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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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İyiliği Büyütmek

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

14 Mayıs Cumartesi günü, her 3 yılda
bir düzenlenen Türk Kızılay Genel
Kurulu’nun 103.sünü üst düzey
devlet yetkilileri, yabancı misyon
temsilcileri, sivil toplum örgütü başkan
ve yöneticileri ve çok değerli Kızılay
delegelerinin katılımı ile gerçekleştik.
ATO Congresium Kongre Merkezi’nde
gerçekleşen Genel Kurul’da geçerli
oyların tamamını alarak, ben ve
arkadaşlarım emaneti bir kez daha
yüklendik.
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın kongreye
gönderdiği mesajdaki şu cümleler
sorumluluğumuzun ne kadar büyük
olduğunu bize bir kez daha hatırlattı:
“Bölgemizde ve ülkemizde tek bir
doğal afet yoktur ki orada Kızılay
olmasın. Kızılay’ın yürekleri ferahlatan
kırmızı hilali dalgalanmasın… Çoğu
zaman resmî kurumlardan önce
ihtiyaç sahiplerinin yardım çığlığını
ilk siz duyuyor yardımlarına ilk siz
koşuyorsunuz.”
Türk Kızılay olarak devletimizden
aldığımız güçle küresel vicdanın sesi
olmak için varız. Bugün Sahra Altı
Afrika'sında, Çad gölü havzasında,
Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın
pek çok coğrafyasında, Bangladeş'te,
Somali'de, çok farklı coğrafyalarda
yaşanan insani krizler ne yazık ki
gereken ilgiyi görmüyor. Küresel
vicdanı uyandırmak, küresel
dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı
insanlığın farkında olacak şekilde
uyandırmak ve harekete geçirmek
durumundayız.

Elinizdeki sayıda tarihten günümüze
iyiliği –kelimelerin her iki anlamıyla
da- nasıl besleyip büyüttüğümüzü
göreceksiniz. Bir somun ekmeği
paylaşmak, bir bardak su ikram etmek,
yolda kalana, başı darda olana bir tas
sıcak çorba vermek, bir çikolatayla
mahzun bir çocuğun yüzünü
güldürmek… Hepsi iyiliği besleyen,
büyüten, geliştiren paylaşımlar bunlar.
1868, başta Kızılay olmak üzere
insani yardım kuruluşlarının ve
bireysel teşebbüslerin beslediği iyilik
hikâyelerini daha geniş kitlelere
duyurmak için var.
Unutmayın, iyilik paylaştıkça çoğalır,
154 yıldır olduğu gibi.
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Yetim bir yurdu yeşert
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HAZİRAN’IN DÜNYASI
Pandeminin kıskacında geçen iki yazın ardından daha korkusuzca hareket edebileceğimiz koca
bir yaz var önümüzde. Görünen o ki, sanat ve kültür etkinlikleri açısından oldukça hareketli
aylar bekliyor bizleri. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan açık hava konserleri başladı bile.
“Haziran’da ne yapalım” diyenlere sergi, atölye ve sinemadan oluşan birkaç önerimiz var.

RASTLANTISAL
İ FA D E L E R
Pera Müzesi Öğrenme Programları, 9 Mayıs - 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında “Rastlantısal İfadeler”
isimli program kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli ve öğretici çevrimiçi atölyeler ve turlar
düzenliyor. Okul Öncesi ve Temel Eğitim öğrencileri için Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşen
30 dakikalık etkinlikler mevcut. Yetişkinler de ihmal edilmemiş. Huzurevi sakinleri ve refakatçileri “Ve Şimdi
İyi Haberler” sergisini çevrimiçi olarak rehber eşliğinde gezerek sergideki seçilmiş eserler hakkında bilgi
ediniyor.

D AV I D H O C K N E Y : B A H A R I N
G E L İ Ş İ , N O R M A N D İ YA , 2 0 2 0
Zamanımızın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen David Hockney’nin eserleri “Baharın
Gelişi, Normandiya, 2020” sergisi ile ilk defa Türkiye’ye geliyor. Baharı hikâye eden sergi, bu mevsimi adeta
bir kutlama ve doğal bir mucize olarak ele alıyor. Tabiatın sürekli yenilenişini, yaşam döngüsünü bize
hatırlatıyor. Daha önce Londra’daki Royal Academy’de ve Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşan
serginin üçüncü durağı Sakıp Sabancı Müzesi olacak. Sergi 11 Mayıs - 29 Temmuz tarihleri arasında
Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

KAR
KO R SA N L A R I
Bir dönem filmi olan “Kar Korsanları” 1981 yılında geçiyor. 1980 darbesi sonrasında Kars'ta yaşanan bir
hikâyeyi ele alıyor. O dönem, aylarca karla kaplı olan bölgede, darbenin getirdiği birçok sorunun yanısıra
kömür bulmak da imkânsızdır. Kömür yalnızca imtiyazlı kişilerin ve bazı devlet kurumlarının ulaşabildiği bir
nimettir. Üç kafadar Serhat, Gürbüz ve İbo darbenin ardından gelen karne tatilinde, oyun oynamak yerine,
kömür aramaya başlar. Faruk Hacıhafızoğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı film, 7 Haziran
2022 tarihinde saat 18.30’da AKM’de ücretsiz izlenebilir.

Y E N İ B A Ş L AYA N L A R İ Ç İ N
GEOMETRİK DESENLER
İstanbul Tasarım Merkezi’nin düzenlediği bu kursun amacı desenlerin geometrisine odaklanmak. Atölye
eğitmeni Prof. Dr. Miroslaw Majewski’nin gözetiminde 25 katılımcı Ortaçağ desen tasarımcıları ve
mimarlarının parşömenlerinde belgelenen desenleriinceleyecek. Atölyede desenlerin sanatsal yorumları ve
biçimleri hakkında konuşulacak; seramik ve çini üzerindeki desenleri, ahşap ve taş üzerindeki oyma desenleri
üzerinde durulacak. Cami, türbe ve medreselerdeki desenleri yansıtan tasarımların nasıl çizildiği gösterilecek.
Katılmayı düşünürseniz kurs 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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YEMEKTEN
BIR ADIM
ÖNDE:
MÜZIK
Bu ayki konumuz, müzik gibi evrensel
ve yine müzik gibi kültürel farklılıklarla
zenginleşen yemek konusu. Müziği
çoğu zaman yemeğin bir eşlikçisi
gibi görüyoruz. Çeşitli buluşmaların,
kutlamaların veya anmaların içerisinde
yemek nasıl yer alıyorsa müzik de aynı
şekilde kendisine yer buluyor ve çoğu
zaman yemekle birlikte tüketiliyor.
Yine de kişilerin ve kitlelerin modunu
şekillendirme noktasında müziğin
yemekten bir adım önde olduğunu
söyleyebiliriz. Bu ayki sayımızda
yemek yerken veya yemek hazırlarken
dinleyebileceğimiz şarkıları listeliyoruz.
İyi dinlemeler…
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Dayglow - Can I Call You Tonight?
https://youtu.be/hh1WeQxfCX0

