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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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İyiliğin Kadınları

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri
Emine Erdoğan, dünyanın tüm mazlum
coğrafyalarında savaş mağduru,
yoksulluğun, kuraklığın ve açlığın
pençesinde yaşam mücadelesi veren
bütün halkların yanında olan ve çeşitli
yardım faaliyetleri ile desteklerini her
geçen gün artıran Türk Kızılay’ın en
büyük hamilerinden biridir. Saygıdeğer
Hanımefendi, Kızılay’ın yürüttüğü
insani yardım faaliyetlerine her daim
destek vermiş ve ihtiyaç sahibi insanlara
yardım elin uzatılmasına öncülük
etmiştir. Mazlum coğrafyalarda
kalkınmayı artırmak ve yoksulluğu
en az seviyeye indirmek amacıyla
hazırladığımız projelerimizin de
halen en büyük destekçisidir. Ayrıca
kendisi 2019’daki Cenevre ziyaretinde
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Müzesi’ne,
Cumhurbaşkanlığı himayesinde
gerçekleşen “Türk Kızılay 150. Yıl
Etkinlikleri” kapsamında hayata
geçirilen Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu’nun
bir parçasını hediye etmişti.
Elinizdeki sayıda Sayın Emine
Erdoğan’ın dergimizin sorularına verdiği
cevapları bulacaksınız ve başta Türkiye
olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki
mazlumların yaralarını sarmak için nasıl
çalıştığını göreceksiniz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak
kutlanıyor ancak kadınlar bugün
dünya üzerindeki çatışmalardan en
fazla etkilenen kesimlerin başında
geliyor. Dünya barışını sağlamak için
kadınların gücüne daha fazla ihtiyaç
duyuyoruz. Rusya’nın müdahalesinde
yaralanan Ukraynalı öğretmen Olena
Kurilo’nun dergimizdeki fotoğrafı hem
acıyı hem de içindeki umudu sergiliyor.
Zor durumlara rağmen tebessümünü
koruyan kadın, insan onurunu ayakta
tutmanın sembolleri arasında yerini aldı.
Elbette Kızılay olarak bu duruma
kayıtsız kalmamız sözkonusu olamazdı.
Ukrayna’daki bu çatışmaların ortaya
çıkaracağı insan ıstırabının çok hızlı bir
şekilde dindirilmesi gerekiyordu. Derhal
harekete geçtik ve sivillere ulaştırılmak

üzere 210 metrekarelik maksat çadırı,
afet çadırı, yatak, battaniye, uyku
tulumu, acil insani yardım ve hijyen
malzemelerinden oluşan 5 TIR dolusu
insani yardım malzemesi ile mobil
beslenme aracını, öncü haberleşme
aracı eşliğinde İstanbul’dan Ukrayna’ya
gönderdik.
Bundan sonraki insani yardım
operasyonumuzu da devam ettireceğiz.
Çünkü Kızılay 153 yıldır, hiçbir
ayrım gözetmeksizin dertlere derman
olma şiarıyla hareket ediyor. Elinizde
tuttuğunuz sayıda da başta 13. yüzyıl
Anadolu’sunda kadınların oluşturduğu
bir teşkilat olan Bacıyan-ı Rum’dan Milli
Mücadele’nin kadın kahramanlarına,
Fatma Aliye Hanım’dan Halide Edip’e,
geçmişten günümüze kadınların iyilik
hareketindeki öncü rollerini ele aldık.
Ayrıca hem devletin ilgili kurumları
hem de sivil toplum örgütlerinin
kadınlar özelinde yaptığı çok değerli
çalışmaları mercek altına aldık ve Aile
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha
Okur Gümrükçüoğlu ile faaliyetlerini
konuştuk.
Kadın, hayatın her alanında kendi
yeteneğiyle, kendi varlığıyla değer
katmaya ve bu dünyayı daha
yaşanılabilir bir dünya haline getirmeye
gayret ediyor. Bir kadın tek başına
neler başarabilir, neler yapabilir, hangi
acıları dindirip hangi yaralara merhem
olabilir… Okuyunca göreceksiniz.
Kızılay kurulduğu günden bu yana
kadınların katkısıyla var olan bir kurum.
Bundan sonra da bu katkının artarak
devam edeceğinden eminim.
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MART’IN DÜNYASI
Sert ve güzel bir kış mevsimini geride bırakıyoruz. Yine de biraz temkinli olmakta fayda var.
Ne de olsa önümüzde kocaman bir Mart ayı var. Kış mevsiminden ilkbahara geçiş yaptığımız
bu ayda ister evde ister dışarda yapılacak çok şey var. Bursa Kitap Fuarı, Akbank Film Festivali
ve İstanbul Film Festivali ilk akla gelenlerden. Bizler de tabiat gibi bahara hazırlanalım ve
ruhumuza iyi gelecek etkinlikleri kovalayalım. Birkaç öneri de bizden…

İ S L A M S A N AT I N D A
GEOMETRİK
D E S E N L E R A T Ö LY E S İ
İstanbul Tasarım Merkezi’nin yetişkinlere yönelik olarak düzenlediği bir günlük atölye ile yeteneklerinizi
keşfetmeye ne dersiniz? Tuba Genç’in refakatindeki atölyede geleneksel usul analiz metodu ile; kare çizimi
ve desen çizimi yapılarak desenin yayılması ve renklendirilmesi anlatılacak. Konu resim ve çizim olunca
etkinliğe mutlaka kalem, cetvel, pergel, silgi vs. gibi malzemelerle gitmek gerekiyor. Renklendirme için de
kuru boyalar, keçeli boyalar, marker kalemler veya guaj boya kullanılabilir. 5 Mart Cumartesi günü saat 16.00
- 18.30 arasında düzenlenen atölyenin ücretsiz olduğunu da ekleyelim.

S İ N E M A N I N H AYA T
BİLGİSİ DERSLERİ:
ÖTEKİLEŞTİRME
Günümüzde sözcüklerden ziyade görüntülerle düşünüyoruz. Anılarımızı kelimelerle anlatmak yerine
görüntülerle aktarmaya çalışıyoruz. Kalem ve kâğıt giderek yerlerini görsel kayıt aletlerine bırakıyor. İşte
bu noktada sinemayı psikiyatri, psikoloji, felsefe, sosyoloji, edebiyat, tarih ve estetik boyutlarıyla görsel
kaydın en üst noktası olarak değerlendirmek mümkün. Bu konuya matuf Akbank Sanat tarafından Kasım
2021 tarihinden bu yana “Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri” başlığı altında sürdürülen paneller serisi
Haziran 2022’de sonlanacak. Mart ayında ise Prof. Dr. M. Emin Önder koordinatörlüğünde sinemada
“ötekileştirme” problemi ele alınacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin öncesinde Leyla Yılmaz’ın 2021
yapımı “Bilmemek” filmini izlemeleri gerekiyor. Panel 16 Mart Çarşamba günü YouTube üzerinden
yayınlanacak.

ÇANAKKALE'YE
AĞ I T
Mart biraz soğuk, biraz kasvetli bir ay. Ancak Türk milleti olarak göğsümüzü kabartan, her yıl millet
olma şuurumuzu tazeleyen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle bizde özel bir
yeri var. Bu vesileyle sizi anlamlı bir etkinlikten haberdar etmek isteriz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin
107. yıldönümünde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle sahneye
konulacak olan “Çanakkale'ye Ağıt” konseri ilk Türk Müziği Operası olma özelliğini taşıyor. Konser 18
Mart Cuma günü saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda sahne alacak.

BEN-SEN-ONLAR
SERGİSİ
“Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı” sergisi yaklaşık olarak 1850-1950 tarihleri arasında Türkiye’de
yaşamış ve eserler vermiş kadın sanatçıların çalışmalarından hazırlanan bir seçkiden oluşuyor. Çiğdem
Simavi’nin hâmiliğinde düzenlenen ve küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlendiği sergi, 27 Mart’a kadar
Meşher’de görülebilir. 117 sanatçıdan 232 esere yer veren sergi, çoğunlukla “ben”leşememiş ve dolayısıyla
sanat tarihi tarafından kaydedilememiş kadınları tek tek fark etmenin yanı sıra, kolektif bir “biz”in oluşabilme
koşullarını da araştırıyor.
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KA D I N L A RA
ŞARKILAR
Müziğin ne şekilde ve ne için ortaya
çıktığı, hangi aşamalardan geçerek
bugünkü halini aldığı konusu halen
merak konusu. Belki de müzik diye
nitelenebilecek ilk eser bir kadının elinden
çıkmıştır. Bir ağıt, bir savaş veya bir
mutluluk anında hissedilen duyguların
dışavurumu olarak meydana gelmiştir,
bilemiyoruz. Bugün bildiğimiz bir şey
var o da müzik ve kadın kelimelerini
yan yana koyduğumuzda, hepimizin
aklına, kadınlar için yazılan, kadınlardan
bahseden ve onlara atfedilen şarkıların
geldiğidir. Bu ayki listemizte kadınlar için
yazılan şarkılardan bir seçki hazırladık. İyi
dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Bob Marley - No Woman, No Cry
https://youtu.be/mZ6VezKMoRY (06:53)
KAMAUU - MANGO
https://youtu.be/cnpochl3RYE (04:04)
Morphine - You Look Like Rain
https://youtu.be/zl4Qc8DOR3M (03:40)
Beatles - Girl
https://youtu.be/-8l3ntDR_lI (02:31)
Can Gox - My Woman
https://youtu.be/Mco7tykIHT4 (03:06)
Duman - Oje
https://youtu.be/oLTjUGStpjg (04:19)
Deniz Kırcı - Lady
https://youtu.be/OdaCLh9rJVI (04: 14)
Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
https://youtu.be/RP1ZlQ59Ol4 (04:39)
Kıraç - Çeşminaz
https://youtu.be/UrgwSvU0g_w (04:40)

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

ABD
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İ S L A M TA R İ H İ N D E İ Z B I R A KA N 2 1 KA D I N
Farklı tarihi dönemler ve farklı coğrafyalar arasında zikzaklar çizen kitap, Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed’in (sav) eşi Hz. Hatice’den başlayarak İslam tarihinde iz bırakmış kadınlar arasından
ilginç bir biyografi seçkisinden oluşmakta. İslam dininin indiği süreçten 21. yüzyılda ödül alan Zaha
Hadid'e uzanan bu tarihi yelpazede İran’dan Endülüs’e, Rusya’dan Mısır’a devasa bir coğrafyaya
yolculuk ederek saraylarda, ilim meclislerinde, savaş meydanlarında boy gösteren Müslüman kadınlar
çıkıyor karşımıza. Kimi İslam’la şereflenen kadınlara öncülük ediyor, kimi şair, kimi ülke yönetiyor,
kimi sanatkâr, kimi de mimar…
J enni M u r ray / To t em / 3 0 4 sayfa

G Ö Ç E D E B İ YAT I - D O Ğ U ’ Y U B AT I ’ YA TA Ş I YA N L A R
Türkçe literatürde “Göç edebiyatı” adıyla kendine yer edinmiş olan Mehcer edebiyatı (Edebü’l-mehcer) 19.
asrın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Ortadoğu ülkelerinden Amerika kıtasına göç eden Arapların
temsil ettikleri edebi akıma verilen isimdir. Kitapta 1860 yılında Lübnan’da baş gösteren Dürzî-Mârûnî
çatışmalarından sonra daha çok Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün’den Kuzey ve Güney Amerika’ya göç
eden, çoğunluğunu Hıristiyan Arapların oluşturduğubir kitlenin ürettiği bu edebi akım ayrıntılarıyla
inceleniyor. Göç edebiyatının dünya çapında edebi bir ekole dönüşmesinde özellikle Cibran Halil Cibran,
Mihail Nuayme ve Emin er-Reyhani gibi isimlerin katkısı büyüktür. Doğu’nun erdemlerini Batı’ya taşımaya
çalışan bu yazarlar eserlerinde daha çok yabancılaşma, vatansızlık ve köksüzlük temalarını ele almışlardır.
Hü seyin Yaz ıc ı / A kdem Yayı nla rı / 4 2 4 sayfa

D İ P L O M A T Ş A İ R : YA H YA K E M A L' İ N E L Ç İ L İ K
Y I L LA R I 1 9 2 6 -1 949
Diplomasi ile edebiyat çok yakın sahalar olmasa da gerek Osmanlı devrinde gerek Cumhuriyet
sonrasında sefarette vazife almış pek çok şair ve yazar mevcut. Millî edebiyatımızın kurucularından
kabul edilen Yahya Kemal Beyatlı da bunlardan biridir. Paris’te dış politika okuması, Fransızcasının
iyi derecede olması ve Urfa milletvekilliği döneminde Türkiye-Suriye Hudut Tashihi Komisyonu’nda
Fransızlarla yaptığı görüşmeler sırasındaki başarısı sebebiyle Yahya Kemal, 1926’da Varşova elçiliğine
tayin edilir. Üç yıllık Varşova görevinden sonra Madrid’e tayin edilir. Bu sırada Toledo ve Escurial,
Gırnata, Kurtuba ve İşbiliye şehirlerini gezer. “Endülüs’te Raks”, “Kar Musikileri”, “Madrid’de
Kahvehane” gibi şiirleri bu döneme aittir. Artık o hem bir diplomat hem bir şairdir.
Ber ks a n G ül soy / h 2o Kitap / 176 sayfa

SÖMÜRGECİ EĞİTİM - SINIFLARDAKİ MASALLAR
Kristof Kolomb’un 1492 yılında Amerika kıtasına çıkmasıyla birlikte başlayan sömürgecilik farklı
aşamalardan geçmiştir. İspanyol ve Portekizlerin ticaretin kalbi olan Hindistan’a ulaşmak amacıyla
giriştikleri sömürgecilik faaliyetleri, başta Afrika olmak üzere Amerika ve Asya kıtalarını içine alan
büyük bir coğrafyanın kaderini şekillendirmiştir. İşgal edilen bölgeleri askerî güçle elde tutmak
masraflı olduğundan Avrupalılar, zamanla buna bir çözüm aradılar. Çareyi de yerli halklardan kendi
sistemlerine hizmet eden insanların yetiştirilmesinde gördüler ve bu amaca hizmet eden okullar
açtılar. Avrupalılar kolonilerde kurdukları eğitim sistemi ile rengi ve dili yerli fakat kalbi, zihni ve aklı
sömürgeciden yana olan nesiller yetiştirmeyi başardılar.
Şakir Gözüt ok / Emi n Yayı nla rı / 343 s ayfa
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GOTİK FİLM ESTETİĞİ
1990’lardan itibaren özellikle Kıta Avrupası, İngiltere ve Amerika’da gelişen bir disiplindir “gotik
film çalışmaları”. Ülkemizde de pek çok örneğine rastlamak mümkün. Gotik kavramı, adını milattan
sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu üzerine yaptığı akınlarla birlikte tarih sahnesinde boy
gösteren Gotlardan alır. Bu kavmin Avrupa’ya bıraktığı kültürel mirastan doğan ve mimariden
sanata uzanan geniş ölçekli bir sanat akımıdır. Gotik sanatın sinemaya yansımalarını inceleyen bu
kitap, hangi filmlerin bu kategoriye girebileceğine odaklanıyor. Kuramsal, felsefi, estetik ve kurgusal
incelemelerden hareketle bu tür filmlerin sinema tarihindeki değerine dikkat çekiyor. Gotik filmlerin
korku, acı ve dehşet uyandıran ama aynı zamanda haz da veren imajlar dünyasına adım atmak
isteyenler kaçırmasın.
Fırat Os ma no ğ ulla r ı / A kade misye n Kitabevi / 195 sayfa

O R T A Ç A Ğ AV R U P A S I ' N D A C A D I L A R V E C A D I AV I
Avrupa’da asırlarca süren ve çoğu kadın binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan “cadı avcılığı” farklı imgelerle
Shakespeare, Dante ve Milton’un eserlerine sızmış, Bosch ve Goya’nın resimlerinde surete bürünmüş ve
masallara dahi konu olmuştur. Bu kitapta ortaçağın sonlarıyla yeniçağın başlarına kadar devam eden bu
ritüelin kültürel, sosyolojik arka planı çok zengin bir bibliyografya taraması yapılarak incelenmektedir. Cadı
avlarının ilk kurbanları ebeler ve şifacı kadınlar olmuştur. Bitkileri çok iyi tanıyan bu kadınlar, büyücü
oldukları iddiasıyla işkencelere maruz kalmış veya diri diri yakılmışlardır. Yazar Engizisyon mahkemelerinin
cadılık testlerinden uyguladığı korkunç cezalara ve akıl almaz infazlara mahkeme kayıtlarından hareketle bir
vahşetin geçmişine ışık tutuyor.
Haydar A k ın / Alfa Yayı ncılı k / 4 80 s ayfa

S I Ğ I N M AC I ÇO C U K LA R :
K Ü Ç Ü K B E D E N L E R B Ü Y Ü K H İ K AY E L E R
Dünya 21. yüzyıla Suriye’den kopup gelen göç dalgasıyla başladı. Suriye’de 2011 yılında patlak
veren iç savaş on bir yılı geride bıraktı. Geride bıraktığı sadece yıllar olmadı. Milyonlarca mezar
ve harabeye dönen bir ülke de var arkasında. Bir de can korkusuyla kendi yurtlarını terk etmek
zorunda kalan milyonlarca insan. Bunlar arasındaki en kırılgan gruplardan biri de çocuklar. Mülteci
konumundaki Suriyeli çocukların durumları, sorunları, gündelik yaşam pratiklerini ele alan kitap,
bu çocukların zorunlu göç deneyimleri ve sonrasında hayatlarında ne gibi değişim ve dönüşümlerin
gerçekleştiğini inceliyor. Kitaba göre sığınmacı çocukların karşılaştığı problemlerin başında eğitim
mahrumiyeti, dil sorunu, ekonomik koşullar, çocuk işçiliği ve entegrasyon sorunu gelmektedir.
Pelin K ıl ı nç / I hla mu r Kitap / 280 sayfa

KA N AT L A N M I Ş KA D I N L A R - O S M A N L I V E
AV R U P A L I K A D I N YA Z A R L A R I N D O S T L U Ğ U
Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkan kadın yazarlar Avrupa’daki hemcinslerini nasıl
görüyorlardı? Ya da İstanbul’a gelen Fransız kadın yazarlar, Osmanlı kadınlarını nasıl
değerlendiriyorlardı? Ve bunları nasıl aktarıyorlardı. Bu kitap yazıları Avrupa dillerine çevrilmiş
ya da Avrupa’ya seyahat etmiş Müslüman Osmanlı kadın yazarları ile onlarla dost olmuş Avrupalı
kadın yazarların eserlerini karşılaştırıyor ve yukarıdaki sorulara cevap arıyor. Yazar bizi Fatma Aliye,
Selma Rıza, Hayriye Ben-Ayad, Şeref, Hatice Zinnur, Nuriye hanımlarla ve George Sand, Marc
Hélys, Marcelle Tinayre, Grace Ellison “madamlar”la tanıştırarak bu kadınların fikirleri, kişilikleri ve
hikâyelerine tanık ediyor.
Se ne m T imu roğ lu / İ le t i ş i m Yayı ncılı k / 2 4 8 s ayfa
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KADİR EMRE AKCİ

Kadınlar tarafından yaratılan katma değerli etkiyi son yıllarda
iş dünyasında daha net şekilde hissedebiliyoruz. Bunun göstergesi olarak kadının iş hayatına katılım sağlayabildiği alanların
çeşitlenmesini öne sürebiliriz. Bu alanların başında teknolojinin
öne çıktığı sektörler ve bu sektörlere bağlı girişimcilik ekosistemleri geliyor. Teknolojik bir çıktının fikirden projeye, projeden de
ürüne dönüştüğü süreçlerin en başında bu ihtiyacın tespit edilip
bu ihtiyacı giderecek olan girişimci iradenin ortaya çıkması
gerekiyor. Bu iradeyi gösteren girişimci kadınların sayısı bugün
oldukça fazla ve ortaya çıkardıkları sosyal etki paha biçilemez
nitelikte. Bu sayımızda girişimci kadınlar sayesinde hayatımızda
yer alan teknolojik ürünleri ele alacağız.
GİVİN
Fırsat eşitsizliklerini azaltarak eğitime destek olabilmek için 2017
yılında Başak Süer tarafından kurulmuş Givin. O zamandan
bugüne milyonlarca kişiye ulaşılmış, on binlerce kişiye dokunulmuş. Temelde ürün ve hizmetlerin bağış karşılığında verilmesini
sağlayarak çalışan sistem bugüne kadar iyiliğe hizmet etmiş, on
binlerce ürünün yeniden kullanılmasını sağlamış ve yenilikçi
çözümler üretmiş. Uygulama kendisini şöyle tanıtıyor: Alışveriş
yöntemiyle eğitim, çocuklar, sağlık, sokak hayvanları gibi konuların iyileştirilmesine destek olan bir iyilik platformu, bir sosyal
girişimdir. Givin aracılığı ile markalar ve kişiler her türlü ürün
ve hizmeti bağışlayabiliyor ve kullacılarımız da ödemeleri iyiliğe
katkıda bulunan alışverişler yapıyor.
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Armut.com
Kendisini Türkiye’nin en büyük online hizmet
platformu olarak tanıtıyor Armut. Kaliteli ve güvenilir hizmet verenleri, hizmet almak isteyenlerle
buluşturuyor. Bilgisayarın veya akıllı telefonunun
üzerinden birkaç dokunuşla kaliteli hizmete kolayca ulaşmanızı vaat ediyor. Eskiden tanıdıklarımıza
sorarak, sarı sayfalara bakarak veya telefonda uzun
konuşmalarla bulduğunuz boyacı, fotoğrafçı ya
da nakliyeci gibi profesyonelleri en kolay şekilde
bulmanızı sağlıyor. 2011 yılında bir kadın girişimci
Başak Taşpınar Değim tarafından kurulan hizmet
platformu, her beş ayda bir ikiye katlanarak büyüyormuş. Geçtiğimiz on yıl içerisinde çok çeşitli
hizmet sağlayıcısını ve hizmet talep edeni bir araya
getiren platform yerli girişimler arasında da en çok
akılda kalanlardan bir tanesi.
FineDine
Bir restoran menü yönetim sisteminden bahsediyoruz. Aslında basitçe restoran menülerinin dijitalleştirilmesinden bahsediyoruz. FineDine, dünyada bu
fikri ürüne dönüştürmeyi başarabilen ilk şirketlerden. Sürekli yeniden basımı gereken, ağır, temizlik ihtiyacı olan ve her şeyden önce, eskiyebilen
bir malzeme olan restoran menüleriyle ilgili tüm
dertleri ortadan kaldıran bir girişim bu. Bugün
cafe ve restoranlarda sıkça gördüğümüz QR kod ile
çalışan menü sisteminin öncüsü olan bir girişimden
bahsediyoruz. Bu uygulamanın sunduğu hizmetler
arsında servis elemanı hakkında puanlama yapmak
da var. Menünün masada bulunması gerekmeden
her an ulaşılabilir olması, yine aynı kanal üzerinden sipariş verir gibi ödeme yapılabilmesi gibi ekstra görünen ama oldukça önemli ve bir işletmenin
karlılığını olumlu yönde etkileyebilecek olanaklar
sunan bu girişimin kurucu ortaklarından birisi
Duygu Kutluoğlu Kılıç.
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Baciyan-ı Rum’un tarih sahnesine çıktığı 13. yüzyıl
Anadolu’sunda manzara epeyce karışık ve iç karartıcıdır.
1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollar karşısında yenilgiye uğrayan Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmaya yüz
tutmuş, merkezî bir otoritenin yokluğunda Anadolu’daki
Müslümanlar sahipsiz kalmıştır. Üstelik doğudan Moğol
akınları devam ederken batıda da Bizans tehdidi söz konusudur. Bu sebeple insanlar kelle koltukta yaşamaktadır. Moğolların zulmünden kaçan Türkmenlerin büyük
kitleler halinde göçü ise Anadolu’da hayatı iyice felce
uğratan başka bir faktördür. Buna karşın anarşizme teşne olan bu ortamdan dünyanın en büyük imparatorluklarından biri çıkacaktır. Bu başarı hikâyesinin altında;
göçebe toplumlarda çok daha güçlü olan yardımlaşma,
dayanışma ve hızlıca organize olabilme kabiliyetlerinin
yanı sıra dinî ve manevi değerler etrafında teşekkül eden
Ahîlik ve Bacıyan-ı Rum gibi teşkilatların imzası bulunmaktadır.
Osmanlı’nın kuruluşunda ahiler
Bu süreçte Anadolu halkını birbirini boğazlamak yerine
kenetlenmeye iten bu değerler, Ahîlik ve Bacıyan-ı Rum
gibi teşkilatların ortaya çıkmasıyla kurumsal bir karaktere bürünmüştür. İslam tarihinin ilk asırlarından itibaren
görülen fütüvvet teşkilatından mülhem olduğu ileri
sürülen Ahîliğin kurucusu Anadolu’ya İran’dan göç eden
Şeyh Nasîrüddin Mahmûd’dur (ö. 1262). Kendisine daha
sonra “Ahî Evran” denilmiş. Ahî Evran, öncelikle kendi
mesleği olan derici esnafı arasında bir birlik kurmuş
ve daha sonra diğer esnaf kolları da bunu örnek almış.
Tekke ve zaviyeler etrafında bir meslek örgütlenmesi
şeklinde gelişen Ahîlik, Selçukluların zayıf düştüğü 13.
yüzyılda, otorite boşluğunu doldurmuş. Ahîler gerektiğinde kolluk gücü olmuş, gerektiğinde de Moğollara
karşı göğüs göğse çarpışmış. Osmanlı’nın kuruluşunda
da büyük katkıları olan bu kurum, Fatih Sultan Mehmed
döneminden itibaren lonca teşkilatına dönüşmüş.

