aklıma
öncellikle iki yer geliyor. Bunlardan biri, şairlerin,
yazarların, ressamların ve sanatçı ruhların buluşma
adresi olarak bilinen Kuzguncuk. Evliya Çelebi'ye
göre semtin adı, Fatih Sultan Mehmed zamanında
buraya yerleşmiş Kuzgun Baba adlı bir ermişten
geliyor. İstanbul'un Anadolu Yakası’ndaki ilk Yahudi yerleşim bölgesi olan Kuzguncuk’a Yahudilerin
ilk geliş tarihi, kesin olarak bilinmiyor. Ancak 17.
yüzyıl kaynaklarında semtin bir Yahudi köyü olarak
anıldığı görülüyor. Kuzguncuk’un Avrupa Yahudileri tarafından Kudüs’ten önceki son durak olarak
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kabul edildiği de biliniyor. Son yüzyılda Oktay Rifat’tan
Nazım Hikmet’e ve Can Yücel’e dek ülkemizin pek çok
entelektüel simasının ahbaplık adresi olarak nam salan
bu güzel Boğaz yerleşiminde, bana dostluğu çağrıştıran
önemli bir mekan var: Daha doğrusu, ortak avluyu kullanan iki mabet… Kuzguncuk İskelesi’nde sırtınızı verdiğinizde, yolun karşı tarafında adeta kol kola girmiş gibi
duran iki kutsal mekanı göreceksiniz. Kuzguncuk’un bir
gayrimüslim mahallesi olduğu günlerden miras kalan
ve İstanbul’daki tek kubbeli Ermeni kilisesi olan Surp
Krikor Lusavoriç, bahçesini bir cami ile paylaşan belki
de yegane örnek. 1835 yılında ahşap bir yapı olarak inşa
edilen kilise, büyük bir yangının ardından harap hale
gelince 1861'de yeniden inşa edilmiş. Kilisenin bahçesindeki Kuzguncuk Camii ise 1952 yılına tarihleniyor.
Yedi tepeli şehirde ebedi dostluk ruhunu somutlaştıran
bir diğer semti ziyaret etmek için Boğaz’ın karşı kıyısına,
Boyacıköy’e uzanıyoruz bu kez de. Baltalimanı ile Emirgan arasındaki bu tarihi semt, anılar ve eski fotoğraflarla bezeli sanki... Semt, adını 1800'lü yılların başında
Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu feslerin boyanması
için Trakya'dan bölgeye getirilen gayrimüslim ustalardan
almış. Ermeni, Rum ve Müslüman mahallerinin iki asır
boyunca dostluk içinde yaşadığı mahallenin yerleşim
planı, 1857 yılında İtalyan mühendis Luigi Florari
tarafından hazırlanmış. Anlatılanlara bakılırsa semtin
sahilinde bulunan bazı yalılar, Roma döneminden kalma
bir tapınak ile eski Rum kilisesi zamana direnememiş.
Yine de Boyacıköy sırtları, ağaçlarla gölgelenen daracık
sokakları ve önünde uzun uzun durup seyredebileceğiniz pitoresk evleri ile görülmeyi hak ediyor. Aktar Apti
Sokağı’nda yer alan Surp Yeritz Mangantz adlı Ermeni
kilisesini ziyaret edecekseniz, sıkça rastlanıldığı gibi
kapısının kapalı olduğunu görebilirsiniz. Eğer kilise çevresinde papazla karşılaşırsanız içten bir dost selamıyla
mabedi görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.
Sokaktaki can dostlar
İnsan, kendisine kucak açan, diyalog kuran, bir diğer
ifade ile dost şehirleri daha çok sever. Çünkü dostluk
değerlidir. Bir şehir ne kadar kusursuz olduğunu iddia
ederse etsin insana karşı soğuk ve mesafeliyse güzellikleri bir yere kadardır. Bu anlamda ziyaretçisine dost
sıcaklığını hissettiren İstanbul’un sürprizli sokaklarında
gezinmek, benim için bir terapi gibidir. Sadece insanlarıyla değil, sokak hayvanlarıyla da dostluğu hissettiren
bir kenttir burası. Örneğin İstanbul’da fotoğraf çekmek
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Sayısız millet, pek çok inanç sahibi birlikte, dostça, iç içe yaşamıştır.