(04:59)

Melanie Martinez - Play Date
https://youtu.be/xhaI-lLiUFA (02:59)
BØRNS - Electric Love
https://youtu.be/RYr96YYEaZY

(03: 40)

Tame Impala - The Less I Know the Better
https://youtu.be/2SUwOgmvzK4 (03:37)
Bee Gees - More Than A Woman
https://youtu.be/uQ9_MwZIaoc

(03:16)

Earth, Wind & Fire - Let's Groove
https://youtu.be/Lrle0x_DHBM

(03:55)

Bruno Mars - Leave the Door Open
https://youtu.be/adLGHcj_fmA (04:08)
BTS - Butter
https://youtu.be/WMweEpGlu_U

(03:02)

Harry Styles - As It Was
https://youtu.be/uXapuO0tgmc (02:45)

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

ÖZBEKİSTAN
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İ M PA R AT O R L U K L A R V E M U T FA K L A R
D Ü N YA TA R İ H İ N D E P İ Ş İ R M E
Yemeğin tarihi insanlığın başlangıcına kadar gider. Üretim biçimlerindeki değişim, iklim ve coğrafi şartlar
zorunlu olarak yemek yapımının muhtevasını da etkilemiştir. Göçebe toplumların beslenme biçimleriyle
şehir devletlerinin veya imparatorlukların mutfak kültürleri arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu kitap
farklı coğrafyalarda tezahür eden imparatorluklarının yemek kültürlerine odaklanıyor. Tahılların beslenme
alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğünü; İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık ya da Budizm gibi dinî inançların
yemek kültürleri üzerindeki etkilerini; kadim toplumlardaki sınıfsal farklılıkların sofraya yansımalarını
öğrenmek adına yazar iyi bir iş çıkarmış. Ayrıca modern tüketim alışkanlıklarının tesiriyle gün geçtikçe
yitirilen otantik tat ve yemekler de unutulmamış.
Rac he l Lauda n / Monog rafi Yayınları/ 5 44 sayfa

OKUMANIN RISKI
Hikâye, roman, şiir veya deneme fark etmez okumak bizi nasıl etkiliyor? Bir yazar tarafından
kurgulanmış bir hayat hikâyesinin, kendimize ve ötekine dair algımızı belirlediği bir hakikat. Öyleyse
okumak bir yönüyle riskli bir eylem. İnsanların iç dünyasına sızmak ve orada belirleyici olmak gibi bir
güce sahip. Bunu olumlu yönde kullanmak da mümkün elbette. Yazar nitelikli eserlerin derinlemesine
okunması yoluyla gittikçe yozlaşan modern yaşamın daha anlamlı kılınabileceğini öne sürüyor. Hatta
kurguya ihtiyacımız olduğunu ve bu eylemin daha demokratik ve daha insancıl bir toplum inşa etmeye
yardımcı olacağını iddia ediyor. Kutsal metinlerden Frankenstein’a, Dövüş Kulübü’ne kadar pek çok
metin bu çerçevede ele alınıyor.
Robe rt P. Waxle r / Kafka Kita p / 2 6 4 s ayfa

DEVRIM GÜNLERINDE TRABZON
Dr. Selim Ahmetoğlu bu kitabında Osmanlı tarihinin kırılma noktalarından biri olan II. Meşrutiyet’in,
imparatorluğun Karadeniz’e açılan önemli bir ticaret merkezi olan Trabzon’daki yansımalarını incelemiş.
Trabzon ayrıca o dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de iyi örgütlendiği merkezlerden biriydi.
Kitapta 31 Mart isyanı sırasında yaşananlar, ardından bu hadiseye karışan bazı isyancıların Trabzon’a
gelmesi ve nihayetinde bunların nasıl yakalandığı ve Divan-ı Harp’te yargılandığı işleniyor. 1908-1914
yılları arasında, İttihatçıların öncülüğünde Trabzon’da yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal
değişim ve dönüşümün genel bir tasvirini yapan yazar, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi,İngiliz
konsolosluk raporları, hatıratlar ve yerel gazetelerden faydalanmış.
Seli m A h me t o ğ lu / T imaş / 3 3 6 sayfa

CENGIZ DAĞCI
AY D I N L I K L A K A R A N L I K A R A S I N D A
“Onlar da İnsandı”, “Korkunç Yıllar”, “Dönüş” ve “Yurdunu Kaybeden Adam” gibi eserlerinden
tanıdığımız Cengiz Dağcı, hepimizin zevkle okuduğu kalemlerden biridir. Bu eseriyle o, 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Stalin tarafından yurtlarından sürgün edilen Kırım Tatarlarının çilesini dünyaya
duyurmaya çalışmıştır. Bu sebeple hikâyeler, romanlar, hatıratlar kaleme alan Cengiz Dağcı sadece bir
edebiyatçı değildir. O modern bir destan yazarıdır. Hayvan vagonlarına doldurularak Sibirya buzullarına,
Özbekistan çöllerine sürülen soydaşlarının gördüğü eziyetleri ve gurbette dört elle sarıldıkları özgürlük
sevdasını anlatmaya adamıştır ömrünü. Bu kitap dünyaca ünlü romancının hayat hikâyesini konu edinmiş.
İbrahim Şahin /Tü rk Kültürüne Hi z met Va kfı / 384 sayfa
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T Ü R K I Y E G A S T R O N O M I AT L A S I
Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’un Türkiye’yi karış karış gezerek kaleme aldığı bir kitap var
elimizde. Ömür Akkor rehberliğinde Türkiye’nin lezzet duraklarını keşfetmeye ne dersiniz? Sayfaları
karıştırırken bazı kokular sizi çocukluk günlerinize götürecek. Belki çocukluğunuzda ailenizle yediğiniz
bir pidenin kokusu, belki de komşunuzun size ikram ettiği o tulum peynirinin lezzeti ya da ateşin üzerinde
saatlerce kaynayan çilek reçelinin rayihası sizi büyüleyecek. Her durak bizleri yemek kültürü ile coğrafyanın
başrolde yer aldığı bir serüvenine ortak kılacak. Hünerli bir el, meraklı bir göz, zevk sahibi bir zihin
Türkiye’yi coşkuyla adımlamış ve bize de izini sürmek kalmış.
M uham me d Ö mü r A k kor / Ke t e be Yayınları / 10 4 sayfa