B A C I YA N - I

RUM

Krizler karşısında
inisiyatif alma ve
sorunlara hızlıca çözüm
üretme refleksiyle
ortaya çıkan Ahîlik ve
Bacıyan-ı Rum gibi
kurumlar Anadolu’nun
Türkleşmesinde ve
İslamlaşmasında belirleyici
bir rol üstlenmiştir.
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Ahiliğin kadınlar kolu
Baciyan-ı Rum ise Ahîlik teşkilatının kadınlar
şubesidir denilebilir. Hem sanatkâr ve zanaatkâr
kadınları örgütleyen ve ortaya koydukları işlere belirli standartlar getiren hem de Anadolu’nun içinde
bulunduğu olumsuz şartlarda kadınların yürüttüğü faaliyetleri organize eden bir kurumdur. Bütün
Anadolu’ya yayılan Ahî tekke ve zaviyeleri, mesleki
eğitim yanında kişinin manevi yönden gelişmesini de hedefler. Toplumun harcı, aile kurumunun
bekçisi ve gelecek nesillerin anası olan kadınların bu
eğitimden uzak tutulması mümkün değildir. Aksi
halde yukarıda bahsi geçen başarı hikâyesi acı sonla
nihayetlenirdi.
Tarihçiler Baciyan-ı Rum’un yürüttüğü faaliyetleri

şu şekilde sıralar: Kadın sanatkâr ve zanaatkârları
bir çatı altında toplamak ve üretimlerinin kalitesini
yükseltmek, herhangi bir işi olmayanlara mesleki
eğitim vermek, dinî ve tasavvufi eğitim faaliyetleri,
misafir ağırlama ve gerektiğinde askerî faaliyetlere
katkı. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler arasındaki sanatkârlara iş bulmak ve bu kişilerin
Bizans sanatkârları ile rekabet edebilmesini sağlamak, malların kalitesini korumak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, misafirleri yedirip içirmek ve
gerektiğinde silah kuşanıp şehri savunmak Baciyan-ı
Rum’un vazifeleri arasındadır.
Ticaretten şehir savunmasına
Dönem kaynaklarına bakıldığında en fazla gelir getiren ticari emtiaların başında halı, kilim, farklı kumaş
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Tekke ve zaviyeler etrafında dinî ve manevi eğitim alan kadınlar,
bu birikimlerini hem kendi ailelerine hem de misafirhanelerde
hizmet ettikleri insanlara aktarmışlardır.
türleri, giyim kuşam malzemeleri,
ev eşyaları gelmektedir ki, bunların
çoğu da kadın emeğine dayanmaktadır. Dolayısıyla kadınların sosyo-ekonomik alana katkıları oldukça
belirleyicidir. Bu sebeple Bacıyan-ı
Rum oya, dantel ve nakış gibi ince
işlerin yanında çadır yapımı, kıyafet
dikimi, kumaş dokuma ve boyama,
halı ve kilim dokumacılığı gibi alanlarda bir meslek örgütü fonksiyonu
üstlenmiştir. Bu sahalarda verilen
ürünlerin yerli ve yabancı tüccarların beğeneceği standart ve kalitede
olmasını sağlamıştır.
Tekke ve zaviyeler etrafında dinî ve
manevi eğitim alan kadınlar, bu birikimlerini hem kendi ailelerine hem
de misafirhanelerde hizmet ettikleri
insanlara aktarmışlardır. Bacıların,

Ahî tekke ve zaviyelerinde misafirler
için yemek yaptığını İbn Battûta
gibi ünlü seyyahlar da dile getirmektedir. Misafirhanelerin temizliği, dirlik ve düzeninden de onlar sorumluydu. Kitleler haline gerçekleşen
göç akınlarını düşündüğümüzde bu
hizmetin ne derece önemli olduğunu
tahayyül etmek bile zor. Göçebe
hayatın dayattığı şartlar sebebiyle iyi
ok atan ve kılıç kullanan Türk kadını gerektiğinde şehir savunmasına
da yardım etmiştir. Nitekim Moğollar 1243 yılında Kayseri’yi muhasara
ettiğinde Bacıyan-ı Rum örgütüne
mensup kadınlar, şehrin savunmasına katkıda bulunmuşlardı.
Söz konusu dönemle ilgili kaynakların verdiği bilgiler ışığında Bacıyan-ı
Rum’un çatısı altındaki kadınların

sosyal, siyasi, iktisadi, askerî, dinî ve
tasavvufi alanlarda faaliyetler gösterdiklerini söyleyebiliriz. Onların
bu gayretleri sayesinde bu topraklar
Türklere yurt olmuş; siyasi, sosyal
ve ekonomik sahaları kapsayan çok
katmanlı bir kaos büyük bir ustalıkla yönetilerek bir cihan imparatorluğuna zemin hazırlanmıştır. Kadınından erkeğine sahip olunan güçlü
teşkilatçılık zorlu şartlara adaptasyonu kolaylaştırdığı gibi, anarşiye de
fırsat vermemiştir. Krizler karşısında
inisiyatif alma ve sorunlara hızlıca
çözüm üretme refleksiyle ortaya
çıkan Ahîlik ve Bacıyan-ı Rum gibi
kurumlar Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında belirleyici
bir rol üstlenmiştir.
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BEZMIÂLEM VÂLIDE SULTAN
E K R E M AY TA R

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar,
Bezmiâlem Vâlide Sultan’ı ve hayır eserlerini 1868 için yazdı.

1868

Bezmiâlem Vâlide Sultan denildiğinde aklımıza hemen yaptığı ve günümüzde birçoğu hâlâ yaşamaya devam eden hayır
işleri ile gelmektedir. Bezmiâlem Vâlide Sultan, döneminde
halktan büyük saygı görmüş ve çok sevilmiştir. Bu saygı ve
sevginin kaynağının gerçekleştirdiği hayır işleri ve vakıfları
olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bezmiâlem Vâlide
Sultan başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin
farklı yerlerinde çok sayıda hayır eserleri ve vakıflar meydana getirmiştir. Araştırdığımız kaynaklardan devamlılığını
sağlayacak akarlarla birlikte 15 adet vakıf kurduğu anlaşılmaktadır: Bezmiâlem Vakıf Gureba Hastanesi (Günümüzde Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi olarak devam
etmektedir), Dârülmaârif (Vâlide Mektebi, günümüzde
Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretime devam
etmektedir), Dolmabahçe Camii (Vâlide Sultan tarafından
başlatılan cami inşaatı oğlu Sultan Abdülmecid tarafından
tamamlanmıştır.), Gureba Hastahanesi Cami, Galata Köprü-
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sü (Vâlide Köprüsü, Eminönü ile Karköy’ü birbirine bağlayan bugünkü köprünün ilk kurucusu da Vâlide Sultan’dır.
1844’te yaptırılan ilk köprü 14 yıl kullanılmıştır), Çeşmeler
(Beşiktaş-Tarabya Bezmiâlem Çeşmesi başta olmak üzere 19
çeşme), Mekke-i Mükerreme’de imâret, Beykoz-Beşiktaş-Bakırköy’de namazgâh, Bursa’da ilk modern ipek fabrikasının
kuruluşu…
İhtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli
Yukarıda saydığımız eserler Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın kayıtlara geçmiş hayır işlerinden bir kısmıdır. Bir de Vâlide Sultan’ın bir elin verdiğini diğer elin görmediği hayır işleri vardır.
Bezmiâlem Vâlide Sultan tâbir caiz ise, tebdili kıyâfet mahalle
aralarına girerek fakir fukarâya, garip gurabâya yardım elini
uzatmıştır. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermiş, yetim ve
kimsesiz kızları evlendirmiş, borcu olup ödemeye gücü olma-

D O L M A B A H Ç E S A R AY I ’ N I N YA N I N D A I N Ş A E D I L E N C A M I ,
B E Z M I Â L E M VÂ L I D E S U LTA N ’ I N V E FAT I N D A N S O N R A O Ğ L U S U LTA N
A B D Ü L M E C I D TA R A F I N DA N TA M A M L A N M I ŞT I R .
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B E Z M I A L E M VA L I D E S U LTA N , S U LTA N I I .
M A H M U D ’ U N E Ş I V E S U LTA N A B D Ü L M E C I D ’ I N
ANNESIDIR.

A H Ş A P G A L A T A K Ö P R Ü S Ü

yanların borcunu ödemiş borç defterlerini kapatmıştır. Hapse
düşmüş gariplere çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Bu arada
tarikat ehlini gözetmekten de uzak durmamıştır. Başta Beşiktaş’taki Yahya Efendi Dergâhı olmak üzere tekke ve dergâhlara
da yardım elini uzatmaktan hiçbir vakit geri durmamıştır.

Abdülmecid 16 yaşında tahta geçmiştir. Böylece Bezmiâlem
de “Vâlide Sultan” unvanını alarak sarayda en etkili kadın
olmuştur. Bezmiâlem Vâlide Sultan 3 Mayıs 1853’te Beşiktaş
Sarayı’nda vefat etmiştir. Cenazesi aynı gün Sultan ll. Mahmud Türbesi’ne defnedilmiştir.

Peki bu kadar yardımsever ve ihtiyaç sahiplerinin hâmîsi
olan Bezmiâlem Vâlide Sultan kimdir? Bu maddî imkânları
nereden bulmaktadır?

Osmanlı Devleti’nde tahta çıkan padişahın hayatta olan
annesine “Vâlide Sultan” denirdi. Bu unvanı oğullarının saltanatı süresince taşırlardı. Vâlide Sultan devlet protokolünde
ikinci sırada yer alır; padişah öldüğünde veya tahttan indiğinde Vâlide Sultan da tahttan inmiş sayılır ve “Vâlide-i Atik
(Eski Vâlide Sultan)” ismiyle protokoldeki yerini kaybederdi.

Sarayda yetişti, eğitim aldı
Bezmiâlem Vâlide Sultan otuzuncu Osmanlı padişahı Sultan
ll. Mahmud’un hanımı ve Sultan Abdülmecid’in annesidir.
Bu hayırsever insanın hayatına dair bilgilerimiz maalesef
sınırlıdır. 19. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Bezmiâlem
Vâlide Sultan’ın doğum yeri, tarihi, ailesi hakkında bilgiler
bulunmamakla birlikte; esirciler tarafından saraya teslim
edilen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Bezmiâlem
sarayda harem dairesinde eğitimden geçmiş ve yetiştirilmiştir.
İlk gençlik yıllarında Sultan ll. Mahmud’un ikballeri arasına
giren Bezmiâlem, yaşayan tek çocuğu Abdülmecit’i 25 Nisan
1823’te dünyaya getirmesiyle ikinci kadınlığa yükselmiştir.
Sultan ll. Mahmud’un 28 Haziran 1869’da vefatı ile şehzâde

Vâlide Sultan’ın gelirleri
Vâlide sultanlar üst düzey bir gelire sahiptiler. Anadolu ve
Rumeli’nin çeşitli yerlerinden toprak gelirleri ve Darphane’den belirli bir maaşları vardı. Bunun yanında yiyecek,
içecek ve yakacak tayinleri de bulunmaktaydı. Yine memur
atamalarında da vâlide sultanlara belli bir meblağ ödenmekteydi. Yabancı devletlerden ve Osmanlı devlet ricâlinden
gelen hediyeler de önemli bir yekûn teşkil ediyordu. Mesela
1850 yılında Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın Darphane’den aldığı
maaş 450.000 kuruştu.
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Vâlide Sultan’ın daha gençken yakut ustaları tarafından yapılan
yüzüğünde “Bezmiâlem” yazılıydı; bu onun ilk mührüydü de. Oğlu
Abdülmecid’in padişah olmasıyla birlikte Bezmiâlem Vâlide Sultan
ikinci bir yüzük yaptırmıştır. Bu yüzükte de “Devletlü, iffetlü valde
sultan-ı âlişan hazretleri 1255 (1839)” yazmaktaydı. Bezmiâlem Sultan’ın üçüncü mühründe yazan üç satırlık beyit de şöyledir.

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl
Zuhûrunda Bezm-i âlem oldu vâsıl”
Yüzüğüne yazdırdığı bu mısralar gönlü ve eli bol Bezmiâlem Vâlide
Sultan’ın hayata bakışını göstermektedir. Buradan da anlaşıldığı
gibi “sevgi”, “şefkat”, “merhamet” ve “hamiyet” ekseninde bir hayat
yaşamış, kubbede hoş bir sedâ bırakmıştır.
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M. Hüdâî Şentürk, “Bezmiâlem Vâlide Sultan”,
TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 6, İstanbul, 1992.
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Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarını alanın
uzmanlarından İlknur Bektaş, 1868 için yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin şekillenmesinde ve Millî Mücadele
ruhunun Anadolu’ya yayılmasında bilhassa kadınların evlat
ve vatana adanmışlıkları dünyaya örnek teşkil ıeden, gurur
veren bir hadisedir.
30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri ülkemizde işgal hareketine
başlamışlardı. Dur durak bilmeyen vahşi kıyım ve barbarlığın halkı canından bezdirmesi mücadele ve işgale tepkiyi daha da hızlandırmıştı. İşgallere karşı düşmanın geri
püskürtülmesi Kurtuluş Savaşı adımlarının atıldığı 19 Mayıs
1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir işgalinin ardından
Anadolu’ya yönelmesi son sürat tüm yurtta bir halk seferberliğini başlatmıştı. Süreçler elimizi kolumuzu bağlayan ciddi
neticeleri de peş peşe karşımıza çıkarıyordu ki artık köşeye
sıkışmıştık.
23 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde
toplanan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar bu durumda
hayati öneme sahiptir. Osmanlı’yı lime lime edip bölmeye
çalışan İtilaf Devletleri bu kararlar karşısında amaçlarına
ulaşamadılar. Çünkü topyekûn bir mücadele ve kurtuluş
ateşi çoktan yanmıştı. Haritamızı kendilerine göre bölüp pay
edip insanlarını da yok etmeye karar vermiş düşmana verilecek bir cevabı vardı milletin. Mesele ölmekle bitecek kadar
basit değildi. Kendilerinden sonra gelecek nesillerin hangi
bayrağın altında hangi inançla nasıl yaşayacaklarına kesin
karar vereceklerdi. Yüz binlerce insan tüm imkânsız koşullara rağmen bir karar verdi ve Millî Mücadele’yi seçti.

Millî Mücadele’de kadınların yeri
Millî Mücadele’de Türk kadınının yeri ve önemi savaş sırasında direnç gayret ve cesaretleri ile fazlasıyla anlaşılmış olsa
da geleneksel ritüeller ve gözle görülmeyen yazılı olmayan
kurallar gereği üzeri örtülmüş ve görülmesi engellenmiş
gerçeklerdir. Bu gün bile anlaşılmaz bir şekilde adından ve
gösterdiği cesaretten dolayı taltif edilmeyen, anılmayan bu
özel insanlar aile içerisinde bile konuşulmaya konuşulmaya unutuldu. Zamanla izleri silindi ve kayboldular. Şanslı
birkaç ismin bilinmesi veya duyulması tamamen olayların
akışından kaynaklanıyor. Onları tek tek arayarak gün yüzüne çıkartmaya çalışan araştırmacıların gayretiyle, zor da olsa,
pandoranın kutusu aralanıyor.
Şehit Şerife Bacı
Henüz 16 yaşında genç bir gelin. Evlendiğinin ikinci ayında
kocası Çanakkale’ye askere çağırılır. 6 ay sonra şehit olduğu
haberi ve ölüm tezkeresi gelir. Dünyası başına yıkılan Şerife
kimsesizdir. Köyün büyükleri birkaç yıl sonra onu evlendirmek isterler. Ama köyde sağlam adam yok. Olanların, eli
ayağı yok, gözü kör, ağır sakat. Herkes cephede. Çanakkale’den dönen bir muharebede bir gözü ve bacağını kaybeden
hatta kulağı da iyi duymayan Yusuf ile evlendirilir. Bir süre
sonra bir de bebekleri olur.
Yıl 1919. Kış koşulları ağır ve cephede asker mühimmat bekliyor. Kasım, aralık, ocak, şubat Kastamonu’da tüm köylere
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haber salınır. Köyler mahalle adlarıyla göreve çağrılırlar.
Muhtarlar herkesi bilgilendirir. Şerife Bacı'nın kocası zaten
sakat ve savaş gazisidir. Merkebiyle dağdan odun getiren,
evin sütünü çorbasını yapan, evi ayakta tutan Şerife Bacı
kısacası evinin hem erkeği hem kadınıdır. Fakat memleketin
bize ihtiyacı var diyerek aslında göreve çağrılanın kocası
değil kendisi olduğunun da bilincindedir. Bebeğini bırakacak
kimsesi olmaması onu biraz endişelendirse de Allaha emanet
diyerek kağnısını ve öküzlerini hazırlayıp, kocasına veda
eder, Elif bebeği sırtına bağlayarak İnebolu’ya gelir. Orada
cephaneler yüklenir. Top mermisi süngüler, çullar ve örtülerle desteklenmiştir ama dağlar taşlar uzun yollar boyunca

sırtından zaman zaman indirdiği bebesini top mermilerinin arasına yatırırsa da her engebeli noktada çok zor anlar
yaşar. Bu sırada sık sık huzursuzlanan yavrusunu emzirir.
Hava gittikçe kötüleşiyordur. Çamurlu yollarda kar ve ayaz
eşiliğinde Kastamonu, Küre, Ecevit, Topçuoğlu arasında yol
almak hayvanlar ve insanlar için de çok zordu. Hayvanlar
da en az insanlar kadar üşümüş, yorgun düşmüş ve acıkmışlardı. Ama biraz daha biraz daha ilerleyeyim derken Şerife
Bacı aslında yorgunluk ve hayvanlarının güçsüz olmasından
dolayı kafileden gittikçe geride kalıyordu. Fırtına şiddetlenmiş, gece olmuş ve etrafta kimseler görünmüyordu. Ağaçların
arasından yolları bellemiş az kaldı diye direniyor ama takati
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K U R T U L U Ş S AVA Ş I ' N D A B E B E Ğ I Y L E C E P H E Y E S I L A H TA Ş I R K E N
D O N A R A K Ş E H I T O L A N Ş E R I F E B AC I I Ç I N KA STA M O N U ' N U N
S E Y D I L E R I L Ç E S I N D E YA P I L A N T E M S I L I M E Z A R

de kalmamıştı. Devam edebildiği kadar edecek kafileye yetişecekti inşallah… Kağnısına koştuğu öküzleri
yürüyemez olmuşlardı. Ve artık izler fırtınadan dolayı
kaybolmuştu. Bebeğini merak edip kontrol etti. Yorganını mühimmatın ve bebeğinin üzerine örtüp, bedenini onların üzerine siper ederek dondurucu soğuktan
onları korudu…

FOTOĞRAF AA / SEYDILER BELEDIYESI

Sabah olduğunda Kastamonu kışlasının yakınlarında
bir kağnı görmüştü askerler. Komutanları ile beraber
giderler kağnıya doğru. Karlarla örtülmüş bir kadın
cesedi kağnının üzerinedir. O anda Şerife Bacı’nın
şehit olmuş bedenini ve kağnıda yüklü mühimmatı
görürler. Bir anda bir bebek sesi yankılanır buz gibi
ormanda, şaşkınlık ve merhametle battaniyeyi kaldırdıklarında top mermilerinin altında yatan bebeği
fark ederler. Bebek de askerler de ağlıyordu. Aslında
Mehmetçiktir ağlayan, Anadolu’dur aslında…
Kastamonu’da ve Anadolu’da bir kurtuluş abidesidir
Şehit Şerife Bacı. Atatürk’ün: “Gözüm cephede, kulağım İnebolu’da” sözünün manası büyüktür.
Gördesli Makbule Hanım
Bir başka muhteşem örnek de Şehit Makbule Hanım’dır. Kurtuluş Savaşı, bildiğimiz gibi Türk milletinin ölüm kalım savaşıdır. Bu savaş, her noktada
erkeğiyle kadınıyla Türk'ün kahramanlık destanıyla
doludur. Bu kahraman Türk kadınlarından biri de
Millî Mücadele’de eşi Halil Efe ile birlikte dağlara
çıkan, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı silahlı mücadele veren ve bir çatışmada şehit düşen 20 yaşındaki
güzeller güzeli Makbule Hanım'dır.

GÖRDESLI

MAKBULE

HANIM

Babası Abdullah Efendi'dir. O zamanki her Gördesli
kadın gibi Makbule Hanım da ata binmesini ve silah
kullanmasını daha küçük yaşlarda öğrenmiştir. Birinci
Dünya Savaşı'nda babasını, Yemen Savaşı'nda da
ağabeyini şehit veren Makbule'yi annesi büyütmüştü.
Bütün bunlar Makbule'yi bu mücadeleye hazır hale
getirmişti. 1921 yılında Usturumcalı Halil Efe ile
evlenmiş beraber akıncı olarak dağlara çıkmıştır. Müfrezelerle beraber Demirci, Gördes, Simav, Bigadiç ve
Sındırgı dağlarında sürekli dolaşan ve çok cesur olan
Makbule Hanım, müfrezeleri en ümitsiz zamanlarda
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cesaretlendirmiş, her yerde her çatışmada kahramanca savaşmıştır. Düşmanla birkaç büyük
muharebede bulunmuş, iki defa kocasıyla beraber pusuya düşmüş, fakat hiç bir zaman metanetini kaybetmemiş, telaş göstermemiştir.
Güvemdere Muharebesi’nin kazanılmasında cesaret ve kahramanlığı ile katkıda bulunan,
geri çekilen müfrezelerimizi cesaretlendirerek düşmana yeniden taarruz etmelerini sağlayan
da Makbule Hanım'dır. Şehit olduğu o gün her zamanki gibi üzerinde siyah bir ceket, altında bol bir şalvar vardı. Başında da, yaz-kış çıkarmadığı, kalpağa benzer bir başlık bulunuyordu.
Dağ hayatının zorlukları, sıkıntıları, tehlikeleri karşısında güvenliği ve selameti için bütün
ısrarlara rağmen asla kocasından ayrı kalmayan Makbule Hanım; 17 Mart 1922'de Akhisar-Sındırgı arasında Koca Yayla'da düşmanla girişilen bir çarpışma sonucu şehit olmuştur.
Efeler, daha yirmisinde kendisini vatana feda eden Makbule'yi, Sındırgı, Gördes ve Demirci
üçgeninde kalan Koca Yayla mevkiinde, kanlı elbiseleriyle, gözyaşları içinde defnetmişlerdir.
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Bigadiçli Nazife Kadın
9 Mart 1922’de Çanakkale Bigadiç civarını kuşatan Yunan ordusu komutanı, Nazife Kadın’dan
Türk kuvvetleri hakkında bilgi ister. Ancak Nazife kadın hiçbir şey bilmediğini ve bilse de asla
söylemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Yunanlar
tarafından fırına atılmak suretiyle diri diri yakılır.
Kurtuluş Savaşı’nda 6 Mart 1922’de Bigadiç
ilçesinin Bozyük köyündeki savaştan sonra,
Halil Efe Müfrezesi’ni 8 Mart’ta güneye doğru
sevk ettiler. Kendileri de, Yukarı Devrek’teki
gölün güneyindeki Ulus dağı eteğinde karargâh
kurdular.