için yola çıktınız, kedilerle eşsiz bir
frekans yakalayabilirsiniz. Bir süre sonra
algınız öylesine açılır ki sanki her yerde
karşınıza çıkar gibi olurlar. Karşınıza
çıkmakla da kalmazlar, sizinle bağ kurup
dostluk geliştirmeye çalışırlar. Bir de
bakarsınız fotoğraf çekimlerini çok daha
eğlenceli hale gelmiştir. Sonra da diyelim
ki eski mezar taşlarını fotoğraflamak istediniz. Ancak bir şeylerin eksik kaldığını,
sadece mezar taşlarını fotoğraflamanın
durağan ve sıkıcı olacağını hissedersiniz.
Tam da bu esnada kadrajınıza sevimli,
minik misafirler dahil olur. Adeta sizin
orada beklemiş gibidirler. Şahidelerin
üzerinde, yanında veya altında duran kediler ile harika kompozisyonlar
oluşturabilirsiniz. Emin olun ülkemizde
ve dünyada seyahat edebileceğiniz tüm
şehirler arasında İstanbul kedileri kadar
dost canlısı olanlarına kolay kolay rastla-

yamazsınız. Onlar, hiç ummadığınız anda
yolunuza çıkıverirler. Sevgilerini hissetmenin bacağınızın dibinde dolanmalarının, kucağınıza gelip mırıldanmalarının
güzelliği tarifsizdir. Onları sevmemeniz,
dostluk hissetmemeniz neredeyse mümkün değildir. Bazı kediler kısacık anlarda
bile öyle çok sevdirirler ki kendilerini,
hayatlarının kalanını sizinle geçirecek
sanırsınız. Ancak aradan birkaç dakika
bile geçmemiştir ki bir bakarsınız anısızın
ortadan kayboluverirler. İstanbul’un
kedileri dost canlısı oldukları kadar,
özgürlüklerine de düşkündür. Ne onlar
İstanbul’dan, ne de İstanbul onlardan
vazgeçmez. Kediler, özgüvenli tavırlarıyla
sanki herkesten önce İstanbul’da varlarmış gibidirler. Tıpkı Boğaz gibi; camiler,
kuleler, kaleler gibi; oyunbaz martılar ve
meydanlardaki alkış tufanına benzetilen
güvercinler gibi…