MINIMALIZM:
I N S A N L A R I S E V E Ş YA L A R I K U L L A N

Tüketim kültürünün kodları bizi daha çok satın almaya yönlendiriyor. Alış-verişlerimizi ihtiyaçlarımızdan çok
arzularımız, hayallerimiz ve belki de hırslarımız belirliyor. Buna karşın arkası gelmeyen taksitler, kredi kartı
ekstreleriyle boğuşup duruyoruz. Yaşam standartlarımızdan ödün vermemek adına ailemize veya kendimize
ayıracağımız vakitlerde fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Peki, çözüm nedir? Kapitalizmin bu tüketim
çılgınlığına kafa tutan gruplardan biri olan minimalistler, ne kadar az eşya o kadar çok huzur diyor. Onların
hayata bakışını yansıtan kitaba göre daha az eşya; daha az dağınıklık, daha az stres, daha az borç anlamına
geliyor. Kitaba ulaşma imkanı bulamayanlar “TheMinimalists” belgeselini izleyebilirler.
Joshua F ie lds Millbu rn & Rya n N icodemus / E ks i k Pa rça Yayı nla rı / 336 s ayfa

MÜZİK TERAPİ VE DİN
Tarihte toplumların duygu ve tefekkürlerini ifade etmek için en çok başvurdukları sanat formu müziktir.
Öyle ki pek çok toplumda müzik, dinî duyguların da bir ifade biçimidir. Yahudilik, Hıristiyanlık dinlerine
mensup çeşitli grupların (Süryani, Rum, Ermeni, Presbiteryen) dinî geleneklerinde müzikal uygu¬lamalar
göze çarpar. İslam dini için de aynı şey geçerlidir, zira günde beş vakit okunan ezan bunun en güçlü
göstergesidir. Ayrıca Kur’an’ın farklı formlardaki tilaveti, hac ve umre ibadeti esnasında melodik ton ile
söylenen tesbihatlar, Mevlevi tarikatının sema ayinleri Müslümanların hayatında da müzikle dinin iç içe
geçtiğini göstermektedir. Bu kitap, din ve psikoloji ilişkisinden hareketle, müziğin terapi aracı olarak
kullanılmasına odaklanıyor.
Ayş e Kaya G ö kt e pe / Nobe l B ilim se l Ese rle r / 25 0 sayfa

C O S T A G AV R A S V E
POLİTİK GERİLİM SİNEMASI
CostaGavras sineması“Ölümsüz”den“İtiraf”a, “Sıkıyönetim”den“Müzik Kutusu”napolitik film
geleneğinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bir yönüyle ana akım sinema formlarıyla uyum
içinde görünürken, diğer bir yönüyle Batı anlatı geleneğinde izleri sürülen varoluşçuluğun izlerini
taşımaktadır. Yazar bu kitapta CostaGavras sinemasını, politik film türünün çerçevesi içinde
değerlendirerek ünlü yönetmenin bu türe katkı ve farklılıklarına dikkat çekiyor. Popüler anlatının
bütün araçlarını kullanarak popüler olmayan bir sinemanın mümkün olup olmadığını ünlü
yönetmenin yapıtları üzerinden sorguluyor.
İpe k Elif Atayman / Ayrı ntı Yayı nla rı / 96 s ayfa
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T E K N O LO J I L E R I
KADİR EMRE AKCİ
Yiyecek ve içecek üretimiyle ilgili akademik bir saha olan
gıda teknolojisi, ürünün hammadde halinden müşteriye ulaşana kadarki süreci içeriyor. Bugün geldiğimiz noktada gıda
teknolojileri, alternatif arayışların içine girmiş, bitki bazlı
protein üretiminden son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin
ziyan olmamasına yönelik projeler geliştirilmiştir. Şimdi o
projelerden birkaçına yakından bakalım…
BEYOND MEAT
Los Angeles merkezli Beyond Meat, bitki bazlı protein üretim şirketidir. 2009 yılında kurucusu Ethan Brown tarafından
çalışmalarına başladı ve 3 yıl kadar süren Ar&Ge çalışması
ile 2012 yılında piyasaya ilk defa ürünlerini sundular. Şirket
geçtiğimiz yıllarda New York Borsası’nda halka açılarak bu
alandaki ilk girişim olmayı başarmıştır.
Beyond Meat piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak ana
protein kaynağını bezelyeden elde ederek, hem vegan&vejeteryan, hem de glutensiz beslenmek isteyen tüketicilere
yönelik ürünler geliştirmektedir. Aynı zamanda geliştirdiği
ürünlerde katkı maddeleri ve kimyasal takviyelerin azlığı
sayesinde diğer şirketlerle rekabet konusunda güçlü bir
pozisyona sahip olmuştur. Şirket bugün ABD’de bitki bazlı
burger ürünlerinin, et reyonlarında satılması ve aynı kategoride tüketicilere sunulması yönünde et üreticileri lobilerine
karşı olarak marketlerle ciddi bir çalışma içindedir.
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WASTELESS
Hollanda/İsrail merkezli şirketin kuruluş amacı, süpermarket
raflarında son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ziyan olmadan
sattırmak. Bir gıda maddesinin değeri, son kullanma tarihine
yaklaştıkça azalır, ancak fiyatı aynı kalır. Wasteless algoritması,
ürünlerin fiyatlarını son kullanma tarihlerine göre günceller,
tüketicilere son kullanma tarihine yakın ürünler için daha düşük
fiyat verir, israf edilen gıda miktarını etkin bir şekilde azaltır
ve perakendeciler için son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin
satışlarını artırır. Raf kontrolleri ve fiyatlandırma güncellemeleri
gibi perakende iş gücünü önemli ölçüde azaltan Wasteless, son
kullanma tarihlerine göre yalnızca bir ürün için değil, tüm öğeler
için günde birden çok kez kesin olarak belirlenmiş fiyat indirimleri oluşturur. Süpermarketlerdeki gıda israfını azaltmayı amaçlayan dinamik bir fiyatlandırma yazılımı diyebiliriz. Elektronik
raf etiketleri kullanan Wasteless çözümü, süpermarket müşterilerine ürün son kullanma tarihlerine göre farklı fiyatlar sunan bir
algoritmayla çalışıyor. Bir ürünün süresi yakında dolacaksa, daha
sonraki bir tarihte sona erecek olan aynı ürüne kıyasla daha ucuz
hale getirerek satışını kolaylaştırıyor. Wasteless sayesinde tüketiciler daha ucuz fiyatların keyfini çıkarabilir, süpermarketler kârlarını artırabilir ve dünya gıda israfının azalmasından faydalanabilir.
McCormick
1887 yılında kurulmuş olan tarihi baharat şirketi, günümüz dünyası ve teknolojilerine adapte olmak için çalışmalar sürdürmektedir. Bu yönde IBM ile iş birliğine girerek, yüzyılı aşkın süredir
sahip olduğu reçete ve tat bilgisini IBM’in yapay zeka teknolojisi
ile birleştirerek, 100 milyonu aşkın veri noktası ile müşterinin
yeni tat profilleri ve tercihlerine yönelik ürün geliştirmek üzerine
çalışmaya başlamış ve bu kapsamda geliştirdikleri dijital platform
ONE ile, değişen tüketici tercihlerini yapay zeka ile takip edebilir
hale gelmiştir. Tat tercihlerinin jenerasyonlar arası değiştiğini göz
önünde bulundurarak 133 yıllık bir şirketin gelecekte de ayakta
kalmak için geliştirdiği çözüm kesinlikle takdiri hak ediyor.
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KARE KARE
İYİLİKTE BULUŞMAK

FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ
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Kızılay’ın, pandemi, doğal afetler, savaş
ve kuraklık konularına dikkat çekmek
üzere 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay
Günü kapsamında hazırladığı “İyilikte
Buluşmak” fotoğraf sergisinin açılışı
İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde
yapıldı.

Her yıl 8 Mayıs’ta kutlanan Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında "İyilikte Buluşmak-Meeting in Kindness" fotoğraf sergisi
İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle
açıldı.
Havalimanı yolcularıyla buluşan sergide Kızılay ve Kızılhaçların dünya çapındaki yardım
çalışmalarından seçilen 26 fotoğraf yer aldı.
Salgından doğal afetlere savaşlardan kuraklık
konularında Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerinin
çalışmalarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı
sergi, bir hafta boyunca yolcular tarafından gezildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın
ev sahipliğindeki serginin açılışında konuşan
Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Avrupa ile
Orta Asya Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık
da dünya çapında iyilik öykülerinin sergilendiğini söyledi.

BULUŞMAK
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FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

Farklı bir iyilik öyküsü
Her fotoğrafın farklı bir iyilik öyküsünü resmettiğine vurgu yapan
Kızılay Genel Başkanı ve IFRC
Avrupa ile Orta Asya Başkan
Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay ve Kızılhaç Günü, dünyanın
bütün ülkelerinde, coğrafyalarında dil, din, ırk, coğrafya ayırt
etmeksizin aynı değerlerle, aynı
hedeflerle ve aynı vizyonla hareket
eden gönüllü iyi insanların, iyiliği
yaymaya çalışanların günüdür.

Bugün 15 milyon aktif gönüllüsü ile dünyanın 192 ülkesinde
savaşlarda, kıtlıklarda, yoksulluklarda, Kovid-19 gibi küresel
pandemilerde çalışan, insanlığın
ıstırabını dindirmek için faaliyet
gösteren milyonlarca gönüllümüz,
yüz binlerce profesyonel çalışanımız, yine yüz binlerce şubemiz
var. Ulusal cemiyetlerimizin
birimleri bugün kendi çabalarıyla
gurur duyuyorlar. Burada 26 farklı
ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü
sergiliyoruz. Her birinin farklı

hikayeleri, anlatıları var ama
hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Sizler de
burayı ziyaret ettiğinizde kendi
ülkelerinizin, gönüllülerinizin
hikayelerini göreceksiniz. Burası
bu hafta boyunca ziyarete açık
olacak.” dedi.
Güçleri birleştirmek
Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Genel Müdür Yardımcısı Robert
Mardini ise gönüllülerin, yeri
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FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

geldiğinde cephenin en önünde,
sellere, kuraklığa, depreme, doğal ve
teknolojik afetlere karşı erkek, kadın
ve çocukları koruduğunu anlattı.
Mültecileri korumanın da görevleri
arasında yer aldığını vurgulayan
Mardini, “Bu noktada Ukrayna'da yaşanan uluslararası çatışma sonucunda
Ukrayna Kızılhaçı, diğer Kızılhaç
ve Kızılaylar, Türk Kızılay, IFRC
ve ICRC güçlerini birleştirerek bir
fark yaratmaya çalışıyor.” ifadesinde
bulundu.