Toplu askerler için de kuytu bir yer buldular.
O çevrede pek çok düşman kuvvetleri, kuşatma
hatları olduğu halde, Kavakönlü köyünden
Molla Hasbi adındaki fedakâr bir çocuk kendilerine ekmek getirir. Orada bulunduklarının
düşmana haber verildiğini söyleyince, 9 Mart
1922’de gece saatlerinde başka bir noktaya
çekilerek düşmandan korunmuşlardır. Fakat
düşman, Türk kuvvetlerinin yerini bildiğinden
emin oldukları Molla Hasbi’yi sıkıştırmış baskı
ve zorbalık yapmış konuşmadığını gördüğünde
gözünü korkutmak için ailesi ile beraber evini
yakmıştır. Türk savunma güçlerine (asker ve
çetelere) destek olanların gözdağı vermek ve
dağlarda sıkışıp kalan Kuva-yı Milliye güçlerini

Türk kadınının
yeri ve önemi, savaş
sırasında direnç
gayret ve cesaretleri
ile fazlasıyla
anlaşılmış olsa da
geleneksel ritüeller
ve gözle görülmeyen
yazılı olmayan
kurallar gereği
üzeri örtülmüş ve
görülmesi engellenmiş
gerçeklerdir.
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zor durumda bırakmayı amaçlayan Yunanlar, bir
türlü konuşturamadıkları çocuğu öldürdüler. Bu
amaçla önce ailesiyle birlikte evini yaktılar ve sonra
da onu birkaç kadınla birlikte şehit ettiler. Bunu
dehşetle öğrenen Nazife kadının kocası ve oğulları Çanakkale’ye gitmiş ama dönmemişti. Vatan
vazifesini onlardan sessiz bir şekilde devralmıştı.
Geceleri komşularından aldığı ekmekleri askerlere taşıyıp etrafta olan biten hakkında malumat
vermeye başlamıştı. Fakat para karşılığında askere
yardım edenleri haber veren ispiyoncular, Nazife
kadının da onlardan biri olduğunu anlatır Yunan
komutana. Yunan komutanın emriyle yakalanıp
köy meydanında günlerce dayak ve işkence ile

konuşturmaya çalışılan Nazife kadın ağzını bile açmaz. Bir kadının günlerce askere ekmek getirdiğini
öğrenmek onları çileden çıkarmıştır. Bunca eziyet
göz korkutma onları yıldırmamış vazgeçirmemişti.
Günlerce ondan malumat isterler, bizim askerimizin bulunduğu mahalli, kaç kişi oldukları, malzemelerinin muhteviyatı gibi stratejik öneme sahip
pek çok şeyi merak ediyorlardır. Ama Nazife kadın
bildiği halde hiçbir şey söylememiştir. Yunanlıların
fevkalade baskı ve eziyetlerine karşı tek laf etmeyip, artan baskı neticesinde yüzlerine karşı hiçbir
şey bilmediğini ve bilse de asla söylemeyeceğini
haykırır. Bunun üzerine düşman tarafından fırına
atılarak şehit edilir.
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Üsteğmen Kara Fatma
Ülkemizin, ilk kadın teğmeni unvanlı,
kahramanlığını dünyaya duyurmaktan
şeref duyduğu özel bir kadın Üsteğmen
Kara Fatma.
O, Halide Edib Hanım’ın Sultanahmet
mitinginde “Kurtuluş Anadolu’dan başlayacaktır” söylemi üzerine, vatan aşkıyla
görev almak için yollara düşer. Mustafa
Kemal Paşa ile karşılaşmak ümidiyle
Sivas’a gitmek amacıyla İstanbul Karaköy
limanından Gülcemal vapuru ile Trabzon’a gelir ve oradan bazen yaya bazen
atla Sivas’a gider. 2 Eylül 1919 Salı günü,
yani Sivas Kongresi’nden iki gün önce
Atatürk’le buluşur. Tüm güçlüklere rağmen
paşa ile görüşmeyi başarır. Mustafa Kemal
Paşa’ya eşinin şehit bir binbaşı olduğunu
ve elindeki silahın onun anısı olduğunu ve

OKUMA ÖNERISI
İlknur Bektaş, Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları, Erdem Yayınları, 2017.
İlknur Bektaş, Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma, Timaş Yayınları, 2013.

savaştan, ateşten korkmadığını anlatır. Mustafa Kemal Paşa, kendisini görmek
için bu kadar çabalayan ve zorlu yolculuğa dayanan bu kadının anlattıklarından ve büyük bir şevkle görev istemesinden dolayı ona, gözünün karalığından
etkilenerek “Kara Fatma” diye hitap eder. Ancak o bu hitabı ve muhatabının
kendisine biçtiği değeri üzerinde tıpkı bir madalya gibi taşır. Yaşadığı müddetçe kendi adını bir kenara bırakır.
Üsteğmen Kara Fatma Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Dumlupınar, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve
Kurtuluş Savaşına katılarak; Sakarya, Sapanca, Adapazarı, Bolu, İzmit, İznik,
Nazilli, Tire, Afyonkarahisar, Kumlu, Alaşehir, Sivrihisar, Sarayköy, Bursa,
Kocaeli, İzmir gibi birçok yerimizin kurtuluşunda müfrezesiyle savaşmış bir
kahramandır.
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II. Abdülhamid döneminde dünyaya gelen Halide
Edib, saraya yakın bir aileye mensup olması
hasebiyle devletin yaşadığı sıkıntılardan haberdar
olarak büyür.

Yaşam tarzı seçenekleriyle dolu olan günümüz dünyasında,
parçası olabileceğiniz ‘aktivizmler’in geniş bir yelpazesi var.
Hayvan hakları savunucusu olabilir, geri dönüşümü destekleyebilir, kendinizi atom santrallerinin kapısına zincirleyebilir, yanlış habere karşı savaş açabilirsiniz. Beyaz Batılılar
için aktivizm böyle bir serbest piyasa mantığı ile işlerken,
bazı coğrafyalarda meseleler gelir sizi bulur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış,
yazmış ve etrafındaki insanları organize etmiş olan Halide
Edib için de bu böyle olmuştur.
II. Abdülhamid döneminde dünyaya gelen Halide Edib,
saraya yakın bir aileye mensup olması hasebiyle devletin
yaşadığı sıkıntılardan haberdar olarak büyür. Aslen Halit
adını koymak istediği bir oğul bekleyen babası Mehmet
Edib Bey Halide’yi elit bir Osmanlı erkek çocuğuna sunulacak tüm imkanlar ve daha fazlası ile büyütür. Daha fazlasından kastım, klasik Osmanlı eğitimiyle yetinmeyen Mehmet
Edib Bey’in kızını Amerikan kız kolejine yollamasıdır.
Osmanlı’nın 20. yüzyılda gelmiş olduğu nokta ve milletler
arasındaki yeri hakkında okuduğu kolejde iyice fikir sahibi
olan Halide için ‘aktivizm’ o yıllarda kendi milletini en iyi
şekilde temsil etmektedir. "Türk’ün Ateşle İmtihanı"nda o
gençlik yıllarına da değinerek, istikametini ta baştan belirlemiş olduğunun altını çizer.

İstanbul’dan Anadolu’ya
Halide Edib Osmanlı Devleti’nde yaşayan farklı unsurlar
arasındaki milliyetçilik hareketlerinin artması üzerine
1912 senesinde Türk Ocağı’nın üyesi olur. Bir kadının bu
derneğe üye olması günümüzdeki gibi bir ‘ilerleme’ olarak
algılanmaz. Halide Edib ülkenin meselelerinden haberdar
olan bir münevver olarak bu derneğe katılır. Biz tarihi
geriye dönerek okuduğumuzda bunu ‘kadın mücadelesi’nin
bir parçası olarak değerlendiririz fakat tahmin ediyorum ki
(çünkü tarih son tahlilde kapalı bir kutudur) o tarihte Türk
Ocağı’nın ve Halide Edib’in aklında olan şey ne kadar ‘yenilikçi’ bir adımın atıldığı değil, dağılmakta olan imparatorluğun neresinden tutulup bir araya getirilebileceğidir.
Avrupa’nın Osmanlı’ya karşı açmış olduğu savaş Anadolu ve
İstanbul’a geldiğinde Halide Edib için bu aktivizm, hitabeti
kuvvetli olduğu için insanları İzmir işgaline karşı çıkmaya sevk edeceği bir miting olarak tezahür eder. 23 Mayıs
1919’da 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitinginden
sonra İngilizlerin peşine düştüğü Halide Edib İstanbul’dan
Anadolu’ya geçer ve ‘aktivizm’ini gerçek manada cephede
devam ettirir. Hatıratına baktığınızda Halide Edib’in bir
‘dava’yı seçmiş olduğuna dair bir söylem bulamazsınız.
Vatanını seven bir Osmanlı aydını olarak her seferinde al-
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ması gereken karar, atması gereken adam
Halide Edib için çok açıktır.
Cephede aktif olarak bulunan Halide
Edib, Ankara’da Kızılay hastanelerinde
de görev alır. İkinci eşi Adnan Adıvar’ın
tıp doktoru olması ve daha önce de
Hilâl-i Ahmer’de çalışmış olması hasebiyle Kızılay’ın yönetim kurulunda görev
yapar. Fakat "Ateşten Gömlek" (1922)
gibi romanlarında da gördüğümüz gibi
kadınların vatanı savunmada görevini
bununla sınırlandırmaz. Kadınlar, erkekler, gençler ve yaşlılar: Vatana herkes
kendi meşrebine ve bulunduğu koşullara
göre hizmet edecektir.

‘Öncü kadınlar’dan biri
Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet
döneminde Halide Edib’in siyasi yönetimle fikir ayrılığına düştüğü zamanlar
olmuştur. Fakat hedefini değişen rejimlere göre değil, kendi doğru bildiği,
kendine öğretildiği üzere belirlenmiş
vatan meselelerine göre belirleyen Halide
Edib, bu dönemlerde de hayal ettiği vatan için çalışmaya devam eder. Özellikle
Londra’dayken "The New York Times"a
verdiği röportajda sorulan yanlı sorulara
rağmen Türkiye yönetimini kötülemeyi
reddeder.
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Cephede aktif olarak bulunan Halide Edib,
Ankara’da Kızılay hastanelerinde de görev alır.

Avrupa’da yaşadığı sürgün hayatından döndüğünde yurtdışında edindiği tecrübeleri
hemen aktarabilmek için İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü kurar ve
İstanbul Üniversitesi’nin Cumhuriyet döneminde yaşadığı değişimin mimarlarından
biri olur. Halide Edib hayatının bu aşamasında da ‘öncü kadınlar’dan biridir fakat
onun için önemli olan Türkiye gençliğini bilgilendirmektir. Bu yaklaşımı kendisi için
Osmanlı’nın son döneminde başlayan, Türkiye'nin gelişmiş milletler arasında yerini alması çabası ülküsünün bir parçasıdır. Her dönem farklı cephelerin marifetiyle atıllığa
zorlanan Türk insanı ve kadını ‘aktivist’ yönlerini harekete geçirebilmek için Halide
Edib gibi insanların hikayelerini yakından bilmeli, istikameti doğru tutabilmek için
benzer isimlerden ilham almalıdır.
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EMİNE ERDOĞAN
“TÜRKIYE DÜNYANIN
EN MERHAMETLI ÜLKESI”
HALİL SOLAK
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan ile eğitim, kültür, dayanışma
ve inovasyon bağlamında kadınlara özel
projelerini konuştuk.
Ülkelerin kalkınmasında kadınların rolü nedir?
Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor.
Dolayısıyla daha iyi bir dünya vizyonu ancak kadınların ekonomide ve sürdürülebilir kalkınmada aktif rol
almasıyla mümkün olabilir. Tüm dünyada bu yönde
bir uyanış ve yönelim olduğunu görüyoruz. Kadınların
güçlendirilmesi, yani eğitim haklarını kullanmaları
ve istihdamda eşit fırsat sahibi olmaları öncelik haline
getiriliyor. Kadınların artan sayılarla karar verici
mekanizmalarda yer aldıklarını, toplumda, siyasette
ve çalıştıkları sektörlerde lider konumda olduklarını
görüyoruz. Kadınlar yalnızca iş gücü olarak değil,
girişimci olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani fikirlerini,
hayata karşı duruşlarını ve dünyaya bakış açılarını somut ürün ve hizmetlere dönüştürüyorlar. Teknolojiden
hizmet sektörüne kadar, gündelik hayatımıza hizmet
eden her şey, bir fikrin ürünü. Farklı fikirler hayata geçecek zemin buldukça, yani kadınların mimarı olduğu
işler arttıkça, dünyanın tek renklilikten kurtulduğunu
görüyoruz. Bugün, kalkınmadan anlamamız gereken
en önemli şey, sürdürülebilirliktir. Kaynakların adaletli kullanımı, gelecek nesillerin haklarının korunması
söz konusu olduğunda kadın aktörlerin önemi bir
kez daha artıyor. Bir örnek vermek gerekirse, küresel
olarak gıda üretiminin %50 ila %80’i kadınların elinde
gerçekleşiyor. Bu anlamda, kadınların, toprakla ve
doğal kaynaklarla bin yıllara dayanan bir ilişkisi var.
Bu tecrübeden doğan bir bilgeliğe sahipler. Yalnızca
tüketerek değil, yerine koyarak üretmek onlarda bir
meleke halinde. Kadınların lider olduğu şirketlerin
çevreye duyarlı hareket ettiklerini, yalnızca bugünü
değil, geleceği düşünerek adım attıklarını ve yüksek
sağduyuya sahip olduklarını görüyoruz. Kısacası, geleceğin kapısını “sürdürülebilirlik” açacak. Dolayısıyla,
yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve döngüsel ekonomi
gibi, çevre dostu kalkınma ve gelişim politikalarının
hâkim güç olması gerekiyor. Bu da ancak kadınlarla
mümkün.

İş hayatında kadınların istihdamı için desteklediğiniz projeler neler?
Kadınların istihdamını desteklemek, öncelikle onların iş dünyasına katılımını engelleyen faktörlerin
ortadan kaldırılmasıyla başlıyor. Bu anlamda, benim
önceliğim, kız çocuklarının eğitimidir. Onlar donanım
kazandıkça, akademik hayatlarında başarılı oldukça,
ileride sahip olacakları işin niteliği de artmış oluyor.
Bu işe hizmet eden projeleri elimden geldiğince destekliyorum. Birkaç örnek vermek gerekirse, “7 Çok Geç”
ve “Haydi Kızlar Okula” gibi eğitim projelerinde epey
yol aldık. Çocukların gelişimlerini en hızlı gerçekleştirdikleri ve en verimli oldukları zamanları kaçırmadan, bu dönemin verimliliğini eğitimle en yüksek
noktaya taşımayı hedefledik. Kız çocuklarının eğitim
hayatlarından geri kalmamaları, okula gitmelerini
engelleyen şartların düzeltilmesi için çalıştık.
Bildiğiniz gibi, kadınların eğitim ve iş hayatına erişimlerinin önünde en büyük barikatlardan biri olan
kamusal yasakların kalkması için de kendimizi bildik
bileli mücadele veriyoruz. Bu tip ayrımcılıklara maruz
kalmamak, insanların ruhlarına vurulan prangalardan
azad edilmek, birçok kadının hayatını dönüştürdü.
Kadınların artık hayallerini yaşayabiliyor, hedeflerine
emin adımlarla yürüyor olmaları toplumumuz adına
çok büyük bir kazanımdır. Bugün üniversite sınavlarına kız çocuklarımızın büyük başarı elde ettiklerini
görmek bizi çok gururlandırıyor.
Bunun yanında, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
de yine desteklediğim projelerden. Turkcell, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleşiyor. Türkiye’nin her yanından kadınlara teknoloji eğitimi ve
girişimcilik eğitimleri veriliyor. Her yıl birbirinden
orijinal fikirler ve muhteşem projeler doğuyor. Benzer
olarak, “Enerji Veren Kadınlar” projesiyle, başta enerji
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Toplumumuz, tüm insanlığı yekvücut bir aile olarak gören yüce gönüllü
insanlardan oluşuyor. Bu anlamda Türk Kızılay’ı, benim için bu vicdanının
kurumlaşmış halidir.

F O T O Ğ R A F A A / T C C B / M U S T A F A Ö Z T A R T A N

sektörü olmak üzere, başarılı kadınların
öne çıkarıldığı projelerimiz var. Rol
model olan, lider kadınların aynı yoldan
yürümek isteyen kadınlara ilham olması
için çabalıyoruz.
Halkbank tarafından yürütülen “Üreten
Kadınlar Destek Projesinde”, küçük
ölçekli girişimci kadınların büyük fikirlerinin arkasındayız.
Bunun yanında TÜBİTAK, MEB ve
Aile Bakanlığının özel projelerini de
destekliyorum. Bilhassa, iş hayatında
mühendislik, tıp, yöneticilik gibi erkek
egemen alanlarda kız çocuklarımızın
STEM eğitimlerine ağırlık verilmesini
çok önemsiyorum.

Tüm bunlarda amacımız, yapılan iyi
işleri öne çıkarmak, kadınların büyük
potansiyelinin somutlaşmasının zeminini hazırlamak. Yıllardır sürdürdüğümüz
bu projelerin olgunlaşmış meyvelerini toplar hale geldik. İnanıyorum ki
aldığımız güzel sonuçlar, önümüzdeki
günlerde katlanarak çoğalacak.
Kız öğrencilerin eğitimini çok önemsediğinizi biliyoruz. Bu konuda nasıl
geri dönüşler alıyorsunuz?
Çocuklarımızın hepsi işlenmeyi bekleyen birer cevher. Onlara bu nazarla
yaklaşmak ve eğitimde eşit fırsat sahibi
olmalarını sağlamamız gerekiyor. Elbette, geri dönüşlerin hepsi takdir ve
teşekkürle dolu. “Gelin Etmeyin, Okula

Gönderin”, “7 Çok Geç”, “Anasınıfsız
Okul Kalmasın”, “Nerede Kalmıştık” ve
yakın zamanda başlattığımız “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” gibi nice projemiz, tüm çocuklarımızı hedeflemekle
birlikte, bilhassa kız çocuklarımızın
eğitim hayatlarına sağlam bir şekilde
tutunmaları ve tüm imkânlara sahip
olmalarını hedefliyor.
Toplumların niteliğini kadınların
donanımı belirliyor. Bunu hiçbir zaman
unutmamalıyız. Kadınların güçlendirildiği toplumlarda ailelerin de güçlü
olması bir tesadüf değil. Aynı şekilde,
kadınların güçlü olduğu toplumların
her daim ileri gittiği şüphesiz! Tabii
unutmamak gerekir ki, kadınlar nesilleri yetiştiren, yani geleceği şekillendiren-
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E M I N E E R D O Ğ A N , İ STA N B U L KO N G R E M E R K E Z I ' N D E G E R Ç E K L E ŞT I R I L E N 3 . T Ü R K I Y E -A F R I KA
O RTA K L I K Z I RV E S I KA P S A M I N DA D ÜZ E N L E N E N " G E Z E G E N I M I Z I Ç I N E L E L E : İ K L I M TA RT I Ş M A S I N DA
AFRIKALI SESLERIN DUYURULMASI" PANELINDE (2021).
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lerdir. Kadınları eğitim düzeyi arttıkça ve toplumsal statüsü
geliştikçe, nesillerin niteliği de doğru oranda artıyor. Bu da
güzel bir geleceğin teminatı anlamına geliyor. Dolayısıyla
projelerimiz, vatandaşlarımızdan olduğu kadar, iş dünyası, akademi ve sanat camiası gibi çevrelerden de yoğun ilgi
görüyor.
Afrika’ya gerçekleştirdiğiniz seyahatlerinizi Afrika Seyahatlerim adıyla kitaplaştırdınız. Türkiye Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde nasıl bir rol oynuyor?
Öncelikle şunu söylemek isterim; dünyanın neresinde olursa
olsun, insan haklarına eksiksiz erişebilen, eğitim ve çalışma haklarını kullanarak güçlenen her kadının, dünyanın
tüm kadınlarının durumlarının iyileşmesine katkısı var.
Bu bir insandan diğerine, bir coğrafyadan ötekine sıçrayan
bir iyilik hali. Buradan hareketle, Türkiye, kadının statüsü
konusundaki kendi tecrübesini Afrika’ya da taşıyor. Ben de
söz konusu kadınlar olduğunda, hiçbir ayrım gözetmeden

tüm kadınlar tek bir aile olarak görüyorum. Afrika özeline
bakacak olursak, dediğiniz gibi, Afrika Açılımı’ndan sonra
kıtayla olan ilişkilerimiz güçlendi ve yıllardır sık ziyaretler
gerçekleştiriyoruz.
Afrika, çilenin, acının ve gözyaşının yoğunlaştığı bir yer.
Yüzyıllar boyu, sömürgecilik gibi bir zulmün ardında
bıraktığı maddi ve manevi yıkıntıları toparlamaya çalışıyor.
Elbette her yerde olduğu gibi, orda da sosyal ve ekonomik
dönüşümün anahtarı kadınlar. Bunun gerçekleşmesi için
elimizden gelen desteği sunuyoruz.
Şahsen, her ziyaretimde o ülkenin STK’larıyla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Sorunlarla ilgili sahada çalışan insanlardan, birinci elden bilgi alıyorum. Ortak geliştirdiğimiz
projeler oluyor. Ankara, Hamamönü'nde kurduğumuz Afrika
El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bunun güzide bir örneğidir. Burada Afrikalı kadınlar için adil bir Pazar kurduk, 18
Afrika ülkesinden temin ettiğimiz ürünleri burada satıyor ve
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Kızılay, yardım götürmenin çok ötesinde, yaptığı her iyiliğin
içinde büyük mesajlar sığdırıyor.
gelirini olduğu gibi üretici kadınlara bırakıyoruz. Böylelikle,
kendilerinden 1 dolar karşılığında satın alınan ürünlerden,
Avrupa’nın pahalı butiklerinde satılarak elde edilen yüksek
kârdan kadınların mahrum kalmasının önüne geçtik.
Ülkemiz, Afrikalı kadınların sağlık ihtiyaçlarından, Afrikalı
öğrencilerin Türkiye Burslarından istifade etmesine varıncaya
kadar birçok alanda büyük destek sağlıyor. Mesela, burslardan faydalanan öğrencilerin sayısı 14.000’i aşmış. Bu, dönüp
ülkesine hizmet edecek, dışa bağımlılığı azaltacak ve hatta
başka insanların yetişmesini sağlayacak nitelikli iş gücü demek. Uzun vadede sosyal dönüşüm ve kalkınma demek.
Şahsi olarak, bilhassa Afrikalı kadınların sorunlarının uluslararası bir farkındalığa kavuşması için çalışmalar yürütüyorum. Uluslararası konferans ve toplantılarda gerek konuşmalarımda, gerek bire bir görüşmelerimde bu konuları gündeme
getiriyorum.
Bir örnek vermek gerekirse, 2019’da, Birleşmiş Milletler’in
New York’taki Genel Kurulunda, Sierra Leone Cumhurbaşkanı eşi Fatima Maada Bio’nun daveti üzerine, “Afrika’da Erken
Evlilikler ve Tecavüzü Önlemek” panelinde konuşmuştum.
Çocuk yaşta evliliğin, insan hakları ihlali olduğuna dair uluslararası topluma bir çağrı yapmıştım.
Kendi ülkemizde de, bildiğiniz gibi, her 25 Mayıs’ta Afrika
Günü’ne özel etkinlikler düzenliyoruz. Kültür alanında proje-