Hanlar, çarşılar, kapanlar...
Misafirlerine dört mevsim farklı güzellikler vaat eden İstanbul'da inşa edilmiş
Barok özellikli ilk cami olan Nuruosmaniye’den başlayarak çarşı ve pazarların iç
içe geçtiği Tahtakale’ye uzanabilirsiniz.
Bu rota üzerinde çarşı-pazar esnafından ahaliye, müze görevlisinden seyyar
satıcısına dek pek çok kesimden dostluğu
çağrıştıran yüzlerle karşılaşabilir, onların
samimi davranışlarına tanıklık edebilirsiniz. Asırlardır İstanbul’un canlı ticaret
hayatının can damarı olan hanlar, çarşılar
ve kapanlar, sadece ipek halıların, çeşit
çeşit antikaların, kehribar tesbihlerin
ve mücevher parıltısının şenlendirdiği
mekanlar değil; sanatın, kültürün ve
ticaret geleneğinin soluk aldığı başlı
başına bir dünya sunar sizlere... Kapanlar
ise Osmanlı merkezi yönetiminin, başta
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İstanbul olmak üzere, büyük ticaret pazarlarına sahip kentlerde oluşturduğu toptancı
halleri, mal çardakları ve borsalar olarak tanınır. İstanbul'un birkaç asır önceki hallerinden görüntüler yakalayabileceğiniz bu rotada, bir zamanlar Doğu'nun en görkemli çarşısı
olarak nam salan Kapalıçarşı'yı; açık hava pazarları ve çınar altı kahveleriyle ünlü Beyazıt
Meydanı'nı; Osmanlı'da ilk matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'ya selam duran Sahaflar Çarşısı'nı; renkler ambarı Mısır Çarşısı'nı; kavrulmuş kahve kokusunun eşlik ettiği
sokakları ve esnaf lokantalarını da görebilirsiniz. İstanbul’un bir dostluk şehri olması yeni
bir durum değildir. Tarih boyunca pek çok dünya kenti ile ticaret yapmış, kültürel bağlar
geliştirmiş ve dostluk kurmuştur. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dediği gibi Pera, yani Beyoğlu
- Galata bölgesi, “Küçük İtalya” gibidir. Bu güçlü benzetme hep geçmişte kurulmuş güçlü
bağların bir sonucudur. İstanbul, Slav dünyasının çar şehriyle, o kentin kurumlarıyla,
tarz-ı idaresiyle de birbirine benzer. Eski Roma da buğdayını ve etini dışarıdan getirirdi.
Bu beslenme mekanizmaları aynen İstanbul’da da devam ettirildi. Osmanlı’nın buğdayı
ve eti Dobruca’dan, süt mamulleri Kırım’dan, pirinci Mısır’dan, meyve ve sebzesi civar
yerlerden gelirdi. Şehrin asayişini Roma’da “praetor”, Bizans’ta “eparh”, bizde “kadı” sağlardı. Üçü de hem hakim hem belediye başkanı hem de asayişle görevli subayların büyük
amiri ve denetleyicisidir. Tarihte en kozmopolit bilinen şehirler dahi 19. yüzyıl İstanbul’u
kadar düzgün, uyumlu ve kaynaşık bir kozmopolitliğe sahip değildir. İstanbul’da yaşayan her milletin hakkı-hukuku vardı, ama şehri bir tanesi yönetirdi. İtalya’daki Roma ile
İstanbul’daki Doğu Roma’nın idari açıdan benzer tarafı da buydu. Neresinden bakarsak
bakalım bütün bu büyük kültürel birikim kökenini dostluk arayışlarıyla ilişkilendirmek
abes olmayacaktır. Özetle İstanbul, hamuru dostlukla yoğrulmuş kentlerdendir. Tam da
bu nedenle kadirşinas, metevazı ve misafirperverdir.

BAŞKENTI

İ STA N B U L

KARDEŞ ŞEHİRLER

Dünya şehirlerinin kardeş kentleri
vardır. Şehirlerin genellikle ya bir kardeş kenti bulunur ya da en fazla bir
elin parmakları kadar… İstanbul ise
kardeş olarak görülmek için o kadar
çok talep görmüştür ki buna “hayır”
diyememiş gibidir. Çünkü yedi tepeli
kadim kentin kardeş şehirleri saymakla bitmez. Öyle ki sayfalar dolusudur.
İstanbul’un kardeş kentler topluluğu,
dört kıtaya yayılmaktadır. Kardeş
kentlerden Atina’da eski İstanbulluların yaşadığı mahallelerde “Pera”
dendiğinde burun direkleri sızlar.
Belgrat, İstanbul’dan gelen Osmanlı
idarecilerinin anılarıyla doludur; Berlin’in İstanbullusu çoktur. Budapeşte,
tıpkı İstanbul gibi içinden su geçen
bir kenttir. Varşova, Polonezköy’den
uzatılan dost eli asla unutmaz, Saraybosna zaten İstanbul’a ve Türkiye’ye
aşıktır. Üsküp’te Müslüman mahallesinde yaşayanlar İstanbul’a geldiklerinde kendilerini dost evine gelmiş
gibi hissederler. St. Petersburg’ta
Ermitaj Kışlık Sarayı, Dolmabahçe
Sarayı’na selam çakar gibidir. İstanbul’dan dünyaya kurulan dostluk
köprüleri hemen her yere uzanır. Beyrut’tan Cakarta’ya, Merv’den Lahor’a,
Havana’dan Hartum’a kadar…
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İ Y I K I VA R S I N
KAN DOSTUM
METİN KALENDER

Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender, ülkemizin kan
ihtiyacının yaklaşık %92’sini karşılayan Kızılay’ın hizmetlerini ve
“Kan Dostum” projesini 1868 için yazdı.
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“Dikkat dikkat acil kan aranıyor. Ankara Hastanesi'nde
yatmakta olan bir çocuk hasta için acele taze kana ihtiyaç
vardır. Kan vermek isteyenlerin hastaneye başvurmaları rica
olunur.”
Ardı arkası kesilmeyen anonslar… Günde onlarcası seslenir radyolarda. Yüzlerce hasta, hasta yakını umut bekler
sokaklardan. Bu da yetmez gibi kanın ticaretini yapanlar
sokaklarda av beklemektedirler. Hastane önlerinde, etraftaki kantinlerde oturup beklerler. Çaresiz bir hasta yakını
dolaşsın da yaklaşalım yanına diye. Çok kişiyi tanır onlar
ve hemen birisini buluverirler kan verecek. Sonrası geçici
mutlu son ve nakit paradır tabii karşılığı. Kan veren kişi,
vücudunun kan verme zamanı gelmediği halde para için
veya anons duyup gelir veya yakını için kan verir defalarca.
Oysaki “Kan Güvenliği” hiç önemsenmez. Hiç önemsenmez
o kişinin kanında bir hastalık bulunup bulunmadığı. Zaten
bu konuda bir bilgileri de yoktur. Kimse anlatmamıştır ki
onlara bunu. Evet, laboratuvar testlerinden geçmektedir
aslında... Kim denetler ki? Belki de testlere bile girmezler.
Belki de hastaya hastalık bulaşmaktadır. Kim bilir?
Dünyanın en güvenli kanı
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) yaptığı araştırmalar sonucunda kan bağışına ilişkin tavsiye kararları alır ve yayınlar.
Buna göre dünyadaki en ileri düzeydeki laboratuvar testlerinin bile tehlikeli enfeksiyonları ilk dönemlerde yakalayamadığı ortaya çıkar. Bu teknik olarak “Pencere Dönemi” diye
adlandırılır. Çünkü bir mikrop vücuda girdikten sonra belli
bir süre bu testlerin göremeyeceği şekilde sinsice çoğalır.
İşte o dönemde alınan kanlarda bir mikrop olup olmadığını
bu testler yakalayamaz ve hastaya enfeksiyon ajanı böylece
bulaşmış olur. Bu nedenle yine Dünya Sağlık Örgütü üç tip
kan bağışının söz konusu olduğunu belirler. Takas kan bağışı, ticari kan bağışı ve gönüllü kan bağışı. Elbette bunlar-
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dan en doğrusunun da gönüllü kan bağışı olduğunu söyler.
Dünyanın en güvenli kanı; “Gönüllü, karşılık beklemeden
bağışta bulunan, düzenli ve bilinçli” kan bağışçılarından
elde edilebilmektedir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde de kan
bağışlarının tek elden ve gönüllü bağışçılardan elde edilmesi gerekliliği ortaya çıkar. İşte tam da bu sırada TC Sağlık
Bakanlığı bu görevin tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de Kızılay tarafından yürütülmesi gerektiğini
gündeme getirir ve Kızılay Kan Hizmetlerinin yeniden yapılanma süreci başlatılır. Çünkü hedefte öncelikle “kan” değil
“insan” vardır. Adı da konur: “Güvenli Kan Temini Projesi”.
Seni anlayan Kızılay
Türkiye’de kan alımı faaliyetlerinin temeli 1953 yılında alınmış kararlar ışığında başlatılmış olup halen devam etmektedir. Ancak, bu Güvenli Kan Temini Projesinin başlatılması
ile yakın gelecekte kanın tamamının gönüllülerden alınması
da imza altına alınmış olur. 2005 yılının milat olduğu Güvenli Kan Temini Projesi çalışmalarının başlangıcında ülke
kan ihtiyacının yaklaşık %18’lerini sağlamakta olan Kızılay,
Kan Hizmetleri’ne ilişkin yapısını Bölge Kan Merkezleri düzeyine yükseltmeye hazırlanır ve 2006 yılında 6 Bölge Kan
Merkezi kurulur.
O dönemde doğaldır ki; toplum, kan bağışı konusunda
geçmişten gelen alışkanlıklara sahiptir. Kan arayınca askerlerden alınır, bir yakın bulmak gerekir ki bazen kan grubu
bile fark etmeden bir sürü insan toplanır gider. Bazen hasta
yakınları kimseyi bulamaz, hastane hastaya kan kullanır,
yakınları bulamadılar diye rencide edilirler. Böyle bir şeydir
kan. Rabbim aratmasın, bir umutsuzluğa düşerseniz bulmak
zorundasınızdır. Başına gelmeyen anlamaz, hissetmediği
için onda o duygu da yoktur. Ama kendi başına geldiğinde,
onu anlayan Kızılay olur.
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Yapılan kapsamlı çalışmalar
Evet, toplumda alışkanlıkları değiştirebilmek ve
gönüllü bağışçılar bulmak kolay değildir. Bir parmak
şıklatmakla takas veya ticari kan bağışı olgusunu yok
edip, hemen gönüllüler de bulamazsınız. Ne yapmak
lazımdır? O zaman toplumda bu farkındalığı ve bilinci
artıracak ve yıllara yayılmış şekilde kapsamlı çalışmalar ve daha da yukarıdan bakılacak olursa bir çeşit
“algı yönetimi” yapmak gerekir. Ama nasıl?
Eğer bir kurumda veya dahası toplumda bir şeylere
bakışı ve tutumu değiştirmek isterseniz, iki önemli
yönünüz vardır. Yukarıdan aşağı etki ve aşağıdan
yukarı etki. Önce aşağıdan yukarı etkiye bakacak olursak, toplumun bazen teke tek her ferdiyle veya daha