Küresel iyiliğe katkıda bulunmak
IGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan da
dünyaya yayılan bu kuvvetli ışığın
hikayesinin anlatılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade
etti. Büyükkaytan, "Dünyanın dört
bir yanından gelenlere ev sahipliği
yapan havalimanımızda, tüm dünyada insanlık adına yaptığı çalışmalarla
bizleri gururlandıran, Türk insanının merhamet ve iyilik duygularının
temsilcisi Türk Kızılay’ın ve Kızılhaç
ile Kızılayların çalışmalarını buluş-

turuyor olmak, bizler için değerli ve
bir o kadar da anlamlıdır.” sözlerini
kullandı.
Dünya Kızılhaç Kızılay Günü, insan
ısdırabı ve insanın doğa karşısındaki
kırılganlığı üzerine düşünmek için
bir fırsat. Kızılay Kızılhaç hareketinin ve küresel iyiliğe katkıda bulunan
çalışanlarının ve de gönüllülerinin
önemini ve etkisini vurguluyor.
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24 Mart 2022 (Uzhhorod, Ukrayna). Ukrayna Kızılhaç
gönüllüleri, Kızılhaç şubesi önünde yerinden edilmişlere,
çocuklar ve yetişkinler için bağışlanan giysilerin yanı
sıra oyuncak da dağıtıyor. Birçok yerinden edilmiş insan,
evlerini taşıyabilecekleri eşyaları yanına alarak terk etti
ve havalar ısınmaya başlayınca ek giysilere ihtiyaç duydu.
Kızıl Haç gönüllüleri ayrıca bireysel olarak yerinden
edilmiş kişilerin hangi ek ihtiyaçları olabileceği hakkında
bilgi topluyorlar. Bu fotoğrafta Ukraynalı Kızılhaç
gönüllüsü Sasha Kursova, yerinden edilmiş olan 3
yaşındaki Timur ile oynuyor.

23 Mart 2022, Uzhhorod’daki bölgesel Kızılhaç ofisinde
gönüllü Alieksandra Balabanova, bölge şubesini sık sık
ziyaret eden ve ülkedeki durum hakkında perişan olan
bir arkadaşını teselli ediyor. Alieksandra, Ukrayna’da
yaşananlara rağmen ağlamadığını söylüyor. “Başkalarına
yardım etmek için güçlü kalmalıyım” diye açıklıyor.
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23 Mart 2022, Uzhhorod’da yaşayan 9 yaşındaki Kasandra, annesiyle birlikte Uzhhorod’daki bölgesel
Kızılhaç şubesine geldi. Kasandra’nın fizyoterapist olan annesinin bölge şubesinde arkadaşları var ve
ara sıra küçük ağrı veya sızılarda Kızılhaç gönüllülerine yardım etmeye geliyor. Küçük Kasandra yardımcı olmayı sever ve destek arayan ofise gelen yerinden edilenlere yapılacak ayni bağışları ayırmaya
yardım ederken Kızıl Haç kol bandı takarken görülebilir. Kızılhaç gönüllüsü Azia Antciferova’nın
bağışlanan malzemeleri ihtiyacı olan ailelere dağıtılmasına yardım ediyor. “Kızıl Haç gönüllüsü olmak
ve yardım etmek istiyorum. Artık her şeyin nerede olduğunu biliyorum, böylece insanlara bir şeyler
vermeye yardımcı olabilirim” diyor Kasandra. Azia, 2015’ten beri gönüllü olarak çalışıyor.
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Madelena Kamsur Babur, Wau’da bir Güney
Sudan Kızılhaç gönüllüsü. Madelena, Haziran
2016’da Wau’da çatışma çıktıktan sonra
Kızıl Haç yerleşkesinde güvende olmak için
topluluğundan kaçtı. Güney Sudan Kızıl
Haçı’nın ona ihtiyacı olduğunda gönüllü olmak
için hazır olarak yerleşkede yaşamaya devam
ediyor. Köyünde ilk yardım görevlisi olarak
becerilerini kullanarak dört yıldır gururlu bir
şekilde gönüllü olarak çalışıyor. Madelena,

geldiği yerde sağlık tesisi olmadığını belirtiyor.
Genellikle ilk müdahale eden kişi kendisi imiş ve
köylüleri bir klinikten yardım alabilecek duruma
gelene kadar sağlık durumlarını dengede
tutmaya çalışıyormuş. Aramalara cevap vermeye
her zaman hazırım diyor. Neden Güney Sudan
Kızılhaçı’na gönüllü olduğu sorulduğunda şöyle
diyor: Kızıl Haç benim için insanlığı temsil
ediyor.

Sefil bir durumda yaşamıştım ve gönüllü
olduğumda amacım başkalarının acı
çekmemesine destek olmaktı. Youhana Sebit,
Güney Sudan Kızılhaçı gönüllüsü. Müzik ve
drama sevgisini başkalarına yardım etmek için
kullanıyor. Şarkılarını yazıyor ve onları güvenli

hijyen uygulamalarını teşvik etmek de dahil
olmak üzere davranış değişikliklerini iletişiminin
bir parçası olarak toplulukta kullanıyor.
Bugün, Güney Sudan’ın Aweil East bölgesinde
dağıtılacak ev eşyalarının paketlenmesine
yardım ediyor.
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Samantha Eskowitz ve Beatrice Abbott, Cite Soleil’de bağımsız gönüllü.

Haitili Kızıl Haç gönüllüsü Jean Zacharie bir aylık Deborah Fatima bebeğe ilk yardım yapıyor.
Fatima’nın annesi 12 Ocak 2010’de Haiti’yi vuran depremde hayatını kaybetti.

BULUŞMAK
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Jakarta, Endonezya, 18 Mart 2022, Endonezya Kızıl Haç
gönüllüleri, Cijantung, Pasar Rebo, Doğu Jakarta’daki
insanlara yiyecek, içecek ve diğer günlük ihtiyaçlarla
dolu paketler dağıttı. Ayrıca 100 adet hazır yemek de
dağıtıldı. Yardımı alanlar arasında çöpçüler, evsizler ve
motosikletli taksi şoförleri de vardı. COVID-19 nedeniyle
kendini tecrit eden kişilere de hijyen kitleri dağıtıldı.
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Denizde 5 günlük bir çıkmazın ardından arama ve kurtarma gemisi Ocean Viking’e
İtalyan makamları tarafından Sicilya’nın Pozzallo kentindeki Güvenli bir noktaya
demirlemesi için izin verildi. 52 refakatsiz çocuk ve 5 aylık bir bebek de dâhil olmak
üzere 247 kurtulan güvenli bir şekilde karaya çıktı. Gemi, Avrupa deniz arama ve
kurtarma organizasyonu SOS MEDITERRA - NEE tarafından Uluslararası Kızılhaç
Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile ortaklaşa işletiliyor.
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İran, 20 Mart 2022. Kuraklıktan etkilenen toplulukların, geleceğe yönelik dayanıklılıklarını yükseltmek
için uzun vadeli desteğe ihtiyacı
vardı. Kuraklık, su taşımacılığına
ve içmek için şişelenmiş suya bel
bağlamaya sebep oldu. Birçok birey
veya hane, kırsal alanlardan kentsel
alanlara taşınmış, bu da kırsal alanlardaki köylerin terk edilmesine ve
kentsel alanlarda yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olmuştur.
İran Kızılayı, onlara güvenli su sağlamak ve geçim kaynaklarına destek
olmak için topluluklarla birlikte çalışmıştır. Mart 2022’de IFRC, İran
Kızılayı Derneği’nin kuraklıkla mücadelesini desteklemek için bir Acil
Durum Çağrısı başlattı.