ler geliştiriyoruz. Afrika Atasözleri ve Afrika Yemek Kültürü
kitap projelerimiz büyük beğeni topladı. Tüm bunlar birbirimizi daha iyi anlamamıza ve Afrika’nın sorunlarını daha
yakın bir pencereden görmemize hizmet ediyor. Dolayısıyla
ürettiğimiz çözümler de nokta atışı, hayatları dönüştüren,
anlık değil, geleceğe uzanan çözümler oluyor.
Suriyeli kadınların mesleki eğitim, istihdam ve topluma
uyumu konusunda neler düşünüyorsunuz?
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, haritalara hızla yeni göç yolları
ekleniyor. İnsanlar birçok coğrafyada mülteci konumundalar.
Yersiz ve yurtsuz yaşamlar artıyor. Şiddetli bir fırtınada ince
bir dala tutunmuş gibi, ayakta kalmaya çalışmak yaşamın genel tanımını oluşturuyor birçokları için. Üstelik göçler sadece
savaşlar ve siyasi çatışmalar yüzünden değil, iklim değişikliği
sebebiyle de gerçekleşiyor. Göç gerçeğine, mültecilere ve
sığınmacılara dair tanımlarımız da hızla değişiyor.
Tabii bir gerçek var ki o hiç değişmiyor; kadınlar, savaşlardan ve doğal felaketlerden orantısız şekilde etkileniyorlar.
Bunu maalesef Suriye’de yıllardır devam eden savaşta da gördük. Hatırı sayılır sayıdaki Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği
yapıyor, misafir ediyoruz. Göç, yalnızca bir coğrafyadan
diğerine yolculuk değildir. O yolculukta bir toplumu meydana getiren tüm unsurlar da göç eder. Kültür, dil, din ve
bunun gibi nice farklılık ya da benzerlik de gelir. O nedenle,
toplumsal uyum çalışmaları son derece önemli. Tabii, burada
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Hangi coğrafyadan bir ah yükselse, Türk Kızılay’ı oraya ilk varanlardan;
yani gerçek anlamda bir kötü gün dostu.
EMINE ERDOĞAN, 2019’DAKI
C E N E V R E Z I YA R E T I N D E
U L U S L A R A R A S I K I Z I L AY- K I Z I L H A Ç
MÜZESI’NE, CUMHURBAŞKANLIĞI
H I M AY E S I N D E G E R Ç E K L E Ş E N “ T Ü R K
K I Z I L AY 1 5 0 . Y I L E T K I N L I K L E R I ”
K A P S A M I N D A H AYATA G E Ç I R I L E N
HILAL-I AHMER KOLEKSIYONU’NA
GÖNÜLLÜ DESTEK VEREN
S A N ATÇ I L A R DA N N U R I Y E Y I L M A Z ’ I N
I N S A N I YA R D I M Ç A L I Ş M A L A R I N I
SIMGELEYEN ‘KARINCALAR’
TEMALI ESERINI
HEDIYE ETMIŞTI.
Z I YA R E T I E S N A S I N D A E R D O Ğ A N ’A ,
ULUSLARARASI KIZILHAÇK I Z I L AY F E D E R A S Y O N U AV R U PA
BÖLGESINDEN SORUMLU GENEL
B A Ş K A N YA R D I M C I S I V E T Ü R K
K I Z I L AY G E N E L B A Ş K A N I D R .
KEREM KINIK EŞLIK ETMIŞTI.
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şu noktaya da dikkat çekmek isterim.
Tüm dünya olarak göçlere hazırlıklı
olmak zorundayız. Toplumsal uyum
politikalarımız hazır ve uygulanabilir
olmalıdır. Ülkemiz bu konuda çok büyük bir tecrübeye sahip. Topraklarımız
yüzyıllar boyunca zulümden kaçan insanların sığınağı olmuştur. Geliştirdiğimiz hoşgörü kültürünün sağlam kökleri
var. Suriye’den gelen göçü başarıyla
yönetmemizin ardında bu birikim duruyor. Ancak, göçlerin değişen çehresine
uyumlanacak yeni politikaların, tüm
dünya tarafından geliştirilmesi lazım
çünkü, insan hareketliliği şekil değiştirerek devam edecek.
Suriyeli kadınlar özelinde ise, kadınların dil öğrenerek, geldikleri toplumun kültürünü, ananelerini tanıyarak
çok hızlı adapte edilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü kadınlar çocukların öğretmenidir. Aldıkları bilgileri,
çocuklarına aktarmak ve ailenin diğer
bireyleri arasında dağıtmada kadınlar
etkin aktörler. Dolayısıyla göç eden aile-

lerin dönüşümü ve toplumsal uyumdaki
başarısı kadınlara bağlı.
Ayrıca, kadınların savaşlardan orantısız
ölçüde etkilenmeleri, en dezavantajlı
grup içinde yer almaları, onların odak
noktasından asla ayrılmamaları anlamına geliyor. Kadınların hızlı bir şekilde
dil öğrenmeleri, varsa mesleki becerilerinin yaşadıkları ülkedeki muadillerinin
denkliğine ulaştırılması, değilse mesleki
beceri kazandırılarak iş gücüne katılmaları gerekiyor. Ancak böylelikle mağdur
olmaktan kurtulabilir ve yaşadıkları ülkeye değerli bir katkı haline gelebilirler.
Türk Kızılay’ın projelerine vermiş
olduğunuz destek için minnettarız.
Son olarak Kızılay sizin için ne ifade
ediyor?
Biliyorsunuz, insani yardım konusunda
Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir.
Ben buna bir ek yapmak istiyorum; Türkiye dünyanın en merhametli ülkesidir.
Toplumumuz, tüm insanlığı yekvücut

bir aile olarak gören yüce gönüllü
insanlardan oluşuyor. Bu anlamda Türk
Kızılay’ı, benim için bu vicdanının kurumlaşmış halidir. Yaptığınız çalışmalar,
bizi gururlandırdığı gibi, insanlık tarihine de eşsiz bir örnek olarak geçiyor.
Bundan yüzyıllar sonra, geleceğin insanları, insanlığın aydınlık yüzünü sizin
yaptığınız işlerden okuyacaklar.
Kızılay, yardım götürmenin çok ötesinde, yaptığı her iyiliğin içinde büyük
mesajlar sığdırıyor. En başta, hangi
coğrafyadan bir ah yükselse, Türk Kızılay’ı oraya ilk varanlardan; yani gerçek
anlamda bir kötü gün dostu. Hiçbir koşulda insanlara ayrımcılık uygulamıyor,
tek motivasyonu olan akan gözyaşlarını
dindirmek için çalışıyor. Sınırlarımızın
içinde ve dışında, ihtiyaç duyan herkesin
yanı başındasınız. Her ihtiyaç sahibine
kendi aileniz gibi sahip çıkıyor, yaraları şefkatle sarıyorsunuz. Yeryüzüne
her daim iyilik serpen Kızılay’ımızın
tüm mensuplarına sonsuz şükranlarımı
sunuyorum.
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“MEDYADA KADININ
DOĞRU, ADIL VE SAYGIN
BIR BIÇIMDE TEMSIL
EDILMESI ÖNEMLI”
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile
kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının medyada
temsili ve istihdamı üzerine konuştuk.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede
önemli mesafeler aldığımız görülüyor. Bu konuda
koruyucu ve önleyici politika ve hizmetleriniz neler?
Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz, kadına yönelik
şiddeti önleyecek ve ortadan kaldıracak, asıl ve yan sebeplerle mücadele şeklinde devam ediyor. Yani bütünlüklü bir mücadele. Bunu da iki temel parametreyle
yapıyoruz. Birincisi, önleyici hizmetler ve çalışmalar.
İkincisi, şiddet mağdurunun desteklenmesi.
Önleyici çalışmalarımız, kadınların istihdama katılmasından başlayarak herhangi bir şiddet riski altında
olduklarını hissettiklerinde hangi hukuksal mekanizmayı nasıl işleteceklerini öğretmeye kadar pek çok
başlıktan oluşuyor. Bu, mağdurlarla ilgili kısım. Bir
de toplumsal ve kamusal taraflarla olan bölümü var.
Orada da yasal düzenlemelerin yapılmasından, kamu
kurum ve kuruluşlarının çalışanlarının eğitilmesine,
toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın geliştirilmesinden medyadaki kadın temsiline kadar pek çok başlığı
bir arada ve birini diğerine tercih etmeden yürüttüğümüz bir süreç var.
Bunları yaparken, tabii ki mevzuatta eksik kalan,
iyileştirilmesi ve güncellenmesi gereken kısımlar varsa
onların tamamlanması, istihdam yollarının çoğaltılması gibi başlıkları da çalışıyoruz. Özellikle kooperatifçilik yoluyla kadınların ekonomik güçlenmesini
sağlamaya çabalıyoruz. Alo 183 hattımız ise 7/24,
şiddet tehdidi altında olan kadınlarımızın hizmetinde.
Herhangi bir şiddet olayı ile karşılaştıklarında nasıl
davranmaları gerektiğini öğrenecekleri, bakanlığımızın hizmet alanları konusunda bilgi alacakları ve
doğru yerlere yönlendirilecekleri bir mekanizma.
Yakınlarda verdiğiniz bir röportajda, “Türkiye
kadına yönelik şiddetin altındaki nedenlerle mücadele etmeye çalışırken dikkatle yasal düzenlemeler
getiriyor fakat toplumu dönüştürmek ve hataları
unutmalarını sağlamak yasa yapmak kadar kolay

değil.” diyorsunuz. Peki neler yapılmalı toplumu
dönüştürmek için?
Toplumu dönüştürmek için neler yapılmalı? Öncelikle
herhangi bir şiddet biçiminin ama özellikle kadına
yönelik şiddetin çok ciddi bir toplumsal travma olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü kadına yönelik
bir şiddet eylemi sadece kadını etkilemiyor. Aileyi
etkiliyor, özellikle de çocukları etkiliyor. Çocukların
psikososyal gelişimi açısından son derece olumsuz,
geleceğe dönük bıraktığı etkileri var.
Toplumu dönüştürmek niye önemli? Çünkü herhangi
bir sosyal meselede eğer toplumsal bir destek söz konusu değilse, sadece yasalarla o meseleyi düzeltmeniz
mümkün olmaz. Yasalar çoğu kez sonuçları düzenler.
Yasanın varlık amacı sonuçları telafi etmeye dönüktür.
Oysa biz kadına yönelik şiddetin bizim yaşadığımız
toplumda ve mümkünse dünyada hiç olmamasını arzu
ediyoruz. Hiç olmaması için şiddeti ortaya çıkaran
dinamiklerin ortadan kalkması lazım. Bunun içinde
yasadan daha önemlisi ve daha önceliklisi toplumsal dönüşümün sağlanması, şiddeti besleyen bakış
açısının ortadan kalkmasıdır. Biz bununla alakalı 1
Temmuz 2021’de Dördüncü Ulusal Eylem Planımızı
açıkladık. Planda toplumsal farkındalık başlığı altında 8 strateji ve 77 ayrı faaliyet belirledik.
Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarımızı 81 ilde farklı
hedef gruplarına tanıttık. STK'lar, üniversiteler, kanaat önderleri bize katkı sunabilecek 20 binden fazla
insana farklı başlıklarda ulaştık.
Bu çalışmaları yaparken en önemli nokta, erkeklerin
de katılımını sağlamak oldu. Biraz daha açarsam,
kadına yönelik şiddet dediğimizde ‘toplumdaki erkeklerin hepsinin şiddet uygulayan taraf olarak itham
edildiği’ni öne sürenler var. Tartışmasız böyle bir şey
söz konusu olamaz. Bunun altını özellikle çizmek
istiyorum.
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Medyada kadının işlenme biçimine baktığımızda, kadınların toplumsal
hayatta ürettikleri değer, düşünce dünyasına yaptıkları katkı veya üreten
bireyler olarak görünürlüklerinde bir eksiklik olduğunu görüyoruz.
F O T O Ğ R A F A A / E K B E R T Ü R K O Ğ L U

Bizim toplumumuz, kadınıyla, erkeğiyle, ebeveyn ilişkileri üzerinden ayakta
duran, dişiyle tırnağıyla aile kurarak
çocuklarını büyüten aileler gibi pek çok
güzel örneğin bulunduğu bir toplum…
Dolayısıyla şiddet uygulayan dediğimizde topyekûn bütün babaları, eşleri,
erkek kardeşleri itham etmek diye bir
şey söz konusu olamaz. Biz özellikle
buna vurgu yapmak için erkek kardeşlerimizin, büyüklerimizin, amcalarımızın
bu meseleye dâhil olmasını istiyoruz.
Çünkü şiddet eylemini gerçekleştirenleri herkesten ayrıştırmak istiyoruz.
Asıl failler kimse, asıl sorumlular kimse
onları işaret etmek istiyoruz.
O yüzden kadına yönelik şiddetle
mücadelede erkeklerin mücadeleye
katılmaları, omuz vermeleri son derece kıymetli. Nitekim özellikle er ve

erbaşa, Diyanet'in cuma hutbeleriyle
cami cemaatine, sağlık çalışanlarına,
kolluk görevlilerine pek çok farkındalık
çalışmaları yaptık ve şiddetle mücadelemizin ne olduğunu, nasıl olduğunu
anlattık. Onların katkılarını çok önemli
buluyoruz.
Medyada kadının temsili konusunda
bir problem görüyor musunuz?
Tahmin ediyorum, herkes görüyordur.
Medyada kadın temsili iki noktada eksik. Bir, medyada biliyorsunuz, yönetici
kadroda kadın sayısının çok az olması,
medyanın dilini de sertleştiren sebepler
arasında sayılır. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki yıllarda medyada kadın yönetici sayısı bugünkünden çok daha fazla
olsun. Hak eden herkes gibi kadınlar da
yönetim kadrolarında yer alsın.

Diğer nokta, medyada kadın temsilinin
cinsiyete odaklanması sorunu. Bu durum
ciddi bir haksızlık ve yanlış. Medyada
kadının işlenme biçimine baktığımızda,
kadınların toplumsal hayatta ürettikleri
değer, düşünce dünyasına yaptıkları katkı
veya üreten bireyler olarak görünürlüklerinde bir eksiklik olduğunu görüyoruz.
Hatta zaman zaman sadece cinsiyetlerinin
vurgulanarak metalaştırıldığını görüyoruz. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım
değil. Bizim için kabul edilebilir olması
mümkün değil.
Dolayısıyla medyada kadının doğru,
adil ve saygın bir biçimde temsil edilmesi önemli. Böyle olduğu zaman hem
şiddetle mücadelede daha çok yol alacağız hem de toplumsal kodlarımızda
bulunan kadının insan olarak değerinin
vurgulanmasını sağlayacağız.
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Bizim toplumumuz, kadınıyla, erkeğiyle, ebeveyn ilişkileri üzerinden
ayakta duran, dişiyle tırnağıyla aile kurarak çocuklarını büyüten
aileler gibi pek çok güzel örneğin bulunduğu bir toplum…

F OTO Ğ R A F AA / M U R AT K U L A

aramaya başlayacağız. Yaşlılığın sosyal
etkilerini, sağlık, sosyal güvenlik vs
gibi pek çok başlığı daha çok konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla sürdürülebilir bir toplumsal hayat, ekonomik
hayat, istihdam hayatını eğer sağlamak
istiyorsak bugünden başlamamız
gerekiyor. Bu anlamda da kadınların
ekonomiye ve istihdama katılımı son
derece önemli.
Bakanlığımızın 2022 yılı hedeflerinde kadınlara yönelik ne gibi projeler
var?

İş hayatında kadın istihdamının
artırılması yönünde ne gibi çalışmalarınız var?
İstihdam, bir ülkenin tüm vatandaşlarının üretim mekanizmalarında yer
almasıdır. Bugün AK Parti hükümetleri
olarak istihdama katılma yaşına gelmiş,
mesleki eğitimini tamamlamış bütün
vatandaşlarımızın üretim mekanizmalarına katılmalarını istiyoruz.
Dünya, artık küresel bir köy bile değil,
global bir odaya dönüştü. Dolayısıyla
ekonomik rekabetlerin beraberinde
getirdiği stratejik ve siyasal rekabetleri
görebilmek için yaşadığımız dünyaya
kafamızı kaldırıp bakmamız yeterli.
Dünyada da, ülkemizde de nüfusun
yaklaşık yüzde 50’si kadın. Dolayısıyla bu rekabete yüzde 50 avantaj ile
başlamak da var, yüzde 50 dezavantajla
başlamak da.

Biz kadınların yaş, eğitim ve yetenek
durumlarına uygun şekilde istihdama
katılmalarını ülkemizin gelişmesi ve
dünyada hak ettiği saygınlığı kazanması bakımından önemli görüyoruz. İkincisi, insan üretmek için vardır. Bir günü
diğerine eşit olan ziyandadır. Bizim
inancımız, kadın ya da erkek ayırmaksızın her insanı bilmekle, öğrenmekle,
üretmekle, ilim tahsil etmekle ve öğrendiklerini başka insanlara öğretmekle,
yaymakla sorumlu tutar. Hal böyleyken
kadınları bilme ve öğrenme mekanizmasının dışında tutmayı hiçbirimiz
ne kabul edebilir ne de bunu kimseye
anlatabiliriz.
Öbür taraftan şöyle bir gerçek daha
var. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Türkiye nüfusu, kara Avrupa’sının 100-125
yıl süren yaşlanma ivmesini 25 yılda
tamamlayacak. Yani, yaklaşık 5 kat
daha hızlı yaşlanıyoruz. Bundan 10 yıl
sonra belki istihdama katılacak insan

AK Parti iktidarları olarak, biz iktidara
geldiğimizde 2002’de 27.9 olan kadın
istihdamı 2021 Aralık ayı itibariyle yaklaşık 34’e yükseldi. Yeterli mi? Hayır,
kuşkusuz yetersiz. Ancak, bu konudaki
ısrarımız ve samimiyetimizle sürecin
sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine ve
kadınların istihdama daha nitelikli şekilde katılacaklarına inanıyoruz. Onun
ötesinde, istihdam sadece çok iyi eğitim
alarakveya bir iş yerine giderek oluşan
bir şey değil. İstihdamdan ne anladığımızı konuşmamın en başında o yüzden
açıklama ihtiyacı duydum. Dolayısıyla
yeterli eğitimi, teknik donanımı olmasa
bile ev eksenli üretim yapabilecek
kadınların da istihdama katılarak bir
ekonomik değer oluşturmaları için
onları kooperatiflerle buluşturmayı çok
önemli buluyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Bunun dışında biliyorsunuz Bakanlığımızın pek çok farklı paydaşla yürüttüğü kadınların desteklenmesine yönelik
projelerimiz var. Türkiye’nin Mühendis
Kızları Projesi, finansal okur-yazarlık
seminerleri ya da Geleceğini Kuran
Genç Kadınlar Projesi bunlardan sadece birkaçı.
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KADIN VE ÇOCUKLARIN
SORUNLARINA ÇÖZÜM
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KADEM’in faaliyet alanlarını nasıl
tanımlarsınız?
KADEM’in faaliyet alanı çok geniş. Önceliklerimizden biri, akademik çalışmalarla kadın literatürüne katkı sağlamak.
Bu amaçla yılda iki kez "KADEM Kadın
Araştırmaları" dergimizi çıkartıyoruz.
Her yıl Toplumsal Cinsiyet Adaleti
kongremizi düzenliyoruz. Bu kongrelerde kadın literatüründeki boşlukları doldurmak ve Toplumsal Cinsiyet Adaleti
konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Yine
Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemiz
ile farklı coğrafyalardaki kadın sorunlarını mercek altına alıyoruz.
En önemli çalışma alanlarımızdan biri
de hak savunuculuğu… Bu bağlamda
istismara uğramış çocuklara ve şiddet
görmüş kadınlara hukuki destek veriyoruz. Takip ettiğimiz davaların ardından basın açıklamaları ile kamuoyunu
bilgilendiriyoruz. 25 Kasım, 8 Mart, 28
Şubat gibi önemli tarihlerde farkındalık
kampanyaları düzenliyoruz. Eğitim
çalışmalarımız da çok yönlü devam
ediyor. İki İnsan, Kadın Yasal Hakları,
Şiddetin Anatomisi gibi eğitimleri yurt
genelinde düzenli olarak veriyoruz.
Tabii bir de projelerimiz var. Örneğin
“İnovasyonda Kadın” markalaşmış
projelerimizden biri. Kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırmak adına bu
projeyi çok önemsiyoruz. Yine “Geleceğe İşbaşı” projemiz ile yetiştirme
yurtlarında büyüyen genç kızlarımızı,
kendi ayakları üzerinde durabilecekleri
bir hayata hazırlıyoruz.
Yeni alt markamız olan KADEM Sanat
adı altında sanat yarışmaları ve etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye’nin 52 farklı

B U L M AYA Ç A L I Ş I Y O R U Z ”

ilindeki temsilciliklerimizle birlikte bütün kadınlara ulaşmaya gayret ediyoruz.
Her şehrin kendi imkân ve ihtiyaçlarına
uygun çalışmalar yapıyoruz. Örneğin
temsilciliklerimizde kooperatifçilik ve
girişimcilik faaliyetleri yürütüyoruz.
Kadına ilişkin konuları etraflıca ele
aldığımız çalıştaylar, paneller konferanslar seminerler düzenliyoruz. Bütün
bu faaliyetlerimizin yanı sıra uluslararası etkinliklerimiz ve farklı uluslararası
platformlarda çalışmalarımız da oluyor.
Mülteci kadınlar için geliştirdiğiniz
projeler var mı?
Evet. Ülkemizde misafir ettiğimiz
Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu
ne yazık ki kadınlar ve çocuklardan
oluşuyor. Kadın hakları savunuculuğu
yapan bir dernek olarak elbette bu
konuya kayıtsız kalamazdık. Bu sebeple
mülteci kadınlar ile ilgili pek çok proje
gerçekleştirdik. Bunlardan “Kadınlar
Göç Yolunda” ve “Suriyeli Sığınmacı
Kadın ve Ailelerine Yönelik Toplumsal
Uyum” projelerimizi örnek verebilirim.
Yine 2017 yılında AFAD ortaklığı ile
KADEM Sığınmacı Kadınlar Merkezi’ni hayata geçirdik. Burada Suriyeli
kadınlara psikolojik, hukuki, ekonomik,
mesleki ve sosyal alanlarda destek sağlıyoruz. Merkezimizde bugüne kadar
1000’in üzerinde Suriyeli kadın, düzenli
eğitimlere katıldı. 3000’den fazla kadına
ulaşıldı.
Bunlarla birlikte mülteci ailelerle
görüşüp özellikle kadın ve çocukların
sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz.
Örneğin, İdlib bölgesinde KADEM
desteğiyle yapılan ve 700 öğrencinin
eğitim gördüğü okulu; Hatay Altınözü

KADEM YÖNETIM KURULU BAŞKANI
DR. SALIHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU
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KURT

Mülteci Kampı’nı ziyaret ettik. O bölgedeki temsilciliklerimiz
aracılığıyla, mülteci kadınların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve
yapacağımız çalışmaları da yine bu ihtiyaçlar doğrultusunda
belirliyoruz.
Şiddet gören kadınların yanında da KADEM’i görüyoruz
her zaman. Kadına şiddetin önlenmesi için neler yapıyorsunuz?
Şunu söyleyebilirim ki, KADEM’in en temel destek mekanizmalarından biri şiddet görmüş kadınlarla ilgili işliyor.
Bu konuda öncelikle kadınların yaşadıkları mağduriyetlerin
giderilmesine ve toplumsal değişimin sağlanmasına yönelik
faaliyetler yürütüyoruz. Kadınların kendi haklarını öğrenmeleri ve devletin sağladığı imkânlardan haberdar olmaları için,
ülke çapındaki 52 temsilciliğimizde eğitimler ve seminerler
düzenliyoruz.
Kadına yönelik şiddet kapsamında takip ettiğimiz ve müdahil
olduğumuz pek çok dava var. Faillerin yargılanması ve hak

ettikleri cezaları almaları için hukuk kurulumuz ile birlikte bu
davaların tüm süreçlerini yakından takip ediyoruz. Mağdurkadınlara, ihtiyaçları olan desteği ve yardımı sağlıyoruz.
Her yıl “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü” kapsamında faaliyetler yürütüyoruz. Bugüne
kadar, kadına şiddet konusunda kamuoyunun dikkatini çeken
ve büyük ses getiren çeşitli kampanyalar gerçekleştirdik. 8
Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde, Kadın Haklarına Dair
İlkeler Bildirgemizi kamuoyuyla paylaştık. Bildirgemizde
kadının temel hak ve özgürlüklerini, dokunulmazlığına dair
ilkeleri açıkça ifade ettik.
“Kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır” ilkesinden yola çıkarak; dayak, taciz, tecavüz gibi fiziksel şiddet
türleri ile tahkir etme, zayıf ve yetersiz görme, sürekli kontrol
etme, küçük düşürme gibi psikolojik şiddet türlerinin kabul
edilemez olduğunun altını çizdik. Kadının inanç, düşünce ve
ifade özgürlüğü, eğitime erişimi ve mülkiyet edinme hakkının
engellenemeyeceğini söyledik.
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KADEM’in gençlerle de iletişimi oldukça iyi. Gençlerle işbirliği
yaptığınız projelerinizden bahseder misiniz?
Gençlerin enerjisini çok seviyoruz. Genç KADEM derneğimizin
gözbebeği diyebilirim. Kadın hakları savunuculuğu alanındaki
çalışmalarımızın, gençlerin farkındalığı ve desteği ile büyüyeceğini
düşünüyorum. Gençlerin kendilerini keşfedeceklerive yeni fikirler
üretecekleri mecralar oluşturmak bizlere her zaman ayrı bir heyecan veriyor.
Şu anda 3000’in üzerinde Genç KADEM üyemiz var. Ve bu gençler 52 il temsilciliğimizde, 66 üniversitede kulüp faaliyetleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini
hayata geçiriyorlar. Kampanyalar, saha çalışmaları, eğitim faaliyetleri yürütüyorlar. Yeri geliyor fidan dikiyor, yeri geliyor aşure dağıtıyorlar, çöp topluyorlar, kitap bağışı yapıyorlar. Kızılay’ın kan
ve plazma bağışı kampanyasına, Türkiye genelinde destek verdiler.
Gençlerimizin saha çalışmalarından çok güzel dönüşler alıyoruz.

Kadınların kendi haklarını öğrenmeleri
ve devletin sağladığı imkânlardan
haberdar olmaları için, ülke çapındaki
52 temsilciliğimizde eğitimler ve
seminerler düzenliyoruz.

KADEM DÜZCE İL TEMSILCILIĞI ÜYESI KADINLAR,
S O K A K H AY VA N L A R I I Ç I N K E N T I N Ç E Ş I T L I
N O K TA L A R I N A M A M A V E S U B I R A K T I .