da güçlüsü kurumlara yapılan ziyaretlerle seminerle
kitlelere ulaşarak, TV dizilerinin metinlerinde küçük
fırsatlar bularak, haber programlarında yer alarak,
radyolarda kan bağışını konu ederek bunu sağlayabilirsiniz. Yani bir anlamda bilinç oluşturursunuz.
Yukarıdan aşağı etkiye baktığımızda ise sizi birbirini
izleyen uzun soluklu bir süreç beklemektedir. İşte
Kızılay’ın başarmış olduğu bu sürecin özeti kendini
günümüzde “Kan Dostum”a kadar getirmiştir.
Onüç yıl önce… Kan hizmetlerini yeniden yapılandırma çalışmalarına giren Kızılay eş zamanlı olarak
geniş kapsamlı bir reklam tanıtım kampanyası başlatır: “Davranış Değişikliği Kampanyası.” Bir danışma
kurulu kurulur ve bu reklam tanıtım kampanyası başlatılır. Uzun soluklu bu çalışmanın sürecine bakılacak
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Türkiye’de kan alımı faaliyetleri 1953 yılında alınmış kararlar ışığında
başlatılmış olup halen devam etmektedir.
olduğunda, önce “farkındalık”, sonra “harekete geçirme”
ve ardından “idame ettirme” ettirme söz konusudur. Evet,
öncelikle farkındalık gerekmektedir ve buna göre söylemler değerlendirilir. İlk slogan "Kanımızın Yetmemesi
Kanımıza Dokunuyor” olur. Ancak, bu geneli kapsamadığı için bir hafta sonra asıl slogan devreye girer. “1 Milyon
İyi İnsan Aranıyor.” Bu toplumdaki kan bağışının ve
bu ihtiyacın fark ettirilmesi için birinci ataktır. Tarihler
2008i’ göstermektedir ve Bölge Kan Merkezilerinin sayısı
altıdan onikiye çıkar.
Çalışmalar hızla ilerlerken bir milyonuncu bağışçı sayısına
ulaşılmıştır. Hem de bir yıl kadar kısa bir süre içerisinde…
Evet, farkındalık sonrası “harekete geçirme” atağı da yerini bulmuştur. Kızılay bir milyonuncu bağışçıyı bulup lanse etmez. Çünkü aslında ana amaç; bir milyon kan bağışı