25 Mart’ta, giderek tehlikeli hale gelen hava koşullarında 5 saat süren bir operasyonda, Okyanus Viking 128 erkek, kadın ve çocuğu kurtardı. Ne yazık ki, aşırı kalabalık olan lastik botta iki kişi ölü
bulundu. Kötü hava koşulları nedeniyle cesetlerden sadece birine ulaşıldı.
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@ifrc ve @SOSMedIntl ekipleri, denizde zaten soğuk ve sert hava koşullarına maruz kalmış hayatta kalanları
kurtarmak için hızla hareket ederler.
Temiz kuru giysiler, bir şişe su, bir
battaniye ve yiyecek istikakları, #oceanViking’e vardıklarında kendilerine
verilen eşyalar arasındadır. Ayrıca üst
verilerini verir ve sıcaklık kontrollerini alırlar.

6 Nisan 2022 - Senica, Slovakya - Larisa ve iki oğlu Rusan (15)
ve Sergei (8) Odesa’dan mülteci.
Senica’da belediye tarafından
işletilen geçici bir sığınakta kalıyorlar. Barınak, sığınmacıların bir
şeye ihtiyaçları olduğunda gidebilecekleri kabul alanında çalışarak
genellikle yardım eden yerel Slovak
Kızıl Haç gönüllüleri tarafından
destekleniyor. Şu anda geçici barınakta toplam 70 mülteci kalıyor. Güvenli ve nispeten rahat olmalarına rağmen, sakinler Ukrayna’da olanlardan çok rahatsız.
Eve döndüklerinde yaşadıklarını anlatmaları istendiğinde, bazıları çabucak gözyaşlarına boğuluyor. “Irpin ve Mariupol’da
olanları duyduğumuzda (Odesa’da) çok kalırsak buradan ayrılamayacağımızdan korktuk. Sirenler çocukları çok üzüyordu ve
bir roketin nereye düşebileceğini asla tahmin edemezdiniz… Şu anda güvendeyiz, ancak Odesa’da evde neler olduğunu bilmemek çok korkunç bir duygu. Irpin ve Bucha’da da akrabalarımız var… Tanıdığımız birçok insanla bağlantımızı tamamen
kaybettik… Bunun olabileceğini asla hayal edemezdim,” diye açıklıyor Larisa. Bu fotoğrafta Slovak Kızılhaç gönüllüsü Lucia
Jelenikova, Larisa’yı yatak odasında teselli ediyor.
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Kızıl Haç, Pam Kasırgası’nın 13 Mart 2015’te ülkeyi vurarak 22
adada geniş çapta hasara ve yıkıma neden olmasının ardından
Vanuatu’daki birkaç adada hasar gören evleri helikopterle havadan
inceleme yapıyor. Helikopter, yardıma ihtiyacı olan haneler için
gerekli malzemeleri mavnayla gelen bir Kızılhaç ekibini karşılamak
için Paama Adası’ndaki Liro Köyü’ne indi. Helikopter hava ikmalleri,
ulaşılması zor köylere destek sağlamak için adanın bir tarafından
diğer tarafına ikmal yapıyor.
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Myanmar Kızıl Haçı, artmakta olan yerinden edilmelerin başlangıcından bu yana, Güney Shan eyaletindeki yerinden edilmiş kişilerin kamplarına insani yardım sağlamak için yaklaşık 181 Kızılhaç gönüllüsünü seferber etmiştir. National Society Derneği, güvenli olmayan yerlerde mahsur kalan yerinden
edilmiş kişiler için kurtarma faaliyetlerini desteklemekte, aile bağlarını onarmak eylemlerini uygulamakta, güvenli ve temiz su dağıtmakta ve öğle yemeği servisi yapmaktadır. Myanmar Kızılhaç’ı ayrıca
hamile kadınlar için sağlık merkezlerine ulaşım hizmetleri, hasta sevkleri için ambulans hizmetleri ve
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yerinden edilmiş kişiler için COVID-19 test hizmetlerini sağlıyor.
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Dzud olarak bilinen aşırı sert kışlar, ülkenin uzak orta ve güney eyaletlerinde yaşayan binlerce
Moğol çobanının sağlığını ve geçim kaynaklarını tehdit etmektedir. Dzud, yaz aylarında kuraklığın
ve ardından gelen sert kış koşullarının çifte etkisinden kaynaklanır. Yaz yağmuru olmadan
çimenler büyümez ve milyonlarca çiftlik hayvanı kışın hayatta kalabilmek için yeterince kilo alamaz
ve çiftçiler yeterli saman yetiştiremezler. IFRC, Dzud gibi iklim tehlikelerinin olumsuz sonuçlarını
sınırlamak ve hatta tamamen önlemek için acil durum fonunun serbest bırakılmasını hızlandıran
daha önceden kararlaştırılmış eşikler geliştirmek, hava tahminlerini ve risk analizlerini birleştirmek
amacıyla bilim insanları ile birlikte çalışır. Bu ön eylem, BM Gıda ve Tarım Örgütü de dâhil olmak
üzere diğer insani yardım aktörleriyle ortaklaşa yürütülmektedir.

1868

DERGİ / IYILIKTE

BULUŞMAK

Bir mülteci kampında Kızılay ve IFRC el ele.