Bizler de onları eğitim yolculuklarında desteklemek için elimizden
geleni yapıyoruz. KADEM Öğrenci Bursumuzdan lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde pek çok genç arkadaşımız faydalanıyor. Şu anda 500’den fazla aktif bursiyerimiz var.
Yaptığınız çalışmalarla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
Tabii bütün bu faaliyetlerimizin geri dönüşlerini de titizlikle takip
ediyoruz. Beklentileri ve ihtiyaçları tek tek tespit etmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, 9 yılda kadın hakları savunuculuğu
alanında önemli işlere imza attık. Pek çok kadının hayatına dokunduk. Ve bu süreçte bizleri gururlandıran geri dönüşler aldık, ödüller kazandık. Mesela 2021 yılında derneğimiz, EFQM Mükemmellik Yolculuğunda 3 Yıldız Belgesi aldı. Bu ödülü Türkiye’de alan
ilk dernek Yeşilay’dı. Biz de ikincisi olduk.

F O T O Ğ R A F A A / Ö M E R Ü R E R

2022 yılı için hedefleriniz neler?
Bu yılın takvimi şimdiden hazır diyebilirim. Mesela önümüzdeki aylarda Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongremiz, Uluslararası
Kadın ve Adalet Zirvemiz ve bu yıl altıncısını gerçekleştireceğimiz
İnovasyonda Kadın projemiz var. Bunun yanısıra devam eden pek
çok başka çalışmalarımız da mevcut. Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. 3 yıldızla başladığımız mükemmellik yolculuğumuzu da tamamlamak istiyoruz.
Güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek bizim en büyük
hedefimiz. KADEM’i bütün kadınlara ulaşan, bölgesinde öncü,
dünyada “model” bir STK yapmak için de mücadelemize devam
edeceğiz.

B U L M AYA Ç A L I Ş I Y O R U Z ”

FOTOĞRAF AA / MEHMET ESER
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CESARET, TEVAZU VE SEBAT
BILIME ADANMIŞ BIR HAYAT
ARZU ŞAHİN

Tüm dünya onun ismini Kovid-19 pandemisi sonrası duydu. BioNTech firmasının
kurucularından olan Özlem Türeci, bilime adanmış sade hayatı, cesur adımları ve
hedefine giderken yılmadan usanmadan çalışmasıyla başarının tesadüf olmadığını
hepimize bir kez daha gösterdi. Tüm kadınlara “vizyoner” ve “azimli” olmaları
gerektiğini söyleyen Türeci’nin hayatı ise bu anahtar kelimelerle şekillendi.
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Düğünlerine sadece birlikte çalıştıkları iş
arkadaşları katıldı. Kısa süren nikah seramonisi
bittikten sonra çift birlikte laboratuvara dönüp
çalışmaya devam etti.
Özlem Türeci. İsmi eşi Uğur Şahin ile birlikte anıldığında
zihinlerde beliren fotoğrafta objektife gülümseyen kadın.
Sakin güç kelimesinin vücut bulmuş hali adeta. Binlerce genç
kızın içindeki bilim ateşini alevlendiren önemli bir rol model. Onu hayatlarımızda bu kadar etkili bir yere taşıyan ve
hikâyesine odaklanmamızı sağlayan şey ise elbette Kovid-19
pandemisi.
2020 yılı başında Çin’in Wuhan kentinde çıkan bir virüsün
hayatlarımızı bu kadar değiştireceğini kimse tahmin etmiyordu. Kovid-19’un hızla tüm dünyayı esir aldığı, insanları
evlere kapattığı, virüs nedeniyle ölüm oranlarının her gün
hızla yükseldiği o karanlık günlerde hepimiz büyük bir
şaşkınlıkla dünyanın sonunun geldiğini düşünüyorduk.
Hastalık hakkında hemen hiç bir şeyin bilinmemesi insanları
büyük bir ümitsizliğe sürüklemişti. Evlerimize kapanmış
kara kara düşünürken iki kişinin ismini duyamaya başladık.
Almanya’da yaşayan Türk kökenli Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu oldukları BioNTech firması aşı çalışmalarında belli aşamaları geçerek sonuca yaklaşıyordu. İsimlerini ilk
defa duyduğumuz bu bilim insanları kimdi? Nasıl bu kadar
hızlı harekete geçerek aşı çalışmalarına başlamışlardı? Sonuç
başarılı olacak mıydı? Aslında bütün bu soruların cevapları
birbiriyle bağlantılı ve hepsi Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in
detaylarına çok da hakim olmadığımız hayat hikâyelerinde
saklı.
Cerrah babası onun hayatını şekillendirdi
Özlem Türeci, İstanbul göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 6
Mart 1967 tarihinde Batı Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Lastrup kentinde doğdu. Rize, Fındıklı kökenli olan
babası bir Katolik hastanesinde cerrah olarak çalışıyordu.
Babasının çalıştığı hastanede hasta bakıcı rahibelere hayranlık duyan Türeci, çok kültürlü bir ortamda büyüdü. Daha o
yaşlarda babasından etkilenerek hekim olmaya karar verdi.
Bilimin ve teknolojinin çokça konuşulduğu bir evdi onunkisi
ve bu da yolunu kolayca çizmesine sebep oldu.

FOTOĞRAF AA / EPA / BERND VON JUTRCZENKA / POOL

Türeci, lisans eğitimini Saarland Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2001 yılında Mainz kentine taşındı. Mainz
Üniversitesi Hastanesi'nde modifiye edilmiş genetik kodlarla bağışıklık sistemini kansere karşı mücadele ettirmeyi
hedefleyen çalışmalar yaptı. Laboratuvarda genç bir öğrenci
olarak çalışırken aynı üniversiteye kanserle ilgili araştırmalar
yapmaya gelmiş olan doktor Uğur Şahin ile tanıştı. Uğur
Şahin’de kendisi gibi göçmen bir ailenin çocuğuydu. 5 yaşına
kadar Hatay, İskenderun’da yaşamış, Ford fabrikasında işçi
olarak çalışan babası pek çok Türk göçmen gibi ailesini Almanya’ya, yanına aldırmıştı.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin kanserli hastaların tedavisi
için çalışırken bir süre sonra aslında onlara verecekleri çok
şey olmadığını gördüler ve hayatlarının dönüm noktasını
oluşturacak bir karar vererek 2001 yılında Türkçe “ganimet”
sözcüğünden esinlenerek “Ganymed” adlı ilk firmalarını kurdular. Amaçları kanser araştırmaları yaparak gerçek çözüme
ulaşmaktı. Bağışıklık sisteminin, kanserli hücreleri vücuda
giren bir virüs gibi algılaması ve onlarla savaşarak yok etmeleri için yeni bir yöntem denemeye karar verdiler. Hücreler
arasında veri iletişimini sağlayan mRNA’lara etki edecek
ilaçlar üzerinde çalışmalar yürüttüler. Bu çalışmalar başarıya
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Hayatını üç dünyaya uzanan bir gezgin olarak tanımlayan Türeci,
bu dünyaları oluşturan katmanları hekim, akademisyen ve girişimci
olarak tanımlıyor.
ulaşınca kansere karşı hassas antikor tedavilerine öncülük
eden Ganymed, 2016'da Japon ilaç şirketi Astellas'a satıldı.
420 milyon euroya satışını yaptıkları şirket, o tarihe kadar
Almanya'da tıp sektöründeki en yüksek meblağa satılan firma
oldu. Böylece Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya’nın zenginleri arasına girdi.
Nikahtan çıkıp laboratuvara çalışmaya gittiler
Ganymed sadece büyük bir başarı ve zenginlik getirmedi
Türeci-Şahin çiftine. 2001 yılında şirket kurulduktan sonra
Özlem Türeci ve Uğur Şahin evlilik kararı aldı. Düğünlerine
sadece birlikte çalıştıkları iş arkadaşları katıldı. Kısa süren
nikah seramonisi bittikten sonra çift birlikte laboratuvara
dönüp çalışmaya devam etti.
Başarının tesadüf olmadığını gösteren bir hayattı onlarınki.
Az uyuyup, ay yiyip-içip, çok çalışan insalardı. Günde 18 saatlerini işlerine veriyorlardı. Bir kızları dünyaya geldi. Bugün
15 yaşında olduğunu bildiğimiz çocuklarının hayatını kimseyle paylaşmadılar. İçki içmedikleri, domuz eti yemedikleri,
ne kadar zengin olsalar da 2+1 bir evde sade bir hayat sürdükleri, işe bisikletle gittikleri, sağlıklı yaşam için dolaplarında
kefir ve lahana suyunun eksik olmadığı, sabahları erkenden
koşu yaptıkları ve çay içmeyi sevdikleri ise tüm dünya onları
tanıdıktan sonra ortaya çıkan bilgi kırıntıları.

F O T O Ğ R A F A A / A B D U L H A M I D H O Ş B A Ş

Başarılarını çay içerek kutladılar
Bir yandan kanser araştırmaları devam ederken 2008 yılında
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Avusturyalı immünolog, onkolog Christoph Huber ile birlikte BioNTech adlı firmayı kurdu. 2020 yılı itibarıyla 1300 çalışanı olanı şirket, başlangıçta
immünoterapi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yaptı.

F O T O Ğ R A F A A / A B D U L H A M I D H O Ş B A Ş
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F OTO Ğ R A F AA / O R H A N C E M A L F E R S OY O RTAO K U LU
A N KA RA' N I N Y E N I M A H A L L E
ILÇESINDE BIR GRUP
O RTAO K U L Ö Ğ R E N C I S I ,
BIONTECH'IN KURUCULARI
ÖZLEM TÜRECI VE UĞUR
ŞAHIN'E YOLLADIKLARI
MEKTUPLARDA,
GELIŞTIRDIKLERI AŞI
D O L AY I S I Y L A D U Y D U K L A R I
GURURU DILE GETIRDI.

Ancak 2020’de bir kabus gibi herkesin
hayatına çöken Kovid-19 pandemisi
başlayınca çalışmalarını aşı geliştirme
üzerine yoğunlaştırdılar. Bir yıldan az
bir süre içinde aşıyı bulmaları devrim
olarak nitelendirilse de aslında devam
eden kanser çalışmalarındaki bilgileriyle bağlantılı. mRNA’lar hakkındaki
birikimlerini virüse karşı savaşan ve
onun vücutta tutulumunu engelleyen
aşı çalışmasına uyarladılar. Aşının
insanlar üzerinde denenmesinden sonra
heyecanla sonucu beklediler. Aşının
Kovid-19’a karşı etkisinin yüzde 90
olduğunu öğrendikleri akşam sadece
Türklerin anlayacağı bir şey yaptılar.
Başarılarını çay içerek kutladılar.
Bundan sonrası ise dünyanın bambaşka
yerlerinden gelen ödüller, liyakat nişanları, dünyanın en önemli dergilerinde
kapağa çıkma, en etkili kişiler listesin-

de üstlerde yer alma şeklinde ilerledi.
Bilime adanmış ömürleri insanlığa
armağan ettikleri aşı ile taçlandı. Servetleri 14 milyar euroya çıktı. Bu kadar
parayı ne yapacakları sorulduğunda ise
birbirlerine bakıp “Bu aslında devam
ettirdiğimiz kanser çalışmaları için
gerekli bir para ve önümüzü daha rahat
görebileceğiz” dediler.
“Vizyonunuza azimle bağlı kalın”
Üç kez Nobel Ödülü alan Marie Curie
ve eşi Pierre Curie’e benzetilen Özlem
Türeci ve Uğur Şahin tüm Türkiye’nin
de gururu oldu. Almanya doğumlu
olan Özlem Türeci’nin Türkçesi yeterli
olmadığı için sesini çok duymadık belki
ancak o bir üniversitenin mezuniyet
töreni için çektiği kısa videoda gençlere
şöyle seslendi: “Hayatınızda olması gereken üç erdem; cesaret, tevazu ve sebat

olmalı. Başarısız olduğunuz zaman
denemekten vazgeçmemelisiniz.” Saydığı bu erdemler onun hayat akışının da
özeti gibiydi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı bir videolu mesajda ise kadınlara
“Geniş bir vizyona sahip olun ve karşılaştığınız engellerden bağımsız olarak azimle
ona bağlı kalın” diyordu. Hayatını üç dünyaya uzanan bir gezgin olarak tanımlayan
Türeci, bu dünyaları oluşturan katmanları
hekim, akademisyen ve girişimci olarak
tanımlıyor. Her konuşmasında bilim ve
teknolojinin iç içe geçtiği çalışmalarına
devam ettiklerini vurguluyor.
Bir kadın, anne, eş, doktor, girişimci,
bilim insanı olan Özlem Türeci’nin
kurduğu mütevazı hayat, gerçek gücün
ve başarının sırlarıyla ilgili hepimize çok
şey anlatıyor.
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DEMIRCI

“EN YAKINLARIMDAN
BAŞLAYARAK HEP
ANLATTIM”
Fatma Bayram otuz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaize olarak çalışan değerli
bir isim. 2020’de emekli olduktan sonra, pandeminin de etkisiyle, dijital dünyanın
imkânlarını kullanarak sohbetleriyle binlerce insana ulaştı. Bayram ile hem vaizelik
kariyerini hem de yazarlık serüvenini konuştuk.

1868

Siz otuz yılı aşkın bir süre vaizelik yaptınız ama benim gibi
pek çok insan sizi korona döneminde sosyal medyadan yaptığınız sohbetlerle tanıdı. Bu konuya geçmeden önce sizin
hikâyeniz nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?
Hikâyemizin hayatın hangi küçük noktasındaki minicik bir
yönelişle başladığını biz tam olarak bilebilir miyiz, emin
değilim. Geriye doğru gidersek 1950’lerde İstanbul’a gelen,
30’larının başında, eşini kaybetmiş, üç çocuklu, hayata tutunmak için günde üç ayrı işte çalışan, bir yakınının aracılığıyla
merdiven altında saman bir yatakta yatıp kalkan babamın
yeniden evlenip bizi dünyaya getirdikten sonra dine yönelmesiyle başlamıştır muhtemelen.
Bir gün temizlik işçisi olarak çalıştığı yerde onu namaz kılarken gören amiri –artık nasıl büyük yanlışlar yapıyor idiysenamazının olmadığını söylemiş. Babam da “ben hiçbir şey bilmiyorum, Allah benimkini böyle de kabul eder,” deyince o kişi
–Allah ondan razı olsun- “Soracak hiç kimse bulamasaydın
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kabul ederdi. Ama sen kime gidip sorsan öğrenirsin. Sormaya
utanıyorsan şu karşıki camiye git (Kadıköy İskele Camii) bir
namaz hocası kitabı al, okuyamıyorsan resimlerine bak, yine
anlarsın yanlışlarını,” diye cevaplamış. Sanırım bizim hikâye
de o zaman başlamış.
O yönlendirmeyle camilere, vaazlara gitmeye başlayan babam
1970’lerde henüz muhitimizde bir tane imam-hatip lisesi bile
yokken biz iki kardeşe (son çocuklarıyız onun) din eğitimi
aldırmaya karar verip araya sora Üsküdar Fıstıkağacı’nda İlim
ve Fazilet Vakfı Kız Kur’an Kursu’nu bulmuş ve bizi oraya yatılı olarak göndermişti. Oradan aldığım motivasyonun halen
devam ettiğini düşünüyorum. Hocalarımızın her biri çok kıymetli insanlardı. Birkaçını yâd edersem kadroyu tahmin edebilirsiniz. Ali Fikri Yavuz tefsir okutur, Mahmut Bayram Hoca
Arapça öğretir, İbrahim Tanrıkulu tashihi huruf, Nedim Urhan hadis, Hüseyin Erdoğan fıkıh, Fahrettin Dinçkol hitabet
derslerimize gelirdi. (Bu vesileyle o yıllarda kız çocuklarını bu
Osmanlı bakiyesi alimlerden ders aldırıp yetiştirme vizyonunu
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FOTOĞRAF AA / HALIL FIDAN

gösteren vakfın kurucusu Abdullah
Yazıcı’yı da rahmetle anmalıyım.)
Bende gerçekten çok küçük yaşlarda
başlayan okuma, anlama ve anlatma
eğilimi bu okuldan sonra mecrasını
bulmuş oldu. En yakınlarımdan
başlayarak hep anlattım. Kursta kaldığım süre boyunca sınıfları dolaşır,
ertesi gün imtihanı olanlardan arzu
edenleri gönüllü olarak çalıştırırdım. Fakülteye başladığımda mahallemizdeki ilkokuldan sonra okuma
imkânı bulamamış arkadaşlarımı
toplayarak dört yıl boyunca okulda
okuduğum dersleri onlara anlattım.
Öğrenciliğim boyunca mahalledeki

ev toplantılarına çağrıldığım her
seferinde giderek okuduklarımı
paylaştım. Böyle böyle bugüne geldik. Üniversiteye girerken İlahiyat
okumak, mezun olduğumda da vaiz
olmak ilk tercihimdi. Hiç pişman
olmadım. Rabbimizin yolunu insanlara anlatmak hususunda eksiklerimiz ve istemsiz de olsa hatalarımız
vardır, O’nun affını umarım.
Otuz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaiz olarak çalıştım. 2020’de
emekli oldum. Halen etkisi devam
eden pandemi süreci bizleri dijital
dünyanın imkânlarıyla tanıştırdı.
Evvelce de takip eder ve bu mecrada

bulunmanın önemine inanırdım
fakat nasıl söylesem, bizim işimiz
açısından bu alan erkeklere mahsus
gibiydi. Bir kadının herkese açık
dijital bir mecrada din anlatması
evvelce yaşadığım birkaç üzücü
tecrübe nedeniyle pek mümkün
görünmüyordu. Bu açıdan pandemi
bizlerin işini kolaylaştırdı. Sanırım
hem yaşım, hem de örneklerin sayılamayacak kadar çoğalması bu geçişi kolaylaştırdı. Aslına bakarsanız
ben artık konuşmaktan çok yazmaya
odaklanmak istiyorum. Yine de yüz
yüze konuşmadaki sıcaklık ve etkileşimin başka hiçbir iletişim aracında
olmadığını düşünüyorum.
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Yayınlarınıza gösterilen ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Bu konuda şaşkınım açıkçası. “Bir Vaizenin
Okumaları”nın girişinde bütün samimiyetimle
“bir vaizenin neler okuduğu kimi ilgilendirir
ki,” diye sormuştum. Ama ilgilendirdi. Pek çok
kişiden “vaizelik” diye bir mesleği bu kitaplar
vesilesiyle duyduklarına dair mesaj aldım.
Meslektaşlarımın yaptığı çok kıymetli akademik çalışmalar yanında benim yazdıklarım da
vaizelik diye bir mesleğin yaygın okur kitlesi
tarafından tanınmasına yardım ederse misyonunun bir kısmını büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacak.
Biz vaizeleri yazmaya teşvik eden Nevin Meriç
hocamı da minnetle anmam gerek. İlk yazılarımızı onun kurduğu bir dijital platformda
yayınladık. Oradan aldığımız cesaretle daha
geniş kitlelerin huzuruna çıkacak adımları
atabildik. Kendilerinden üç kitabımın çıktığı
Kaknüs’ün editörü sevgili Seda Çiftçi’den aldığım ilk dönüşü hiç unutamam. “Bir Vaizenin
Günlüğü”nün ilk örneklerini gönderdiğimde
“sizde yazar kumaşı var” demişti. O cesaretle
çıktık yola. Halen ders alıyorum.
Yazdıklarımın giderek ilgiyle karşılanmasında
dijital dünyada içerik üretiyor olmanın büyük
bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Oralarda
yazdığımız çalakalem cümleler merak uyandırıyor olabilir. Yayın dünyasının koşullarına
vakıf değilim. Sadece kalıcı bir örnek bırakma
gayretindeyim. Elbette yayınevleri konuya
daha ticari bakmak durumundalar. Benimse
öyle bir derdim yok. Sadece gelecekteki işi din
anlatmak olan arkadaşlarıma geçmişten bir
örnek bırakabilirsem ne mutlu bana.
Konularınızı nasıl seçiyorsunuz?
Konuşurken de yazarken de anlattığım
şeyin herkesin hayatına dokunmasına özen
göstermeye çalışırım. Günlük hayatımızla
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ilgisi olmayan hiçbir konu olmadığına
inanırım. Bütün mesele o ilgiyi görebilmektir. En soyut konuların bile yaşamla
doğrudan ilgisi vardır. Olmasaydı insan
o konuyu düşünmezdi. Bir de biyografi, günlük, hatırat türü eserleri çok
önemserim. Aynen Kur’an’daki kıssalar
gibi onların da bize bazı erdemlerin
yaşanabilirliğini gösterdiğini, bu açıdan
en az teorik bilgiler kadar (hatta insanların çoğunluğu göz önüne alınırsa
teoriden daha fazla) faydalı olduğunu
düşünürüm. Ayrıca ben bir vaizeyim,
ilim insanı değilim, edebiyatçı değilim,
sanatkâr değilim, günlük hayattan başka ne yazabilirim?
Anlatmaya gelince genellikle klasik bir
eser veya belirlenmiş bir tema üzerinden
ilerlemeyi tercih ederim. Elmalılı tefsiri,

İhyau Ulumiddin, Riyazü's-Salihin gibi
kaynakları veya siyer, Kur’an kıssaları,
peygamberler tarihi, insan ilişkileri gibi
bir konuyu seçer uzun bir süre işlerim.
Bunu yaparken olabildiğince güncel
hayatlarını dikkate almaya, örnekleri
muhatabın hayatından seçmeye özen
gösteririm. Okudukları konu veya kitabın hayatlarındaki karşılığını görmelerine gayret ederim.

Duyguların, kendilerini anlatmak için
sözlere ihtiyacı yoktur. Onlar da bunu
görüyorlar sanırım. Vaizeliğe başladığım ilk günden itibaren her zaman bir
genç grubum olmuştur. Önceleri yıllarca küçük gruplar halinde kendi evimde
ağırladım onları. Son yıllarda camilerde, salonlarda buluşmaya başlamıştık ki
pandemi geldi. Şimdi de sosyal medya
üzerinden buluşmaya devam ediyoruz.

İnsanlar -bilhassa da gençler- genellikle kendilerine “vaaz verilmesinden”
hoşlanmazlar. Siz bunu nasıl başarıyorsunuz?

Gençlerin kendilerine “vaaz verilmesinden” hoşlanmamak için mutlaka
haklı nedenleri vardır. Sizinle birisinin
daima emir kipleriyle biten cümlelerle
konuşmasından hoşlanmazsınız. Yazı
hocamın hep söylediği bir kural var
“anlatma, göster!” İşte gençlerle de
böyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. konuşmadan önce onları dinleme

Çok klişe gelebilir ama gençleri çok
seviyorum. Şu hayatta konuşmaktan,
sohbet etmekten, birlikte olmaktan en
çok hoşlandığım yaş grubu ergenlerdir.
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imkanınız varsa, hiç olmazsa her oturumda bir iki genci yargılamadan, akıl vermeden dinlemek, onlara değer verdiğinizi
hissettirmek aramızda olumlu bir bağ kurulmasına çok yardım
eder. Anlatacaklarınızı lafı dolandırmadan, reklam kokutmadan, gizleme saklama, yokmuş gibi gösterme yapmadan, samimi ve dürüst bir şekilde anlatırsanız her şeyi dinlerler. İhtiyaç
hissettiklerinde onlara kişisel olarak da zaman ayırmak önemli.
Çoğu zaman arzu edenlerle birebir görüşmeye çalışırım.
Onların izlediği, okuduğu, dinlediği içeriklere vakıf olmanız,
oralara atıflar yapmanız da etkili bir iletişim ortamı kurmaya
yardım ediyor. Hepsinden önemlisi üstenci, her şeyi halletmiş
de şimdi akıl verme sırası gelmiş bir dil kullanmamak.
Siz sadece konuşmuyorsunuz, aynı zamanda kitapları da
olan bir yazarsınız. O kitaplarda da esas maksadınız fayda.
Yeni kitabınız "Elmalılı Hamdi Yazır ile Kur’an Sohbetleri".
Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Okur neler bulacak bu
kitapta?
Bu kitap aslında yıllardır devam ettiğim Elmalılı okumalarından beş bölümün yazıya geçirilmiş hali. Böyle bir teklif
geldiğinde uzun süre çok tereddüt ettim. Benim ismimle
Elmalılı üstadın isminin aynı anda anılacak olması ürperti
veren bir hadsizlikti nazarımda. Hala da öyle düşünüyorum.
Buna rağmen bu işe kalkışmış olmamın nedeni öncelikle farklı
kanallardan bu konuda teşvik edici taleplerin olması, ikincisi
de Elmalılı’nın ilim, hikmet ve zeka fışkıran metinlerini yeni
nesillere sevdirebilmek. Bu meyanda yaşadığım bir mutluluğu
burada paylaşmak isterim. Benim yıllardır Elmalılı, Elmalılı
dememden etkilenerek bir arkadaşım tefsiri okumaya başlamış.
Baştan sona okurken beraberinde bir hatmi şerif de tilavet
etmiş. Geçtiğimiz günlerde küçük bir toplulukla Sahrayıcedit
mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek ruhuna bağışladık. İnşallah böyle böyle yeni nesiller de önceki asrın ulemasının diline,
mütebahhir vukufiyetlerine aşina olacak ve kendilerine ona
göre yön vereceklerdir.
Kitabın hazırlanması aslında tamamen Timaş’ın editörlerinden
Yasemin Muş hanımın iki seneye yakın süren takip ve ısrarlı çalışmasıyla mümkün oldu. Benim katkım yok denecek kadar azdır.
Kendisi yaptığımız sohbetlerin kayıtlarını topladı, deşifre etti,
düzenledi ben sadece gözden geçirip bir iki düzeltme yaptım.
Bu kitap bir Elmalılı açıklaması değildir, hayâ ederim. Olsa
olsa bir vaizenin Elmalılı’dan anladıklarını vaazlarında halka
aktarmasının bir örneğidir. Okuyunca görüleceği üzere daldan
dala konarak ilgili ayet ve tefsirinin hayatımıza yansımalarına
değinilmeye çalışılmıştır. Bütün noksanlık ve hatalar şahsıma
aittir. Bu cüretim için Rabbimden af, merhum Elmalılı’dan
özür dilerim.
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Çok klişe gelebilir ama
gençleri çok seviyorum. Şu
hayatta konuşmaktan, sohbet
etmekten, birlikte olmaktan
en çok hoşlandığım yaş grubu
ergenlerdir.
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İşaret diliyle matematik dersleri veren Pelin Baykan, sosyal
medyaya yüklediği videolarıyla birçok işitme engelli bireye
ulaşıyor. İşaret diliyle ücretsiz dersler veren gönüllülerden
oluşan “Anlatan Eller” oluşumunu kuran Baykan, onlarca
insanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu. Baykan ile
kendi hikâyesini ve dayanışma ruhuyla çıktıkları yolda
neler yaşadıklarını konuştuk.