değil “harekete geçirme”dir. Şimdi planın üçüncü aşaması
gelir. Aslında aranan kan bir milyon değil düzenli bağışlanan kanlardır. Çünkü kan yalnızca insanda bulunan ve
biriktirilemeyen bir ilaçtır. Bu nedenle şimdi sıra “idame”
aşamasına yaklaşmaktadır. Bunun da yolu kampanyayı
toplumsal düzeydeki bir seviyeye yükseltmektir. Üçüncü
slogan devreye girer. “Birbirimize İhtiyacımız Var”.
Bu süreçler silsilesinde bir yandan da kan alımlarında
düşüş yaşanan özel dönemler vardır. Bu aralara girerek
“İdame” faaliyetleri yan söylemlerle devam eder. Bu dönemlerden en önemlisi Ramazan aylarıdır. Vatandaşın kan
bağışlayabilmesi için ekip performansları akşam saatlerine
ve teravif namazları sonrasına planlanır. Takvimlerimizdeki tarih 2009’dur. “Ramazan’da Kan İhtiyacı Bitmiyor,
Artıyor”. Tam bir yıl sonra farklı bir görselle Ramazan
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ayında aynı söylem tekrarlanır. Aynı
dönemde Kan Hizmetleri yapısını genel
müdürlük düzeyine yükseltir ve Bölge
Kan Merkezi sayısını onbeşe çıkarır.
Buna ilişkin olarak Kan Bağışı Merkezleri sayıları da artar ve 63 olur.
“İdame ettirme” süreci devam etmektedir. Toplumda belli bir farkındalık
oluşmuş, kısmen harekete geçilmiş
ve artık “düzenli kan bağışçıları”nın
oranı yükselmeye başlamıştır. Yıl 2011
olduğunda yeni bir söylem gerekmektedir. Kan Hizmetleri bu kampanyanın
devamını kendi bünyesindeki söylemlerle devam ettirecektir. Ofisin telefonu
çalar. Karşıdaki ses yeni söylemin ne
olduğunu sormaktadır. Çünkü artık
yeni kampanya gerekmektedir ve bir
slogana ihtiyaç vardır. Gözler kan

bağışına ilişkin metinler arasında dolaşırken göze bir cümle çarpar. Bu cümle
aslında yapılan tüm faaliyetleri herhangi bir yeni slogana ihtiyaç duymadan
özetlemektedir. Her ne kadar bir slogan
gibi değilse de telefondaki görevliye bu
cümle kurulur. 2011 idame ve bilinçlendirme faaliyetlerine yeni bir soluk
kazandırılır. “Kan Acil Değil, Sürekli
İhtiyaçtır”. Bu slogan iki yıl devrede
kalacak ve sosyal medya dahil tüm
alanlarda yerini bulacaktır. İçinde basitçe bilgiyi barındıran bu cümle daha
sonrasında da yeni tasarımlar gelse bile
devamlı kullanılmaya devam eder.
Aradan iki yıl geçmiştir. Artık yeni ve
farklı bir “harekete geçirme” kampanyası zamanı gelmiştir. Bu kez insanların
kan vermekten imtina ettiği kavramlar

üzerine bir kurgu yapılır. Örneğin;
kan vermekten korkmak veya sağlığına
zararı olacağına ilişkin çeşitli tedirginlikler gibi. Bunların üzerine gidilerek
güzel bir atak yapılabilecektir. Evet,
slogan vücut bulur: “Küçük Bahaneler,
Büyük İyiliklere Engel Olmasın”.
Ardından da bir önceki kampanyanın
devamı niteliğinde destek söylemi devreye girer. Kan bağışçılarının bağışladıkları kanın ihtiyaç sahibine gittiğine
dair bilgi SMS’i tanıtılır. Zaten bağışçılara gönderilen bu mesaj, şimdi bir
motivasyon unsurudur: “Aldığınız En
Anlamlı Mesaj Bu Olabilir”.
Geçen yıllar içerisinde yine Ramazan
dönemi için yeni bir tasarım gerekecektir. Bu söylemin temelinde bir kişiye
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yapılan iyiliğin tüm insanlığa yapılan bir iyilik olduğunun
vurgulanması amaçlanır. Bu görevin hiç tanışılmamış birine
veya birileri için gerçekleştirilen hayırlı ve ulvi bir görev
olduğu hissettirilir. “Kan Bağışına Evet, Tüm İnsanlığa
Hizmet”.
Yıllar 2017’ye dayanmıştı. Toplumsallığı, toplumun en küçük
bir yapı taşı olan “aile” kavramına indirgeyerek gücünü artırmak gerekiyordu. O kan ihtiyacı olan kişi birinin ağabeyi
olabilirdi, o kişi birinin annesi, babası veya oğlu da olabilirdi. O kişi bir ailenin bir ferdiydi sonuç olarak. Bu nedenle
yeni slogan da kendini anlatmaya başlayan birkaç kelimeye
döküldü. “Anne, Baba, Abi Oğul”, “Yardımsever Olmak
Kanımızda Var”.
Son birkaç yıl ve günümüz…
Şu anda ülkedeki kan ihtiyacının yaklaşık %92’sini Türk
Kızılay karşılamaktadır. Bunu da 18 Bölge Kan Merkezi, 68
Kan Bağışı Merkezi ve onlara bağlı Kan Alma Birimleri ve
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Kızılay, zorlu
dönemlerden
en önemlisi
olan Kovid-19
pandemisini tecrübe
etmiş yapısıyla her
alanda olduğu gibi
kan bağışlarında da
ülke kan ihtiyacının
karşılanmasına
yönelik başarısını
devam ettirmiştir.