Türk Kızılay, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında kurtarma
görevlilerine ve etkilenen kişilere yardım ediyor.

Khrystina, Uzhhorod’daki Ukrayna Kızılhaç şubesinin resmi olmayan
maskotu oldu. Gönüllü ekibiyle arkadaş oldu ve şimdi kendi psikososyal
desteğini sağlıyor.
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28 Mart - Ukraynalı mülteciler için hükümet tarafından işletilen
bir kayıt merkezinin yanındaki Slovak Kızılhaç karakolunda
Humenne kasabasında. Burası mülteci ailelerinin kayıt sırasında
ve sonrasında, Slovak Kızılhaç’ından ilk yardım ve psikososyal
hizmetlerine erişebileceği aynı zamanda dinlenebileceği, çocuk
bezlerini değiştirebilecekleri ve yiyecek, iaşe ya da içecek
alabilecekleri bir yerdir. Ayrıca çocukların oyun oynayabileceği
ve resim çizebileceği çocuk dostu bir alan bulunmaktadır.
Bu fotoğrafta, Slovak RC gönüllüleri, ebeveynleri Slovak
makamlarına kayıt yaptırırken Ukrayna’dan çocuklarla oynuyor ve
bu çocukların ülkede yasal olarak oturmalarına, çalışmalarına ve
ücretsiz sağlık hizmetlerine erişmelerine izin veriyor.
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Martina Mordi, ağ kullanımı ve mülkiyeti konusunda bir Kızılhaç gönüllüsü ile röportaj yapıyor.
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Patlamadan üç gün sonra, Tonga
Donanması, Mango, Fonoifui ve
Nomuka’nın harap olmuş Ha’apai
adalarında mahsur kalan aileleri
almak için bir kurtarma göreviyle
kuzeybatıya yelken açtı. Bir ay sonra,
Tonga yıkımın boyutuyla boğuşurken,
bir kötü haber daha geldi. Covid 19
kısıtlamaları, yardım dağıtımlarını
önemli ölçüde engelledi ve Tonga Kızıl
Haç’ı operasyonları için personel ve
çekirdek gönüllü grubunu küçültmek
zorunda kaldı. Cesur Tonga Kızılhaç’ı
mart ayının ortalarında, Ha’apai adaları
için bağışlanan yardım malzemeleriyle
büyük bir tekneye yükledi. Mürettebatın
COVID-19 testleri pozitif çıktığında
plan iptal edildi. Bu, feribotun kuzeybatı
Ha’apai ada grubuna uzun deniz
yolculuğu için 25 Kızılhaç gönüllüsünden
oluşan bir birlik ile ayrılma izni almadan
önceki ilk Cumartesi günü olacaktı.
Teknenin gelişi memnuniyetle karşılansa
da, ada sakinleri anlaşılır bir şekilde
COVID’e yakalanmaktan korkuyordu.
Kişisel koruyucu ekipman giyen yalnız
bir görevli, gelenleri selamladı ve onlarla
uzaktan konuştu.
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17 Ocak 2022, Guatemala, Cobán Bölgesi, Q-eqchi Topluluğu.

Zimbabve, 30 Nisan 2021.
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Türk Kızılay, 2011' de yaşanan büyük
kuraklıktan bu yana her gün Somali' de
yoksul, yetim ve engellileri yeniden hayata
bağlıyor.
Başkent Mogadişu başta olmak üzere ülkenin
birçok bölgesine düzenli olarak Türk bağışçıların
yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay, açtığı aşeviyle
günlük 3 bin 150 kişiye sıcak yemek çıkartıyor.
Sık sık yapılan terör saldırıları nedeniyle yabancı
yardım kuruluşlarının dev güvenlik duvarlarının
arkasına saklandığı ülkede, Kızılay, Mogadişu'nun
kalbinde Somalilerin kapılarını çalmayı sürdürüyor.
İç savaşın ardından gelen terör ve kuraklık yüzünden çok sayıda ihtiyaç sahibinin yardım eli
beklediği ülkede, şimdiye dek yüz binlerce kişi
Kızılay'ın acil gıda paketi, sıcak yemek, hijyen paketi ve sürdürülebilir su temini gibi projelerinden
faydalandı.
Devamlı yardım götüren kuruşlardan biri
Ülkede yaptıkları çalışmaları anlatan Türk Kızılay
Somali Delegasyon Başkanı Orhan Kökcü, Türk
Kızılay'ın Somali'ye devamlı yardım götüren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.
FOTOĞRAF AA / ABUKAR MOHAMED MUHUDIN
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Yardım çalışmalarının büyük bir kısmının yerinden olmuş ve kuraklıktan
etkilenen ailelere su ve gıda temininden
oluştuğunu kaydeden Kökcü, başkentteki aşevinde her gün 3 bin 150 kişiye
sıcak yemek çıkarıldığını söyledi.
İlk olarak 2012'de kurulan aşevinin yetimhaneler, engelli merkezleri, hastaneler ve yerinden edilenlerin kamplarına
yardım götürdüğünü ifade eden Kökcü, bu çalışmaların iki halk arasında
bir gönül köprüsünün inşa edilmesine
yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bombalı saldırılar ve çatışmalardan
ötürü çocukların yetim ve öksüz
kalarak yetimhanelere sığındığını
kaydeden Kökcü, "Yetimhaneleri bazen
ziyaret ediyoruz. Bize 'Turco' diyorlar.
2011'den bu yana taşıdığımız sevgi öyle
büyüyor ki Somali halkı eğitim almak
ya da iş yapmak için sürekli ülkemizi
ziyaret ediyor." dedi.
Yetimhanelerin barınma merkezi
olmanın yanı sıra bir okul işlevi de
gördüğünü vurgulayan Kökcü, ülke
genelinde tahmini olarak 8 bin çocu-