Anlatan Eller Projesi nasıl ortaya çıktı?
İşiten bir ailenin işiten çocuğuyum.
İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Üniversitenin son
senesinde işitme engeli olanlarla iletişim
kurabilmek için bireysel bir istekle işaret
dilini öğrendim. Amacım gerçekten
sadece iletişim kurmaktı. İşaret dilini
bana öğreten Serdar Peçen’di. Kendisini
yakın zamanda kaybettik. Serdar sağırdı
ve işaret dilini bana sevdiren ilk kişiydi.
2015 yılında Serdar’la birlikte işaret dilinin o büyülü dünyasına adım atmıştım.
Serdar ile birlikte birçok sağır arkadaşım
olmuştu. Buluşmalara katılıyorum, sosyal
hayatta sağır arkadaşlarımla aktif bir
şekilde iletişim kuruyordum. 2016 yılında
sağır bir arkadaşım benden matematik
çalıştırmamı istedi ve ben de kabul ettim.
Hayatımda ilk defa işaret dili ile matematik anlatacaktım ve oldukça heyecan vericiydi. İlk dersimizi yaptık ve ders sonrası
hemen bir fotoğraf çekip sosyal medyada
paylaştım. “Hayatımda ilk defa işaret
dili ile matematik anlatıyorum” gibi bir
cümle yazdım ve pek tabii bu fotoğraf
pek çok sağır tarafından beğenilmeye
başlandı. Sonra yorumlar geldi. “Ben
matematikten anlamıyorum”, “engelli
KPSS’nin matematik alanı çok zor” gibi.
Ben de bu yorumlardan sonra konuyu
iyice araştırmaya başladım ve sağırların
kendi dilleri olan Türk İşaret Dili ile
eğitim alamadıklarını fark ettim. Durum
böyle olunca da en çok ihtiyacın olduğu
engelli KPSS alanına yönelik matematik

anlatmaya karar verdim. Bu kararımda
beni en çok destekleyen Serdar’dır. Kendimi tanıttığım 1.5-2 dakikalık bir video
hazırladım ve “Ben Pelin, matematik mezunuyum. Size matematik anlatmak istiyorum” cümleleriyle kendimi açıkladım.
Bu video oldukça fazla sayıda paylaşıldı
ve bir gazetenin sosyal medyasında yer
aldı. Kendi çevremden daha fazla sağıra
ulaşmaya başladım ve o zaman olayın ne
kadar derin olduğunu fark ettim. Konuştuğum sağırların ihtiyacını öğrendim, ne
olması gerektiğini yaşadıkları zorlukları
teker teker dinledim. Dört işlemde yani
en temelde ciddi problemler vardı. Planladığım her şeyi değiştirdim ve derinlemesine çalışmaya, düşünmeye başladım.
Bu süre zarfında sonradan işitme kaybına
uğramış olan bir birey bana mesaj attı
ve “İki elinin ışığı bizi aydınlatacaktır”
dedi. O mesajdan sonra hayatım hiçbir
zaman eskisi gibi olmadı. Bütün her şeyi
geride bırakarak kendimi tamamen bu
işe adadım ve “Anlatan Eller” 19 Aralık
2016 tarihinde faaliyete geçirdim.
Anlatan Eller’de bugün neler yapmaya
devam ediyorsunuz?
Anlatan Eller olarak asıl amacımız sağır
bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine çözümler getirmek. Bunun
için de Türk İşaret Dili destekli eğitimler
veriyoruz. Önceleri Youtube üzerinden ders videoları paylaşıyordum fakat
daha sonra biraz daha kitle geliştikçe
Youtube’un istenilen etkiyi vermediğini,

ölçümlemeyi zorlaştırdığını fark ettik.
3 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’nin
sağırlara yönelik ilk dijital okulu olan
Anlatan Eller Dijital Okulu’nu kurduk.
Anlatan Eller Dijital Okulu engelli kartı
ve/veya raporuna sahip olan her birey
için ücretsiz. Sağır bireyler bu okula kayıt
olarak Türk İşaret Dili ile anlatılan ders
videolarını ücretsiz bir şekilde izleyebiliyor, bölüm sonu testlerini çözebiliyor ve
kendi başarılarını takip edebiliyor.
Sağır bireylere Türk İşaret Dili ile eğitim
veriyoruz fakat Türk İşaret Dili’nin de
aynı zamanda yaygınlaşmasını istiyoruz.
Büyük bir problem çerçevesinde çalışıyoruz fakat altta pek çok başka sorunlarla da mücadele etmeye çalışıyoruz. İş
hayatında, sosyal hayatta iletişim engeli
yaşayan sağır bireyler için de çözümler
üretiyoruz ve işiten bireylere, özel sektör
kurumlarına, kamuya Türk İşaret Dili
eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerin programı sağır bireyler tarafından hazırlandı.
Bu sebeple bizim için anlamı çok büyük.
Programda sağır bireylerin sıklıkla
ihtiyaç duyduğu diyaloglar yer alıyor.
Bu sebeple sağır kültürünün varlığını da
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Anlatan Eller’de gönüllü olan pek çok arkadaşımız var. 15 kişilik aktif gönüllü ekibimiz mevcut.

eğitim programımıza dahil edebiliyoruz. Ayrıca bu eğitimler
sayesinde sağır kadınların eğitim bazlı istihdamını sağlayabiliyoruz. Sağır kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini
kazanmalarını istiyoruz ve Türk İşaret Dili öğretme yolculuğumuzda sağır kadınları bu noktada desteklemeyi kendimiz için
bir misyon olarak görüyoruz.
Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında büyük bir problem
çerçevesinde çalışıyoruz fakat altta yatan pek çok probleme
de çözümler üretmeye çalışıyoruz, misyon ve vizyonumuzdan
şaşmadan. Türk İşaret Dili destekli eğitimlerimizde EKPSS’ye
girmek isteyen sağırlarla yani 18 yaş ve üzeri sağır bireylerle çalışsak da geçmişe dönüp baktığımızda hepimizin bir çocukluk
yaşadığını biliyoruz. Bunun yanında aile bireyleri sağır olan
fakat kendisi işiten CODA (children of deaf adults) çocukların
da farklı desteklere ihtiyacı oluyor. CODA çocukların dolaylı
olarak fırsat eşitsizliklerine maruz kaldığını fark ettik. Çok küçük yaşta ailesinin tercümanlığını yapmak zorunda kalmaları,
eğitimde yaşadıkları farklı zorluklar, ebeveynlerin yaşadıkları
duygusal zorluklar gibi…
Bu noktada durup düşününce sağır, CODA ve işiten çocukları bir araya getiren çalışmalar yapabilir miyiz, diye sorduk
kendimize ve sağır ebeveynlerden dönüşler aldık. Fikrimize
oldukça sıcak bakıldı ve Nisan 2018’de Çubuk Kraker’in Yolculuğu faaliyetlerine başlamış oldu. Çubuk Kraker’in Yolculuğu
kendisi veya aile bireyleri sağır çocuklarla işiten çocukları bir

araya getiren, çocukların farklılıklarını kucaklaması, yetkinliklerini fark etmesi, hayallerini keşfetmesi için alanlar yaratan
günübirlik etkinlik serisi. Çubuk Kraker’in Yolculuğu’nda
3-13 yaş arası çocuklarla birlikte çalışıyoruz ve çift dilli bir
alan sunuyoruz. Sağır ebeveynler iletişim konusunda engelle
karşılaşmıyor veya işiten ebeveynler iletişim konusunda engelle
karşılaşmıyor. Çocuklara “Bu sağır” “Bu CODA” gibi açıklamalarda da bulunmuyoruz. Her çocuk eşit bir ortamda tüm bu
farklılıkları kendisi fark ediyor. Ayda bir yaptığımız günübirlik
etkinliklerimize ek olarak da Türkiye’nin sağır, CODA ve işiten
çocuk odaklı ilk festivalini yapmış olmaktan da büyük gurur
duyuyoruz.
Türkçe işaret dili nasıl oluşturulmuş? İşaret dili öğrenmek
zor mu?
Türk İşaret Dili’nin tarihçesi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor hatta bu dönem öncesinde de varlığının olduğuna dair
bazı bilgiler mevcut. İşaret Dili öğrenmek aslında yeni bir dil
öğrenmek gibi. Nasıl İngilizce öğreniyorsak, aynı şekilde İşaret Dili’ni de öğrenebiliyoruz. Dil öğrenme süreci hiçbir zaman
bitmez biliyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Kişi öğrenme kapısını
ne kadar çok açarsa o kadar çabuk ve etkili bu dili öğrenebilir.
Pek tabii kimden ve nasıl öğrendiği de oldukça etkili. Maalesef
günümüzde Türk İşaret Dili’ni kelime kelime öğretmek çok
popüler. Kelimeleri öğrenince dil öğrenilmiş sayılıyor. Halbuki
böyle değil. Dilin bir kültürü var ve bu kültürü öğrenmeden,
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Öncelikli olarak Anlatan Eller Dijital Okulu’nu daha çok kişiye ve farklı yaş
gruplarına hitap eden büyük bir örnek model yapmak en büyük hedefimiz ve
bunun için çalışıyoruz.
fark etmeden dili öğrenmek ne yazık
ki çok zor.
Projeniz aslında bir dayanışma örneği. Birden fazla insanın hayatına
doğrudan etki ediyor. Bu anlamda
Anlatan Eller nasıl sonuçlar getirdi
sizce? Nasıl hayatlara dokundu?
Ben Anlatan Eller’e başladığımda
aslında tek başımaydım. Sonra pek
tabii hitap ettiğim sağır bireylerin
çok çok desteğini aldım hâlâ daha
almaya devam ediyorum. Anlatan
Eller, sağırlar için değil, sağırlarla
birlikte çalışmak için var. Anlatan
Eller’de gönüllü olan pek çok arkadaşımız var. 15 kişilik aktif gönüllü
ekibimiz mevcut. Bununla birlikte
büyük etkinliklerde bu sayı 40’a
kadar çıkabiliyor. Hem gönüllülerin hayatında farkındalık ve pozitif
değişimler yaratıyoruz hem de
gönüllülerimizle birlikte çocukların,
sağır ebeveynlerin, sağır öğrencilerin
vb. pozitif değişimler yaratıyoruz.
Aslında ismimizden de anlaşılacağı

gibi biz ellerimizle anlatan bir grup
insanız. Amacımız sağırların kendi
hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri, istedikleri hayatı özgürce
yaşayabildikleri o dünya.
Projenizin geleceğinde neler var?
Öncelikli olarak Anlatan Eller Dijital
Okulu’nu daha çok kişiye ve farklı
yaş gruplarına hitap eden büyük
bir örnek model yapmak en büyük
hedefimiz ve bunun için çalışıyoruz.
Çubuk Kraker’in Yolculuğu’nun
sürdürülebilir olması ve ayda birden
ziyade daha fazla etkinlik aktivite yapılan oyun merkezi haline getirmek
için çalışıyoruz. Tabii bunlar hemen
olabilecek şeyler değil. Her zaman
adımlarımızı sağlam atmak için gayret gösteriyoruz. Her şeyi bir anda
yaparak pozitif etki yaratamazsınız.
Pozitif etkinin en önemli kaynağı
odaklanmadır. Biz de odağımızı kaybetmeden sağırlarla birlikte sağlam
adımlar atarak çalışmalarımızı adım
adım geliştiriyoruz.

İşitme engelli insanlar için bugün
öncelikli olarak yapılması gerekenler neler?
Sağır bireylerin yaşadıkları en büyük
engel iletişim engelidir. Fakat bu
iletişim engelinden dolayı sağır
bireyleri tanımaktan, anlamaktan,
neler yapabileceğini keşfetmekten
çok uzak bir toplumla birlikteyiz. Bu
yüzden bu soruyu sağırlar için değil
sağırlarla birlikte neler yapılması gerekir diye düşünerek cevaplandırmak
istiyorum. Sağır bireylerle birlikte
ortak diyalog alanları oluşturmalı
ve ne yazık ki “Sen sağırsın yapamazsın” algısını ortadan kaldırmalı.
Yardım temelli değil, hak temelli
düşünebilirsek, dilimizi değiştirebilirsek o zaman ortak alanlarda
bulunabiliriz. Bir kişi sağır olduğu
için aşağılanmamalı veya “Ah ah,
vah çok yazık” gibi bakış açılarından
kurtulmalıyız. Bu yüzden sağırlarla
birlikte, sağırları engellemeden hak
temelli bakış açısıyla ortak alanlarda
buluşmalıyız.
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Kızılay’dan Ukrayna’ya
İnsani Yardım Konvoyu
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Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerilimin Rusya tarafından askerî müdahaleye dönüşmesi üzerine Ukrayna’daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay,
sivillere ulaştırılmak üzere 210 metrekarelik maksat çadırı,
afet çadırı, yatak, battaniye, uyku tulumu, acil insani
yardım ve hijyen malzemelerinden oluşan 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi ile mobil beslenme aracını,
öncü haberleşme aracı eşliğinde İstanbul’dan Ukrayna’ya
gönderdi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şu an
içeride 100 binin üzerinde evsiz kalmış insan var ama bu
sayının 5 milyona çıkmasından endişe ediliyor. İnsanlar
bombardımanlar nedeniyle metro istasyonlarına ve güvenli sığınaklara gitmiş durumdalar. Bir kısmı bulundukları
bölgenin riskinden dolayı evlerini terk etmiş durumdalar.
Toplamda yaklaşık 300 bin insana destek verebilecek bir
kapasiteyi bölgeye sevk ettik.” dedi.
F O T O Ğ R A F A A / G Ö K H A N
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî
harekât başlatmasının ardından siviller
için insani yardım talebi gönderen
Ukrayna Kızılhaçı’na Kızılay destek
verdi. Kızılay, Ukrayna’daki sivillere
ulaştırılmak üzere 5 TIR yardım gönderdi.
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Istırabın dindirilmesi gerekiyor
Krizin patlak verdiği günden bu yana iki tarafla sürekli
temas halinde olduklarını dile getiren Genel Başkan Kınık,
“Hem Türk Kızılay Genel Başkanı olarak hem de Kızılay ve
Kızılhaç Federasyonu'nun Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu
Başkan Yardımcısı sıfatımla bütün bölgedeki ülkelerin, etkilenmiş ülkelerin ve Avrupa’daki bu bölgeye yardım edebilecek olan ülkelerin Kızılhaç başkanlarıyla yarın acil kodlu bir
zirve gerçekleştiriyoruz. Ukrayna’daki bu çatışmaların geride

bırakacağı insan ıstırabının çok hızlı bir şekilde dindirilmesi
gerekiyor. Bu çerçevede Ukrayna Kızılhaç Başkanıyla yapmış
olduğumuz toplantıda bizden çok acil insani yardım talebinde bulunuldu ve sahaya Kızılay’ın bu konularda uzman
ekiplerinin kendi ekiplerine destek vermesi rica edildi. Biz de
çok hızlı bir şekilde afet birimlerimizden 5 TIR insani yardım
malzemesini yüklemesini yaptık. Çatışma bölgelerinde çalışan, insani yardım uzmanı arkadaşlarımızla birlikte bir ikram
aracı ve haberleşme aracıyla birlikte 5 TIR’ı Ukrayna’ya
doğru yolcu ettik.” dedi.
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Yardımlarımız devam edecek
Bölgeye Bulgaristan ve Romanya üzerinden geçip ulaşacaklarının bilgisini veren Kınık, "İvano-Frankivsk şehrinde
konuşlanacağız. Bundan sonraki insani yardım operasyonumuzu da buradan devam ettireceğiz. Çatışan taraflara
araçlarımızın konum bilgilerini ve ekip bilgilerini iletiyoruz.
Çatışmalar yaşanırken insani yardım zorunludur. Bu anlamFOTOĞRAF AA / MUHAMMED ENES YILDIRIM
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da çatışan tarafları, sivilleri ve sahadaki sivilleri korumaya
çalışan insani yardım çalışanlarını korumaya ve insancıl hukuk normlarını gözetmeye davet ediyoruz. Bundan sonraki
süreçte de yardımlarımız devam edecek. Masum insanlara
destek olmak isteyen hayırseverlerimizi de bu süreçte Kızılay
aracılığıyla bölgeye el uzatmaya davet ediyoruz.” şeklinde
konuştu. Kızılay yardımlarının üç gün içerisinde Ukrayna’da
olması bekleniyor.
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Kadınların dünden bugüne Kızılay içindeki yerini Türk
Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay
Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma
Meriç Yılmaz ile konuştuk.
Kadınların Türk Kızılay içindeki yeri ve öneminden biraz bahseder misiniz?
Kuruluşundan bu yana her daim dünya mazlumlarının yanında olan
Türk Kızılay’ın tarihinde kadınların her zaman özel bir yeri, ayrı bir
önemi olmuştur. 1912 yılında kurulan Hilâl-i Ahmer Kadınlar Merkezi’ne üye kadınlar cephede askere bakmış; yiyeceğinden, giyeceğinden, sağlığına kadar askere katkıda bulunmuştur. Cephe gerisinde
sivillere eğilmiş, savaşlardan kaçarak Osmanlı topraklarına sığınan
binlerce göçmenle gelen sorunlara da yardımcı olmuştur. Kuruluşundan bu yana kadın gönüllülerinin şefkat ve merhamet elini her
daim yanında hissetmiş olan Türk Kızılay, geçen sene bu zamanlar,
Kızılay Kadın Teşkilatını yapılandırma kararı alarak bir yönetmelik hazırlamış ve her şube ve temsilcilikte bir kadın teşkilatı kurma
hedefiyle çalışmalarını hızlandırmıştır.
Geçtiğimiz bir sene içinde Kızılay Kadın yapılanmasının aldığı
yol, gösterdiği başarı; Hilâl'in kadınlarının gücünü, azmini bir
kere daha kanıtlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada Kızılay Kadın,
ülke genelinde 195 şube ve temsilcilikte yapılanmasını tamamlamış,
13.000 kayıtlı kadın gönüllüsüyle hergün binlerce ihtiyaç sahibine el
uzatmaktadır.
Türk Kızılay bünyesinde bahsettiğiniz Kızılay Kadın yapılanması
kararını neden aldığınızı biraz açar mısınız?
Yardım kuruluşlarında kadın her zaman özel bir öneme sahiptir.
Toplumda bir afet ya da yoksulluk durumunda en kolay mağdur olan
kesim de kadındır, küçük bir el uzatmayla ayağa kalkıp ailesini de en
hızlı toparlayan kadındır. Bunun için ailede önce kadına el uzatmak,
ailenin kalanını da ayağa kaldıracağı için özellikle önemlidir.
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FOTOĞRAF AA / HALIL FIDAN

D Ü N YA N I N FA R K L I B Ö L G E L E R I N D E K I Ç A L I Ş M A L A R I Y L A TA K D I R T O P L AYA N T Ü R K I Y E
K I Z I L AY G Ö N Ü L L Ü S Ü Ç O K S AY I D A K A D I N , 2 0 2 0 ' D E İ Z M I R ' I N S E F E R I H I S A R I L Ç E S I
AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKI DEPREMDE DE ACILARI
HAFIFLETMEK IÇIN SEFERBER OLMUŞTU.

Kadın yalnızca ihtiyaç sahibi olan tarafta değil, yardım eli uzatacak tarafta
da çok kritiktir. Hangi kapıyı çalarsa
çalsın o kapı bir kadın için daha kolay
açılır, tüm ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşır, fıtratındaki şefkat, merhamet
ve empati yeteneğiyle sorunları çok
hızlı tespit eder.
Bahsettiğimiz gibi Türk Kızılay tarihinde kadınlarımız hep vardı, hep
sahadaydı, hep bizim yanımızdaydı.
Ancak biz istedik ki kadınlarımız ülke

genelinde daha sistematik bir yaklaşımla, elele aynı yolda birbirlerini destekleyerek yürüsünler. İstedik ki hepimiz
aynı anda aynı yöne adım atalım ve
iyiliği çoğaltmada öncü olalım. İstedik
ki kadınlarımızı genel merkezden de
projelerle güçlendirelim. Geçtiğimiz
bir sene, bizim bu yolda attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi.
Bugün farklı il ve ilçelerde iş kadını,
eğitimci, ev hanımı, anne kimliğinde;
her görüşten kadınımızın el ele verdiği
Kızılay Kadın ekipleri görüyoruz. Git-

tiğimiz illerde o ile özel farklı sorunların ele alındığını, o bölgenin ihtiyaçlarına özel çözümler bulunduğunu,
Hilâl'in Kadınlarının sahada her yerde
olduğunu görüyoruz. Bazen yetim
çocuklarımızı sahiplenirken, bazen yaşlılarımızın ihtiyaçlarına koşarken, kimi
zaman kütüphane açarken, kimi zaman
ihtiyaç sahibi kadınların yeteneklerine
göre atölyeler açıp onlara üretmeyi ve
ayakta kalmayı öğretirken... Kızılay
Kadınlarımız, artık birlikte ve daha
güçlü. Ülkenin neresine giderlerse
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gitsinler kendileriyle aynı iyilik yolunda
emek veren kız kardeşleri olduğunu biliyor
ve birbirlerine destek veriyorlar.
Biliyoruz ki düzenli olarak toplanan ve
ülke genelindeki Kızılay Kadın çalışmalarının stratejilerini belirleyen bir koordinasyon kurulunuz var. Bu kuruldan biraz
bahseder misiniz?
Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu, ülke
genelindeki Kızılay Kadın Teşkilatlarının
eşgüdüm içinde, birlikte çalışmasını amaç-

layan, bölgelere özel sorunların ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı, yapılan çalışmaların
derlenip takip edildiği, örnek çalışmaların
yaygınlaştırılma kararlarının alındığı bir
yapı olarak kurgulandı. Kızılay Kadın Teşkilatlarının kurulmasının hemen akabinde,
performans kriterleri belirlendi. Gönüllüol
Platformu üzerinden nüfusa göre gönüllü sayıları, açılan görev ve faaliyet sayıları, medya
kullanımında aktiflik, başvurulan, yazılan ve
kabul edilen proje sayısı gibi 8 kriterde tüm
teşkilatlar değerlendirmeye tabi tutuldu ve
her bölge için en yüksek puana sahip Kadın

Geçtiğimiz bir sene
içinde Kızılay Kadın
yapılanmasının aldığı
yol, gösterdiği başarı;
Hilâl'in kadınlarının
gücünü, azmini bir kere
daha kanıtlamıştır.
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T Ü R K K I Z I L AY I N K A D I N G Ö N Ü L L Ü L E R I , Ş I R N A K D E V L E T
H A STA N E S I N D E K I TA P L I K O LU ŞT U R D U.

F O T O Ğ R A F A A / F A R U K K ÜÇÜ K

Bugün geldiğimiz noktada
Kızılay Kadın, ülke genelinde
195 şube ve temsilcilikte
yapılanmasını tamamlamış,
13.000 kayıtlı kadın
gönüllüsüyle her gün binlerce
ihtiyaç sahibine el uzatmaktadır.