gezici araçlarla yurdun dört bir yanına yayılmış gücüyle başarmaktadır. Zorlu dönemlerden en önemlisi olan Kovid-19
pandemisini tecrübe etmiş yapısıyla her alanda olduğu gibi
kan bağışlarında da ülke kan ihtiyacının karşılanmasına
yönelik başarısını devam ettirmiştir. Tüm bunlar ülkemizdeki kan bağışının, iyilik bilincinin ve duygusunun toplumsal
düzeyde ne derecede başarılı işlendiğinin de bir kanıtıdır.
Kan bağışı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına
dönecek olursak; 2019 yılında devreye giren, toplumsallığı ve bireysel iyilik temasını güçlü bir anekdotla birbirine
bağlayan yeni ve iyi bilinen bir kelime çıkar lügatlardan…
Hiç tanımadığınız, görmediğiniz birine dostça yaptığınız
iyiliği kolayca dile getirir… Anlamına bakıldığında “sevilen,
güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse”,
toplumda her zaman iyiyi çağrıştıran bir kelimedir bu: Dost.
“Senin 15 Dakikan Bir Başkasının Ömrü Olsun”, “İyi Ki
Varsın”, “Kan Dostum”.
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DÖNÜŞÜYOR

BAYAT EKMEKLER
MINIK DOSTLAR
IÇIN DÖNÜŞÜYOR

Zeytinburnu Belediyesi’nin, Zeytinburnu
sokaklarına koyduğu ‘Bayat Ekmek
Kumbarası’nda biriken ekmekler hayvanlara
mama olarak dönüştürülecek.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekmeklerin israf edilmemesi ve hayvanlara yiyecek olarak değerlendirilmesi amacıyla Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ‘Bayat
Ekmek Toplama‘ uygulamasını başlattı. 'Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin’ çağrısıyla Zeytinburnu sokaklarına ‘Bayat Ekmek Kumbaraları’ yerleştirildi. Bu kumbaralarda
biriken ekmekler küflenen kısımlarından ayrıştırıldıktan
sonra yem fabrikalarına gönderilecek. Burada işlenen bayat
ekmekler besi hayvanları için yem olarak kullanılacak.
İlçe geneline yerleştirilen bayat ekmek kumbaraları ile milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çekiliyor ve ekmek
israfına yönelik farkındalık oluşturarak vatandaşın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
İlk etapta 45 noktaya, bayat ekmek kumbarası yerleştirilirken
Zeytinburnu’nda bu uygulama daha da genişletilerek; ilçedeki
otellerde, restoranlarda, yurtlarda, üniversitelerde, toplu
yemekhaneleri bulunan iş merkezleri vb. lokasyonlarda bayat
ekmek toplama çalışmaları yürütülecek. Zeytinburnu Belediyesi, "Sıfır Atık" hareketi kapsamında başladığı bu uygulamayla, bayat ekmekleri hayvanlara mama olarak dönüştürerek israfın önüne geçmeyi planlıyor.
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