Başkanımız Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu üyesi olarak göreve başladı.
Kurul; Gönüllü Yönetimi Direktörümüz, Kızılay Kadın Birim Yöneticimiz, bölge
temsilcilerimiz, İstanbul, Ankara ve İzmir Kadın Teşkilatı Başkanlarımız ve
Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsilen bir kadın yönetim kurulu üyemizden
oluşuyor.
Kızılay Kadın Teşkilatlanmasını yapılandırırken, Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulunu saha ile Genel Merkez arasındaki bağı, iletişimi, koordinasyonu
sağlayacak; Türk Kızılay Stratejik Plan hedefleri ile Kızılay Kadın faaliyetleri
arasındaki uyumu yönlendirecek, bölgeye özel sorunları tartışıp karara bağlayabilecek bir temsiliyette oluşturmaya özellikle gayret ettik. Kurul iki ayda bir,
her toplantıyı farklı bölgelerde gerçekleştirerek o bölgenin dinamiklerini yerinde
tespit etmeyi amaçlıyor. Her bölge için temel performans göstergeleri tespit edilmiş durumda. Her toplantıda bu göstergeler özelinde bölgelerin durumu, bölge
temsilciliklerimizle paylaşılarak sahaya performans geri bildiriminin de yapılması
hedefleniyor.
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2022 yılı için hedefleriniz neler?
Kızılay Kadın Teşkilatı olarak en çok önemsediğimiz, sürdürülebilir, uzun soluklu projelerle mevcut yardım yapımızı güçlendirmek. Bu amaçla 2022 yılında Sağlıklı Yaşam Eğitimleri,
Yetim Projesi ve Kardeş Aile Projesini ülke genelinde bu yılın
odak projeleri olarak belirledik. Sağlıklı Yaşam, Ev Kazalarından Korunma, İlk Yardım konularında 67 ilimiz için eğitici
eğitimlerini tamamladık ve eğitimlerimize başladık. Eğitim
verilen kişi sayısını da temel performans göstergelerimize dahil ederek takibimizi başlattık. Amacımız Hilâl'in Kadınları
olarak, Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum Stratejik hedefine ülke genelinde destek vermek. Sosyal Yardım Direktörlüğü
ile birlikte başlattığımız bir diğer proje ise 22 ilde 20 yetimin
işe girip kendi hayatlarını kurana kadar destekleneceği Yetim
Projesi. Bu projenin sahadaki yönetimini de Kızılay Kadınlarımız üstlenecek. Kardeş Aile projemiz ile de ülke genelinde
1400 aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Kadın Teşkilatı
Birimlerimizin her birinin bir aileyi kendi kardeş ailesi kabul
ederek gönül bağı kurmasını ve rehberlik etmesini arzuluyo-

ruz. Kızılay Kadınları olarak bir aileye yardımın, yalnızca
gıda-hijyen kolisi ya da ayni-nakdi yardımlarla değil, özellikle
o ailenin kendi ayakları üzerinde durabilmesini desteklemek,
çocuklarının okumasını teşvik etmek, onları yönlendirmek,
maddi manevi her konuda hemhal olmak olduğunu düşünüyoruz. Kardeş aile projesinin bu yıl için 1400 aileyle bu hedefin
bir pilot projesi olacak düşüncesindeyiz. Ayrıca bu yıl her
bölgeye özel bir projeyi belirleyip desteklemeyi hedefliyoruz.
Her bölge kendi dinamiği ve ihtiyacı doğrultusunda projesini
olgunlaştırıp Kurula sunmuş olacak.
Kızılay Kadın Teşkilatı’na katılmak isteyenler nasıl bir
yol izlemeli?
gonulluol.org platformu, isteyen her bireyin Kızılay gönüllüsü olabildiği, kendine uyan göreve, kendine uyan zaman dilimine göre katkı sağlayabildiği bir platform. Kızılay Kadın
Teşkilatı ile biraraya gelmek, iyilik hareketinin bir parçası
olmak isteyen tüm gönüllülerimizi, gonulluol.org sistemine
kaydolmaya davet ediyoruz.
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DEFTERI

Fedakâr Bir
Kızılay Gönüllüsünün
Staj Defteri
HARUN TUNCER
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BESIM ÖMER PAŞA

Haluk Perk koleksiyonunda yer alan Ebe Şehime
Hanım’ın Kızılay Kadırga Doğumevi’nde ebelik
stajı yaptığı dönemde tuttuğu defterler önümüzdeki
günlerde ilk kez Kızılay Kültür Sanat Yayınları
tarafından yayınlanacak. Türk Kızılay’ın
kurulduğu günden bugüne sunduğu sağlık
hizmetlerine ışık tutan bu defteri ve sahibini daha
yakından tanıyalım.

Osmanlı Devleti önce Trablusgarp’ta ve ardından Balkanlar’da savaşa girer. Bütün imkânsızlıklara rağmen 1877’de
faaliyetlerine başlamış olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İslam
dünyasının hemen her yerinden topladığı yardımlar sayesinde Trablusgarp’ta, ardından Rumeli’de ve Anadolu’da hastaneler kurar, camileri geçici hastaneye çevirir, buralarda görev
alacak doktor ve hastabakıcılar tayin eder. Ancak sağlık
hizmetlerinin layıkıyla görülebilmesi için doktor ve hastabakıcı haricinde kadın hemşire ihtiyacı duyulur. Bu dönemde
Hilâl-i Ahmer’in belki en faal ismi olan Besim Ömer Paşa
bu konuda da başı çeker. Hilâl-i Ahmer Hanımlar Cemiyetini kuran Paşa, aynı zamanda hanımlardan teşekkül edecek
eğitimli sağlık orduları yetiştirmek için muhtelif kurumlarda
hemşirelik, hastabakıcılık kurslarının açılmasını da sağlar. Bu
kapsamda Besim Ömer Paşa 1912’de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına Kadırga Doğumevi’nde açtığı 5 ay süreli “gönüllü
hastabakıcılık/ebelik kursu” sayesinde okul dışından muhtelif yaşlardaki hanımların hemşirelik ve ebelik eğitimine adım
atmasına imkân tanır. 1914-15’e kadar devam eden kursların
mezunları ehliyetlerini tasdiken aldıkları belgelerle hem
cephelerde duyulan acil hastabakıcı ihtiyacını karşılamak
hem de devletin zaruret bulunan mahallerinde eğitimli ebelik
hizmeti verebilmek için muhtelif yerlerde görevlendirilirler.
Fatma Şehime Hanım, hem faal bir hastane hem de ebelik,
hastabakıcılık/hemşirelik gibi eğitimlerin verildiği, tıp fakültesi öğrencilerinin de staj gördüğü bir “okul” görevi gören
Kadırga Doğumevi’nde staj gören isimlerden biri olur.

DEFTERI

Vatan ve millet borcu
Fatma Şehime, 1879 yılında Haşim Efendi ve Şekibe Hanım’ın kızı olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Haşim
Efendi İstanbul’da Mekteb-i Sultani, Darulmuallimîn gibi
mekteplerde hocalık yapmış, bilahare atandığı Anadolu kazaskerliği görevi devam ediyorken vefat etmişti.
Şehime Hanım fedakâr ve yardımsever bir insandı, Hilâl-i
Ahmer Cemiyetinde yıllar boyu hizmet vermişti. Sağlık
bilimlerine meraklı olmalı ki yaşı 37 olmasına rağmen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1915 yılı Ekim ayında
diploma almıştı. O dönemde yaşanan uzman eleman eksikliği
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sebebiyle Süleymaniye mıntıkası içerisinde yer
alan Vezneciler’de ikamet ettiği anlaşılan Şehime
Hanım’dan kimsesiz asker eşlerinin ücretsiz doğum yapmalarına yardımcı olması için Hilâl-i Ahmer’in İstanbul Merkez Şubesi tarafından destek
isteniyordu. Kendisine ulaşan mektuptan hemen
bir gün sonra kaleme aldığı cevabi mektubunda
“vatan ve milletine kendisini borçlu” addettiğini
kaydeden Fatma Şehime Hanım böyle bir teklifi
iftiharla kabul edeceğini belirtiyor ve hatta sadece Süleymaniye değil, civar mıntıkalarda da bu
hizmeti verebileceğini bildiriyordu.

DEFTERI

Cihan Harbi sırasında tıp eğitimi alan Fatma
Şehime Hanım, Hilâl-i Ahmer adına hastabakıcılık hizmeti de veriyordu ve -muhtemelen 1916’dan
başlamak suretiyle- 1918 Ağustos ayına değin
Bahriye Merkez Hastanesi’nde “763 numaralı
pazubandıyla” yine fahri olarak hastabakıcılık
yapmıştı. Aynı yılın Temmuz ayında Millî Talim
ve Terbiye Cemiyeti merkez dairesinde Dr. Besim
Ömer tarafından “memlekette ilk defa” verilen
“ilk imdat ve muavenet” kursuna düzenli olarak
devam etmiş ve buradan da ilk yardım ehliyetnamesi almıştı.
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Hıfzussıhha, ilk imdat ve çocuk bakımı
Dünya Savaşı 1918’in sonuna doğru imzalanan ateşkesle sona erdi ve ardından 19191922 arasındaki Türk İstiklal Harbi gerçekleşti. Harbi müteakip ülkede yeni bir devlet
ve başka bir rejim doğdu. Artık imparatorluk tasfiye edilmiş, yeni devlet inkılaplarla
siyasi, sosyal ve kültürel anlamda pek çok şeyi değiştirmişti. Bu değişiklik kurum ve
bireylerin hayatına da yansımış; kimi kurumların yetki ve icraatlarının yeni rejim tarafından yeniden tanımlanması ve onaylanması lüzumu doğmuştu. Bu kapsamda “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” unvanı yerine 1923’te “Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”
ismi kullanılmaya başlandı. Cemiyetin daha önce verdiği sertifikaların da yenilenmesi
söz konusu oldu. Şehime Hanım da daha önce Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nden
aldığı hastabakıcılık vesikasını yeniletmek üzere 1923’te Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiye-
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DEFTERI

Fatma Şehime Hanım 1914 yılı Kasım ayıyla 1915 yılı Nisan ayı arasında Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Cemiyetinin kurduğu ikinci ebeler mektebi olan Kadırga Doğumevi’nde “hazır bulunduğu doğum ve
ameliyatlar”ı tuttuğu iki deftere kaydetmiştir.

ti’ne dönüştürülen kuruma 1927 yılında kayıt başvurusunda
bulundu. O sırada Beşiktaş Yabanpazarı’nda ikamet eden
Şehime Hanım’ın Hilâl-i Ahmer’in İstanbul Merkez binasında gerçekleşecek hastabakıcılık kursu için Ekim 1927’de
kaydı yapıldı. Birkaç ay sürdüğü anlaşılan kurs, Şubat
1928’de bitmiş ve “hıfzussıhha, ilk imdat ve çocuk bakımı”
derslerine devam eden ve başarılı bulunan Şehime Hanım’a
icazet verilmişti.
Yüreğinde beslediği millet sevgisi ve hizmet aşkıyla dopdolu
olan Fatma Şehime Hanım yaşı elliye ulaştığı halde gücü
neye yetiyorsa yapabilmek için icazet almak, daima bir şeyler
öğrenerek kendini hem mesleki hem de insani anlamda geliştirmek peşindeydi. Eldeki belge ve bilgilerle biyografisine

dair bu kadar detay verebildiğimiz Şehime Hanım hakkında
1930-40’lı yılların yazılı basınına bakıldı, fakat hakkında herhangi bir ipucuna maalesef ulaşılamadı. Dolayısıyla 1928’den
sonraki hayat safahatı hakkında bir şey söyleyebilmek imkânından -en azından şimdilik- mahrumuz.
Fatma Şehime Hanım’ın staj notları
Hemşirelik mesleğine artan ihtiyaç nedeniyle Besim Ömer
Paşa 1912’de Kızılay Cemiyeti adına Kadırga Doğumevi’nde
5 ay süreli “gönüllü hastabakıcılık/ebelik kursu” açarak okul
dışından muhtelif yaşlardaki hanımlar için hemşirelik ve
ebelik eğitimine adım atılmasını sağladı. Kurslar 1914-15’e
kadar devam etti. Mezunlar hem sertifika aldılar hem de
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cephelerde duyulan acil hastabakıcı ihtiyacını karşılamak ve imparatorluğun
zaruret bulunan mahallerinde eğitimli
ebelik hizmeti verebilmek için muhtelif
yerlere gönderildiler.
Fatma Şehime Hanım 1914 yılı Kasım
ayıyla 1915 yılı Nisan ayı arasında
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin
kurduğu ikinci ebeler mektebi olan
Kadırga Doğumevi’nde “hazır bulunduğu doğum ve ameliyatlar”ı tuttuğu
iki deftere kaydetmiştir. Bu defterler
Haluk Perk koleksiyonundadır.
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Şehime Hanım’ın 1915’te, 37 yaşında
Dersaadet Darulfünunu Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu dikkate alınırsa
söz konusu notları tuttuğu sırada
henüz bir öğrenciydi ve muhtemelen
ilgili doğumhanede staj yapmaktaydı.
Nitekim girdiği doğum ve ameliyatları kaydettiği defterde ilgili kayıtların
sonunda “görülmüştür” ibaresiyle
beraber umumiyetle “Doktor Atıf” ve
bazen de “Doktor Saim İsmet” beylerin imzaları yer almaktadır. Bu da ilgili
defterin şahsi bir merak ve ilgiden değil ödev yahut görev icabı tutulduğuna

DEFTERI

bir işaret kabul edilebilir.
Tahsilli olmasına rağmen Fatma Şehime Hanım’ın kitabeti çok iyi değildir,
ifade ve üslubu bariz birtakım hatalar
barındırır. Mesela özellikle muayenelerden bahsedilirken yazılan cümleler
birbirine bağlaçlarla ulanarak uzatılmaktadır ve özne yüklem tutarlılığına
dikkat edilmez. Ayrıca ulanan tek bir
cümlede birden fazla kip kullanılarak
metinde ıttırat ve düzen bozulur.
“Bir çeyrek saat sonra son çıkıp ve mu-
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ayene edilerek zarın bir kısmı içeride
kaldığı görülmüştür. Biraz sonra bu da
çıkarak kadın kurtulmuştur. Perine pek
cüzi olarak yırtılmıştır.”
“Kadının tuvaleti yapılıp yatağına
götürüldü ve ara sıra muayene edilerek
hémorrhagie olmadığı görülmüştür.”
“Fakat res orta halkayı biraz geçmiş bulunduğundan lakin boşluğunu layıkıyla
muayene edemedim.” (s. 57/sol)
Sözü edilen iki küçük not defterine
28 Kasım 1914-25 Nisan 1915 tarihleri
arasında gerçekleşen toplam 13 doğum

DEFTERI

kaydedilmiştir. Defter boyunca tutulan kayıtlarda doğum yapacak hasta
hakkında sorgulanan ve gözlemlenen
klinik detaylar öz geçmişi bağlamında
şöyledir: Küçükken bir hastalık geçirip
geçirmediği, ilk hayız tarihi, evliliği
ve düşük yapıp yapmadığı, doğumun
başından sonuna yani hastaneye geldiği
ana kadar geçirilen evre, hasta ve anne
karnındaki çocuğun son durumları. Bu
ayrıntıların yanı sıra kimi hastaların
isimleri, memleket ve ikamet mahalleri,
ailesinin hayatta olup olmadığı, kardeş
sayısı gibi bazı soy geçmişi bilgileri de
kaydedilmiştir.

Bu verilere göre İstanbul; Trablusgarp,
Girit gibi uzak komşuları da dâhil
Anadolu ve Balkanlardan göç almaya
devam etmektedir. En düşüğü 11, en
yükseği 15 olan hayız görme başlangıç
yaşı ortalaması aşağı yukarı 13 buçuktur. En erken evlilik 13 yaşındaki bir
İstanbullu tarafından yapılmıştır, ama
ortalama evlilik yaşı 19’dur. En erken
doğum 19 yaşında yapılmıştır ve ilk
doğumunu yapanların yaş ortalaması
23’tür. En yaşlı anne üçüncü doğumunu gerçekleştiren Bingazili Gülfidan
Hanım’dır. Hemen hiçbir kadın daha
önce düşük yapmamıştır.
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Yüreğinde beslediği millet sevgisi ve hizmet aşkıyla dopdolu olan Fatma Şehime Hanım yaşı elliye ulaştığı
hâlde gücü neye yetiyorsa yapabilmek için icazet almak, daima bir şeyler öğrenerek kendini hem mesleki
hem de insani anlamda geliştirmek peşindeydi.

Kadınlara dair önemli veriler
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girdiği 1914
yılında yapılan nüfus sayımına göre İstanbul’un toplam
nüfusu 1 milyon 35 bin küsurdu. Bunların 433 bin kadarı
kadın, kalanıysa erkekti. 433 bin kadının da 246 küsur bini
Müslüman’dı. Söz konusu doğumhanede tutulan kayıtlardaysa sadece 13 Müslüman hanıma dair detayların verilmiş
olduğunu düşünürsek Fatma Şehime Hanım’ın tuttuğu
notları dikkate alarak ortaya çıkarılan istatistiki rakamlar
genel bir değerlendirme yapmaya şüphesiz izin vermez.
Elimizdeki bu kısıtlı verilere istinaden en azından devletin

merkezi olan İstanbul’da Kadırga doğumevine gelen Müslüman kadınların ortalama hayız ve evlilik yaşlarına, ilk doğumlarını yaptıklarında kaç yaşında olduklarına, geldikleri
memleketlerin çeşitliliğine, düşük oranlarına dair ihtiyatlı
genellemelerde bulunmak mümkün olabilir.

Not: Fatma Şehime Hanım’a ve staj defterine dair ayrıntılı bilgi, belge ve kaynaklar yakında yayınlanacak Ebelik Stajı/Hilâl-i Ahmer Kadırga Doğumhanesi Ebelik Kursu Öğrencisi Fatma Şehime Hanım’ın
Staj Defteri (Haz. Harun Tuncer) adlı kitapta yer almaktadır.

79

80

1868

D E R G İ / İ L K L E R I N YA Z A R I

FAT M A A L I Y E

İLKLERIN YAZARI

FATMA ALIYE
S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

Fatma Aliye Hanım’ı 2009 yılından beri 50 liralık
banknotun arka yüzünde görüyoruz. Soyadı kanunundan beri tam adı Fatma Aliye Topuz olan bu
kadın yazarımızı yakından tanımakta fayda var.
Fatma Aliye Hanım, biyografisine pek çok ilk
sığdırdı. İlk kadın romancımız, çevirmenimiz ve
felsefecimiz kendisi. 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda
şehid olanlarla ve gazilerin ailelerine yardım amacıyla Cem'iyyet-i İmdadiyye derneğini kurarak bir
yardım kampanyası başlatan Fatma Aliye, bu gayreti
sebebiyle IL Abdülhamid tarafından birberata layık
görüldü. Ayrıca Hilal-iAhmer Cemiyeti'nin de ilk
kadın üyesi oldu Fatma Aliye. Hilal-i Ahmer Hanımlar Genel Merkez Heyeti’ni kurarak “katibe” olarak
görev yapan Fatma Aliye, Trablusgarp ve Balkan Savaşı şehitlerinin aileleriyle savaş malüllerine yardım
toplanması çalışmalarında görev aldı. Bu mesaisi
dolayısıyla Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından bir
madalya ile ödüllendirildi yazarımız. Konunun Kızılay bağlantısını böylece özetledikten sonra dikkatimizi Fatma Aliye Hanım’a çevirebiliriz.
İyi bir eğitim aldı
22 Ekim 1862’de doğar Fatma Aliye. Babası Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın Tanzimat devrinden sonra fikir
ve sanat hayatımızda yapıcı rol oynadığını kabul
ettiği üç kişiden biri olan ve aralarında Mecelle, Tez-
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kire, Tarih-i Cevdet gibi eserlere de imza atan
devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’dır. Annesi
Adviye Hanım ise okuma bilen fakat yazma
bilmeyen bir hanımdır. (O dönem için bu bile
ileri bir noktadır. Ahmet Cevdet Paşa zevcesinin yazma bilmesini de çok istediğinden
onun için bir hoca tutar ve daha sonra Adviye
Hanım’ın kaleme aldığı bir mektup ile çok
mutlu olduğunu kendisine yazar.) Kardeşi Emine Semiye Osmanlı Devleti’nin ilk
feministleri arasında yer alacaktır. Devrine
göre iyi bir eğitim alan Fatma Aliye Hanım,
Fransızca öğrenir ve 17 yaşında iken 1877-78
Osmanlı Rus harbindeki Plevne Savunması
ile ünlü Gazi Osman Paşa'nın yeğeni Kolağası Faik Bey ile evlenir ve Hatice, Ayşe, İsmet,
Nimet isminde dört kızı dünyaya gelir.

Ahmet Midhat ile mektuplaşma

Gizli okunan kitaplar

Fatma Aliye’yi ilk kadın roman yazarı yapan
süreç ise eserlerini okuduğu Ahmet Mithat Efendi ile mektuplaşması ile başlar. Bu
mektuplaşma Fatma Aliye ile Ahmet Mithat
Efendi’nin ortak imza ile 1891 yılında yayınladığı “Hayal ve Hakikat” romanı ile taçlanır.
Fatma Aliye Hanım daha sonra kaleme aldığı
metinlerde sık sık Ahmet Mithat Efendi’ye
danışır. Bu mektuplaşmanın bir başka neticesi ise Ahmet Mithat Efendi’nin kaleme aldığı
“Fatma Aliye Hanım Yahud Bir -Muharrire-i
Osmaniyye'ninNeş'eti” adlı kitabıdır. “Hayal
ve Hakikat”i günümüz Türkçesine aktaran Fatih Altuğ’un sadeleştirdiği metinden
yapacağım bir alıntı Ahmet Mithat Efendi
ile Fatma Aliye Hanım arasındaki bağı da
netleştirecektir: “Aliye Hanımefendi ile
aramızda sözleşilmiş olan ve hatta rahmetli
babalarının [Ahmet Cevdat Paşa] da onayıyla
gerçekleşen manevi babalık ve kızlığın nasıl

Evlendikten sonra eşinin izni olmadığı
için 10 yıl gizli gizli kitap okuyan Fatma
Aliye, daha sonra kocasını ikna eder. Prof.
Dr. Nüket Esen'in “Osmanlı’da Bir Kadın Romancı” adlı makalesi bu izin süreci
çerçevesinde yaptığı yorum ve karşılaştırma
önemlidir: “Üstelik bu dönemde batıda bile
kadın yazarlar zorluk çekmekte, yazdıkları
romanları kendi isimleriyle yayınlayamamaktadırlar. Meselâ İngiltere'de ondokuzuncu
yüzyılda bazı kadın yazarlar ya George Eliot
gibi erkek ismi almakta, ya da Jane Austen'in
yaptığı gibi Curor Bell gibi cinsiyeti belli
olmayan isimlerle yazmaktadırlar. Bu yüzden
Fatma Aliye hanımın "Bir Kadın" imzasıyla
yayınlanması hiç şaşırtıcı değildir. Üstelik
adını zikretmemekle birlikte o eseri yazanın
bir kadın olduğu da gizlenmemektedir.”

Fatma Aliye Hanım’ın ilk çalışması bir
tercümedir. 1889 yılında Georges Ohnet'in
Volonté adlı romanını Meram adıyla tercüme eden Fatma Aliye, çevirisini 'Bir Kadın'
imzasıyla yayınlar. İmzasız bu tercüme,
edebiyat çevrelerince şüphe ile karşılanır. Bir
kadının Fransızcaya bu denli hâkim olmasına
inanılmaz. Fatma Aliye Hanım, aynı anonim
imzayı daha sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesindeki yazılarında da kullanır. Bir dönem
“Mütercime-i Meram. Aliye” imzasını kullanan yazar daha sonra aynı gazetede 8 Ekim
I 890’da yayınlanan “Sürat: Eiler'in Prensese
Yirmi Birinci Mektubu” başlıklı yazısında
nihayet Fatma Aliye imzasını kullanır.

FAT M A A L I Y E

Fatma Aliye Hanım,
biyografisine pek
çok ilk sığdırdı. İlk
kadın romancımız,
çevirmenimiz ve
felsefecimiz kendisi.
Aynı zamanda da
Kızılay’ın ilk kadın
üyesi.
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A H M E T C E V D E T P A Ş A

yürürlüğe gireceğine dair haberleşmeler esnasında söz konusu hanım [Fatma Aliye] pek bilgece ortaya koymuştur ki
manevi babalık ve kızlığın önemi, maddi babalık ve evlatlıktan da hiç de aşağı değildir. Maddi anne baba insanı maddi
varlıklar âlemine getirmeye aracılık ettiği gibi manevi baba
da manevi varlıklar âlemine getirmeye aracı olur.”
Kadın kahramanlar
1892’de Fatma Aliye Hanım Muhadarat adlı romanını ve
Nisvan-ı İslam adlı kitabını yayınlar. Enin, Levayih-i Hayat
adlı diğer romanlarında haklarını aramaya çalışan, para
kazanan, erkeğe ihtiyaç duymayan kadın kahramanları an-

latan Fatma Aliye Hanım, 1899 yılında yayınlanan Udi adlı
romanında, Halep'te yaşamına tanık olduğu bir kadın udiyi
anlatır. Bu romanı daha sonra Reşat Nuri Güntekin, kendisini etkileyen kitaplar arasında sayacaktır.
Firdevs Canbaz, Fatma Aliye’nin eserleri hakkında kaleme
aldığı doktora tezinde “Fatma Aliye Hanım’ın romanları
yüzeysel olarak feminist okumaya yatkın gibi görünseler de,
daha dikkatli bakıldığında romanlarda Fatma Aliye Hanım’ın
öncelikle ele aldığı problemlerin yani sorun algısının muhafazakâr Müslüman bir bakış açısına göre şekillendiği görülmektedir. Dolayısıyla yazarın önerdiği çözüm önerileri ve gösterdiği referanslar da İslam kaynaklıdır.” tespitinde bulunur.
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Trajik bir hikaye
Dört kızının hikâyesi de Fatma Aliye Hanım için trajiktir. Büyük kızı Hatice Ada’daki evin balkonundan düşer ve beyni hasar görür.İkinci kızı Ayşe edebiyat öğretmenine âşık olup, kaçar.Üçüncü kızı tiyatrocu Suna Selen’in annesi olan Nimet Selen,
Fatma Aliye ölünceye kadar evlenmez.Dördüncü kızı İsmet evden kaçar. Kendisinden
uzun süre haber alınamaz. Fatma Aliye Hanım, babası Ahmet Cevdet Paşa’dan kalan
mirası kızının izini bulmak için harcar. Çok sonra kızın Katolik rahibe olduğu ortaya
çıkar. Fatma Aliye Hanım bunu çok zor kabullenir ve 1936’da vefat eder. Feriköy
Mezarlığı’na defnedilir.
Yazıyı bitirmeden önce Fatma Aliye’nin hayatını “Uzak Ülke” adlı kitabıyla romanlaştıran Fatma Barbarosoğlu’nun adını anmak isterim.
A H M E T M I T H AT E F E N D I

Fatma Aliye Hanım’ın ilk
çalışması bir tercümedir.
1889 yılında Georges
Ohnet'in Volonté adlı
romanını Meram adıyla
tercüme eden Fatma Aliye,
çevirisini 'Bir Kadın'
imzasıyla yayınlar.
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ÜSKÜDAR
‘KADINLAR SALTANATI’NIN
ALTIN TACI
MUTLU DURSUN
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Boğaz’ın Marmara'ya kavuştuğu yerde güçlü
kadınların ihtişamlarıyla taşa, şefkatleriyle gönüllere
hükmettiği bir yerdir Üsküdar.
''Huzur'' adlı romanında Ahmet Hamdi Tanpınar, okuyucuyu Mümtaz'ın Nuran'a olan aşkının heyecanlı sahnesine, yani Üsküdar'a götürür. Sayfaların çevirdikçe sadece
Mümtaz'ın aşkına değil onun Üsküdar'daki abidelerle
özdeşleştirdiği maziyi nasıl kucakladığına da şahit kılar.
Mümtaz'ın nazarından Mihrimah Sultan ve Valide camileri ''aşka yahut hiç olmazsa annellik duygusuna'' ihtaf
edilmişti. Nuran ise Üsküdar'da her şeyden önce hakiki
bir kadın saltanatın izlerini görüyordu. Nasıl görmesin?
Camilerin, hanların ve kervansarayların Üsküdar’ına Eminönü’nden vapurla ya da Beşiktaş’tan tekneyle
geçerken bu şirin semtin kadın eserleri kimim dikkatini
çekmez, kimi kendine hayran bırakmaz ki?
Üsküdar’ın zarif ev sahibesi
Misal sahile çıktığınızda sizi Mimar Sinan'ın ''aşk''ını
anlatan hikâyeleri ile Kız Kulesi'ne nazire yapan Mihrimah Sultan Camii karşılayacaktır. Bu yapı hiç kuşkusuz Edirnekapı’daki adaşı gibi şehrin yüzyıllarca hem
karşılama hem de uğurlama kapısı olan Üsküdar’ın zarif
ev sahibesidir. Bu itibarla protokoldeki yeri ayrıdır. Şehre
gelen ve şehirden gidenlerin mutlaka uğraması gereken
bir hazinedir. Sonra iskeleden içeriye birkaç adım atıp
yolu geçtiğinizde karşınıza ilk olarak denizden gelen
yolcuların susuzluğunu giderip hayır dualarını almak için
inşa edilen Üsküdar Meydan Çeşmesi'ni görüp de hayran
olmamak mümkün mü? Boğaz'ın en sevimli camilerinden
biri olan Şemsipaşa ile birlikte bu yapı her ne kadar banileri kadın olmasa da bu bölgede bulunan kadın eserlerinin saltanatına boğun eğmiş, kendilerini adeta zarafete
teslim etmiştir.
Meydanın hakimi olan anıtsal çeşme, III. Ahmed tarafından annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan için yaptırıl-

G Ü L N U Ş E M E T U L L A H S U L T A N ' I N
Y A Ğ L I B O Y A P O R T R E S I
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Sahile çıktığınızda sizi Mimar Sinan'ın ''aşk''ını anlatan hikâyeleri ile
Kız Kulesi'ne nazire yapan Mihrimah Sultan Camii karşılayacaktır.

M I H R I M A H S U LTA N C A M İ İ

mış bir şaheser. Nedim’in ve dönemin
diğer ünlü şairlerinin dizeleriyle süslediği çeşmenin cephelerinde kemerli nişler,
lale, gül ve krizantem motifleri olan
kare planlı yapı Lale Devri’nin şaşaasını
bugüne taşır.
En güzel ziynetlerden biri
Meydanı çevreleyen bir diğer eser ise
diğerleri kadar kendisini belki de alçak
gönüllülüğü ve hicabından kendisini göstermese de en az onlar kadar
ihtişamlı olan Yeni Valide Külliyesi.

1708 - 1710 yılları arasında inşa edilen
yapı barok mimarinin İstanbul’daki
ilk örneklerinden biri olduğu gibi III.
Ahmed döneminin en güzel eserlerinden. Mukarnas frizleriyle çerçevelenmiş
caminin ana giriş kapısında, şadırvanda
görülen mermer işçiliği ile cümle kapısı
üzerinde yer alan olağanüstü uzunluktaki talik hat ve kuş kafesini andıran
zarif türbe külliyenin her bir detayının
ince ince düşünüldüğünü gösterir. Bir
zamanlar ''Altın Şehir'' olarak anılan Üsküdar’ın en güzel ziynetlerinden biri de
odur. Tanpınar'a ''her şeyi altın gurbet
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renkleriyle giydirip mahzun bir saltanat
yapan bir akşam güneşinin'' hissiyatını
en iyi yansıtan da sizi kendi âlemine çekip yaşadığınız andan koparan da o.
İstanbul’un en güzel köşelerinden biri
İstanbul’da kadınlar saltanatının ve bu
saltanatın hükmünü somutlaştıran hayır
hasenat eserlerinin kümelendiği Üsküdar'da Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı
Mihrimah Sultan, yeni Valide Emetullah
Rabia Gülnuş Sultan kadar anılmayı
hak eden biri diğer devletli kadın ise

Nurbanu Sultan'dır. Fransız Sarayı'ndaki mevkidaşı Catherine de’ Medici’yle
mektuplarıyla birlikte göreni kendisine
aşık eden öyle ince işçilikli armağanlarıyla devletin yumuşak gücünü sergileyen Nurbanu Sultan bir kadın tarafından
kurulan ilk kütüphanenin banisi olduğu
gibi yoksullar için de aşevleri yaptırmıştı. Ancak asıl büyük eseri adına 15701579 yılları arasında Üsküdar’da yaptırılan camii kompleksidir.
Eğimli bir araziye yapıldığı halde eğim
hissini bile ortadan kaldıran mimarisiyle
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Tanpınar’ın belirttiği “Üsküdar (…) kendisine yetebilen bir
değerler dünyasının'' mirasını
temsil eden, farkında bile olmadan insanla ruh bütünlüğü kuran
bu yapı bünyesindeki barındırdığı cami, medrese, tekke, sıbyan
mektebi, kervansaray, hamam,
darülkurra, ve darüşşifasıyla hem
Nurbanu Sultan'ı mutlu etmiş
hem de Üsküdar'ı İstanbul'un en
güzel köşelerinden birine çevirmiş, kendi estetik algısıyla şehre
damga vurmuştur.

Selimiye’de bir hemşire
Evliya Çelebi'nin bir bayır üzerinde olup nurdan bir kubbeye
benzettiği ve avlusunda bulunan
asırlık ağaçlarla insana huzur
veren bu caminin içine geçtiğinizde mihrabı çevreleyen panolar,
çinide kırmızı ve mavi renkleriyle
insanda hayranlık duyguların
uyandırıyor. Yahya Kemal'in bir
şiirinde içini solmayacak bahçeleri olarak tasvir ettiği bu yapı
ahşap işçiliğiyle gerçekten göz
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Kırım Savaşı sırasından
acil müdahale hastanesine
dönüştürülen Selimiye
Kışlası'nda 1854 ile 1856
arasında çalışan Florence
Nightingale, hemşireliğin
bir öncüsü olarak kabul
ediliyor.

SELIMIYE KIŞLASI
VE FLORENCE
NIGHTINGALE

alıyor. Atik Valide’ye çok yakın
Çinili Camii de bir valide sultan eseri. Orta Valide adıyla da
bilinen kudretli Kösem Sultan
adına yapılan cami beyaz üzerine mavi ve turkuaz çinileriyle
ünlü.
Üsküdar'da bu yapılarla hükmünü icra eden kadınlar saltanatı daha anlatılacak pek çok
eseri olmakla birlikte tarihe
Üsküdar'da yaptıklarıyla geçen
başka bir kadına getirelim

sözü. İstanbul’da izini bırakan
en önemli Batılı öncülerden
birine, Florence Nightingale'e. Kırım Savaşı sırasından
acil müdahale hastanesine
dönüştürülen Selimiye Kışlası'nda 1854 ile 1856 arasında
çalışan bu misyon ve şefkat
sahibi kadın, hemşireliğin bir
öncüsü olarak kabul ediliyor.
İstanbul’da hizmet ettiği bu
zamanda Kırım’dan Üsküdar’a
getirilen fiziksel ve psikolojik
olarak çökmüş askerlere ışık

olan Florence Nightingale en
çok hijyenik çalışma koşulları
oluşturarak hastalıktan kaynakları ölümleri azaltmasıyla
biliniyor.
Mimarlık ve kültür tarihinin
en değerli hazinelerini saklayan Üsküdar, kadın banilerin
eserleri ve hikâyeleriyle mazinin güzelliklerini hatırlatmaya
devam ediyor.
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TARIHLE SANATIN
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ÜSKÜDAR HANIM
SULTANLAR MÜZESI
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Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi,
bugün her yaştan ziyaretçi için
tarihle sanatın buluştuğu zarif bir
müze olarak vatandaşlara kapılarını
açmıştır.

Üsküdar Osmanlı döneminde bilad-ı selase yani üç belde
olarak bilinen İstanbul’un üç önemli yerleşim yerinden (diğer
ikisi Galata ve Eyüp) biridir. Bu beldelerde ticaret, hukuk,
kültür, sanat ve vakıflar konusunda oldukça gelişmişlerdi.
Osmanlı hanım sultanlarının Üsküdar’a olan ilgileri de şehrin
tarihindeki özel konumdan kaynaklanmaktadır. Birkaç yüzyıla yayılan bu ilgi sayesinde bugün Üsküdar’ın birçok semtinde vakıf eseri camilere, çeşmelere rastlamaktayız.
Daha önce belediye olarak Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü ile ortak bir çalışmaya imza atıp Üsküdar’ın simgesi
olan “katip” ve “katibe” bebekleri üretilmişti. Bu fikir büyük
ilgi gördüğü için bu sefer aynı sanatsal yaklaşımla Osmanlı hanım sultanları için de bir koleksiyon hazırlama kararı
alınmış.
Müze fikrinin ortaya çıkmasında öncelikle Gülsüm Hasbal İsmailoğlu'nun emeklerini zikretmeliyiz. Marmara Üniversitesi
Sanat Tarihi bölümünden Yrd. Doç. Selman Can’ın başkanlığında oluşturulan akademik araştırma kuruluyla ilk adım
atılmış. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı hareminde
kullanılan giysiler, akademik bir titizlikle tespit edilmiş ve
ardından malzeme aşamasına geçilmş. Otantik kumaşlar özel
olarak dokunmuş. Aksesuar, kumaş dikimi ve takılar için 8
kişilik uzman atölye ekibi 2 ay boyunca çalışmış. Bebeklerin
dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları için bugün hâlâ Anadolu’da kullanılan kitre bebek yöntemi kullanılmış.
Üsküdar’da izi olan hanım sultanların tarihsel karakterlerine
uygun modellerle bir koleksiyon oluşturdu. Böylece, Osmanlıların hem gündelik hayatını hem de saray hayatını yansıtan
bir koleksiyon ortaya çıktı. Daha sonra bu koleksiyona yeni
karakterler ekleyerek hanım sultanlar seçkisinin bir müzeye
dönüştürülmesine karar verilmiş.
Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi, bugün her yaştan ziyaretçi
için tarihle sanatın buluştuğu zarif bir müze olarak vatandaşlara kapılarını açmıştır.

Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Şemsipaşa Caddesi No: 2 Nevmekan Sahil
(0216) 531 30 00 / 3930
Çalışma Saatleri
Pazartesi: Kapalı | Diğer Günler: 10:00 - 19:00
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İstanbul’da Esnaf
Dayanışması
AY Ş E O L G U N

Siftah yapmamış komşusunu gözeten esnaf dün olduğu
gibi bugün de aramızda yaşamaya devam ediyor. Bunun
örneklerini üstelik de İstanbul’un en popüler mekânlarında
görmek mümkün. Biz de esnaf dayanışmasının hâlâ devam
ettiği üç farklı mekâna konuk olduk.
bul’un en popüler mekânlarında görmek mümkün. Biz de esnaf dayanışmasının hâlâ devam
ettiği üç farklı mekâna konuk olduk.
Dayanışmanın şahitleri

F O T O Ğ R A F A A / E S R A K AY M A K

Yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin çok önemsendiği evlerde büyümüş bir nesiliz. Çocukluğunda yaşlı komşu teyzenin bakkaldan ekmeğini
almamış, elindeki eşyasına yardım etmemiş kimse yoktur. Ya da restorana
gidince yemeğin üzerine müşteriye ikram edilen çay ve kahveyi yandaki
çay ocağından bir koşu getiren garsona hepimiz o kadar alışığız ki. Böyle
bir geleneğin içinden gelmiş nesil bugün aynı yardımlaşma ve dayanışma
alışkanlığını günlük yaşantısında da sürdürüyor.
Siftah yapmamış komşusunu gözeten esnaf dün olduğu gibi bugün de
aramızda yaşamaya devam ediyor. Bunun örneklerini üstelik de İstan-

İlk durağımız Fatih’teki Vefa semti. Vefa denilince bu soğuk kış günlerinde hepimizin aklına
hemen boza gelir. Meşhur Vefa Bozacısı’na bu
soğuk havalarda yolunu düşürmemiş kaç İstanbullu vardır ki? Bozanın Osmanlı coğrafyasında
14. yüzyıldan itibaren yaygınlaştığı söyleniyor.
Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"nin İstanbul
kısmında ise bozayla ilgili daha ayrıntılı bilgiler
yer alır. Ekşi ve tatlı boza çeşitlerinin yanında
bozanın satıldığı bozahaneleri anlatan Evliya Çelebi’nin tasvir ettiği bozahaneler bugün
olmasa da bir İstanbul aşığı olan Reşat Ekrem
Koçu’nun "İstanbul Ansiklopedisi"nde geçen
meşhur bozacılardan Vefa Bozacısı bugün hâlâ
İstanbulluları ağırlamaya devam ediyor. Biz
de 19. yüzyılda İstanbul sokaklarında gravür
sanatçılarının tasvir ettiği ellerinde güğümler
ve bellerinde bardaklarla resmedilen bozacıların tek tük sokaklarda hâlâ seslerini duysak da
daha çok Koçu’nun en bilinen bozacı olarak tarif
ettiği Arnavut göçmeni Hacı Sadık Bey tarafından 1876 yılından bu yana üretilen bozadan
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içmek için Şehzadebaşı Camii avlusunun cadde üzerindeki
kapısından geçip arka kapısından Vefa’ya doğru yürüyoruz.
Ekim ayından Nisan ayına kadar bozanın, Nisan ayından
Ekim ayına kadar ise üzüm şırası, dondurma ve limonatanın
satıldığı Vefa Bozacısı geçmişte olduğu gibi karanfil, zencefil ve muskatla değil tarçın ve yanında taze kavrulmuş sarı
leblebiyle satılıyor. Leblebi ise bir esnaf dayanışması geleneği
olarak boza dükkanında değil karşıdaki Vefa Kuruyemişçisi’nde satılmaktadır. Vefa Bozacısı’na gelen her müşteri önce
kuruyemişçiye uğrayıp sıcacık leblebisini alır, ardından da
bozasını ısmarlar. Bu rutin hiç değişmez. Leblebiye gösterilen
ilgiye karşı Vefa Bozacısı hiçbir zaman “Bunu da biz satalım”
diye bir aç gözlülüğe girmediği gibi komşu esnafı da destekleyerek bu güzel geleneği sürdürmektedir.

Bakkal da nasiplensin!
Fatih’de bir başka adresimiz Edirnekapı’daki Kariye Pembe
Köşk Çay Bahçesi. Avrupa yakasında mahalle kültürünün
hâlâ yaşadığı bu semtte özellikle akşamları mahalle halkı
burada bir araya gelir. Aynı zamanda yazarların, gazetecilerin, siyasetçilerin de buluşma adresidir. Birbirinden farklı
insanların buluştuğu bu mekânı güzel kılan ise sadece çay ve
kahveleri değil elbette. Kariye Pembe Köşk Çay Bahçesi’nin
hemen yukarısındaki bakkaldan alınan kuruyemiş, cips ve
çekirdeklerle sohbetler her defasında biraz daha şenlenir.
Çay bahçesinin işletmecisi Mehmet Emin Ertaş ve kardeşleri
özellikle mekânda çekirdek ve kuruyemiş satmadıklarını dile
getiriyorlar. “Bakkal dükkânı da bize gelen müşteriden na-
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siplensin. Eğer ben buraya kuruyemiş,
çekirdek, cips koyarsam o arkadaşımız
belki de bakkal dükkânını kapatmak
zorunda kalacak? Biz zaten içecek ve
yiyeceklerle ayakta kalıyoruz. Diğer
esnafa da destek olmak lazım” diyecek
kadar naif bir esnaf diye onları tarif
edebiliriz.
Asırların ruhu devam ediyor
25 yıldır bozulmayan bu dayanışmanın bir benzerine Anadolu Yakası’nda
Çengelköy’deki Tarihi Çınaraltı Çay
Bahçesi’nde rastlıyoruz. Morgül kardeşler 1990’lı yıllardan bu yana işlettikleri
çay bahçesinde ilk yıllarda ortak bir
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İnsanlar evlerinde hazırladıkları ya da komşu esnaftan
aldıkları börek, poğaça, şarküteriyle mekânda sofrasını kurup
püfür püfür Boğaz’a karşı kahvaltısını yapabiliyor.

karar almışlar: Buraya gelen müşteriler
dışardan yiyecek de getirebilsinler. Bu
kararı almalarındaki en büyük sebep ise
İstanbul’da yaşayan her kesimden insanın Boğaz manzarası eşliğinde çayını,
kahvesini içip karnını doyurabilmesi.
Gerçekten de yıllardır sahilden ana caddeye kadar uzanan mekânda boş masa
bulmak epey zor. Morgül ailesi 1994
yılından bu yana işlettikleri mekânda
misafirlerin yiyecekleriyle bahçeye gelip
eşsiz Boğaz manzarasında kahvaltı
edip güzel bir gün geçirmesini en güzel
hizmet olarak görüyor. Çünkü İstanbul’da bu imkânı olmayan insanları
bu mekânda ağırlamayı önemsiyorlar.
İnsanlar evlerinde hazırladıkları ya da

komşu esnaftan aldıkları börek, poğaça,
şarküteriyle mekânda sofrasını kurup
püfür püfür Boğaz’a karşı kahvaltısını
yapabiliyor. Böylece bütün Çengelköy
esnafı Çengelköy’e akın eden İstanbullular sayesinde ihya oluyor.
Osmanlı döneminden bahsederken bir
medeniyetin büyüklüğünü aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma üzerine
kurduğu vakıflarla anarız. Özellikle
esnaf ve zanaatkârın birlikte hareket ettiği Ahîlik Ocağı’nı biliriz. İşte nesilden
nesile kardeşliğin ve dayanışmanın da
temelini atan o ruh İstanbul’da devam
ediyor.
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HALEP’TEN İZMIR’E
ÖRNEK BIR GÖNÜLLÜ
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Yaptığı pek çok yardım çalışmasıyla
akranlarına örnek olan Suriyeli Nura
Çavuş, Uluslararası Göçmenler Günü
kapsamında "Örnek Gönüllü" ilan edildi.
Nura Çavuş ülkesi Suriye'den ayrılarak Türkiye'ye sığınan
milyonlarca kişiden sadece biri. Türkiye'ye sığındığında
henüz 13 yaşındaydı. Savaşın acıları biraz olsun hafifleyince
ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lise eğitiminin ardından
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı.
Türkiye’ye adım attığında kendisine ve ailesine kol kanat
geren Kızılay’a şimdi o destek olacaktı.
2018'de Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi'nde gönüllü olarak birçok faaliyete katıldı. Aynı yıl eğitimini alarak çocuk
dostu alan gönüllüsü oldu. İki yıl önce de İzmir Ekonomi
Üniversitesi'nde yapılan iletişim faaliyetlerine katılıp kendisi
gibi göçmen çocukların yaşadığı zorlukları telafi etmek için
çalışmalarda bulundu. 2020'de Türk Kızılay İzmir Toplum
Merkezi bünyesindeki Kovid-19 ile ilgili çalışmalara destek
oldu. 2021’de de Kızılay Toplum Merkezi'nde gönüllü olarak
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) semineri gerçekleştirdi.
Yaptığı pek çok yardım çalışmasıyla akranlarına örnek olan
Suriyeli Nura Çavuş, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında "Örnek Gönüllü" ilan edildi.
Nura Çavuş’un hikâyesini bir de Türk Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık’tan dinleyelim:

"Nura çalışmalarımıza dahil oldu, Türkçe ve İngilizceyi çok
güzel bir şekilde öğrendi ve İzmir'deki toplum merkezimizde göç programlarımızın içerisinde gönüllülüğün çok farklı
programlarına katıldı. Biz kendisini hem Kızılay’ın içerisinde hem de göç yolculuğunda ve sonrasında insanlığa bakışı
ve katkılarından dolayı rol model ve bir gönüllü olarak
atıyoruz. Bundan sonra Nura, dünyanın neresine giderse
gitsin göğsündeki hilal ile birlikte bizim gönüllümüz vasfını
üzerinde taşıyacak, bizler de onu her zaman örnek göstereceğiz.”
"Örnek Gönüllü" sertifikasını alan Sara Çavuş, arkadaşlarına da gönüllü olmayı tavsiye ediyor:
"İnsan iyilik yaparak o kadar güzel duygular yaşıyor ki
kendini çok iyi ve pozitif hissediyor. Bu nedenle gönüllülük
benim için çok değerli.”
Türk Kızılay 1868'den bugüne gönüllüler tarafından yönetilen, gönüllüler eliyle büyüyen ve güçlenen bir kurum. Herkes kan ve kök hücre bağışı için çalışabilir, yardıma muhtaç
birine yardım götürebilir, çocuklarla etkinliklerimizde bize
destek olabilir, engelliler için kitap okuyabilir, huzurevlerindeki yaşlılar için çalışabilir ve bunlar gibi birçok farklı
sosyal çalışmada bulunabilir. Siz de tıpkı Nura Çavuş gibi
binlerce farklı alanda destekte bulunarak Kızılay iyilik hareketinin bir parçası olabilirsiniz.
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Dijital Depo saklasın
Dijital Depo ile telefonundaki fotoğraf, video ve belgeleri
silmene gerek kalmadan anılarını rahatça saklayabilirsin.
Üstelik 2 GB depolama alanı ücretsiz.

2GB
ücretsiz
ücretsiz

**

*2 GB ücretsiz depolama alanından yararlanabilmek
için Dijital Depo uygulamasının cihaza yüklenmiş
olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için:
www.dijitaldepo.com.tr