ğun benzer yetimhanelerde yaşamını
sürdürdüğünü aktardı.
Sürdürülebilir projeler
Suyun ülkedeki en büyük sorunlardan
birini teşkil ettiğini dile getiren Kökcü,
sürdürülebilir olması için derin su
kuyuları inşa ettiklerini, bu kuyuların
güneş paneli sistemi ve hayvanlar için
yalak gibi farklı fonksiyonlara sahip
olduğunu söyledi.
Kökcü, "Kuraklık olunca insanlar evle-
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Sık sık yapılan terör saldırıları nedeniyle yabancı yardım
kuruluşlarının dev güvenlik duvarlarının arkasına
saklandığı ülkede, Kızılay, Mogadişu'nun kalbinde
Somalilerin kapılarını çalmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAF AA / ABUKAR MOHAMED MUHUDIN

rini terk ediyor ve büyük şehir merkezlerine gidiyor, kamplarda hayatlarına
devam ediyorlar. Eşini, çocuklarını ve
hatta varsa keçisini bile yanına alanlar
var. Bu kamplar için gıda paketi dağıtımları yapıyoruz." dedi.
Ramazanda gıda paketi dağıtımı ve
iftar programlarıyla bu ayın bereketini
Somalililerin sofrasına taşıdıklarını
belirten Kökcü, gıda paketi çalışmasının yılın her döneminde düzenli olarak
devam ettiğini söyledi.

Mobil klinikle sağlık hizmeti
Adak, akika ve kurban bağışlarının
da belli periyotlarla Somali halkına
ulaştırıldığını ifade eden Kökcü, bazı
hastanelerin ilaç taleplerinin de gelen
bağışlarla karşılandığını dile getirdi.
Kökcü, "Kırsal kesimlere sağlık hizmeti
götürmek için köyleri gezen bir mobil
klinik yaptık ve proje çok başarılı oldu.
Bunun yanı sıra hapishanelerde meslek
edineme kursları düzenleyerek insanların tahliye olduğunda normal hayata

dönmesine yardımcı oluyoruz." diye
konuştu.
Ülkeye, Türk Kızılay'ın yanı sıra çok
sayıda Türk sivil toplum örgütü de belli
periyotlarla insani yardım götürmeye
devam ediyor.
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Modernizmle beraber yemek artık sanatın
objelerinden biri oldu. Ancak yine de her zaman
yemeğin kendisinin bir sanat olup olamayacağı
da önemli bir soru oldu.
Yemek, her zaman sanatla ilgilenenlerin her zaman dikkatini çekti. Antik
Mısır eserlerinde bile yiyecek resimleri yerini aldığını görebiliriz. Paul
Cézanne imzalı, dünyanın en ünlü
natürmort tablosu sayılabilecek Elma
ve Portakallar’dan Arcimboldo’un
birbirinden dikkat çekici eserlerine
kadar tarihin her döneminde sanatçıların dikkati yemeğe ve yemek
malzemelerine kaydı. Modernizmle
beraber yemek artık sanatın objelerinden biri oldu. Ancak yine de her
zaman yemeğin kendisinin bir sanat
olup olamayacağı da önemli bir soru
oldu.
İyilik peşinde koşarken
Ünlü aşçı ve kültür araştırmacısı
José Andrés, “sanat tüm duyularımızı harekete geçiren bir şey olmalı”
diyordu. Bir yemek kültürü çalışması

olan Modernist
Mutfak adlı eserin
yazarlarından Nathan Myhrvold’u
ise daha cesur bir
cümleyle tartışmaya dahil edebiliriz: “Müzik sanat
olabiliyorsa, yemek neden olamasın?”
Bu alıntılarla beni karşılaştıran ise
Besim Hatinoğlu’nun “Yemek sanat
mıdır?” başlıklı yazısı oldu. Hatinoğlu, yemeğin diğer sanat eserleri gibi,
her seferinde yeni bir şey söyleyip
söyleyemediğine odaklanıyor. Bu zor
bir soru. Cevabı da bir o kadar zor
ve netlikten uzak. Ama biz meseleye
daha farklı bir bağlamdan yaklaşalım. Çünkü yemeğin kendisi olmasa
bile, yiyecek malzemelerinin sanatı
beslemesi ve bir nevi ona yön vermesi
söz konusu. Dahası bu dünyanın
birbirinden farklı sorunlarına çare
ararken veya iyilik peşinde koşarken

de mümkün olabilir. 1964-1965 yılları
arasında Marcel Duchamp’ın etkisinde kalarak üretimler yapan Fluxus
akımının sanatçıları yiyecekleri kendileri için malzeme olarak kullanıp,
farklı enstalasyonlar yaptılar. Yemek
davetine gelir gibi sergiye gelip, birbirinden farklı aramolarla tatlandırılmış patates pürelerinin sanatseverlere
sunmaları gibi. Yine Fluxus sanatçılarından Japon Takako Saito, “Fluxchess” adını verdiği baharat satrancı
da bu işlerden biriydi. Eleştirmenler
Saito’nun satrancı soğuk savaşın erkeksi metaforu olarak kullandığını ve
savaş eleştirisini sunduğunu söyledi.
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Yemek ve sanat üzerine düşünmek
Günümüze doğru geldiğimizde,
yemek ve sanat üzerine düşünüp bir
yandan da farklı kavramlarla dünyaya mesajlar vermeye çalışan sanatçılardan biri de Tayland asıllı Rirkrit
Tiravanij. Tiravanij, birlikte yaşama
ve paylaşma gibi kavramlar üzerine
çalışıyor. Kendi sanat çalışmalarıyla da insanları bu fikirler üzerine
düşünmeye çağırıyor. Sanatçı, 1992
yılında, New York’ta bir galeride
“İsimsiz (Bedava)” adlı çalışması için
Tayland usulü körili yemekler pişirip
izleyiciye ikram etmişti. 2001 yılında

gerçekleşen 7. İstanbul Bienali’nde
de açık hava sineması kurup, seyircilere bizzat kendisinin çay ve kahve
ikram ettiği marjinal bir etkinlik
düzenlemişti.
Her şeyi sanata dönüştürmek
istiyor
Benzer bir hikâye Afrikalı sanatçı
Haneefah Adam’ın hayatında saklı.
Adam, bir yandan yağlı boya tablo
ve illüstrasyon gibi çalışmalarını
sürdürürken bir yandan da atık
gıdalarla yaptığı tablolarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Adam

bu çalışmalarında Afrikalı kadınların hayatına, farklılıklara rağmen
aynı olan insanlara vurgu yapıyor.
Afrika'nın bazı bölgelerinde açlık ve
susuzluk hüküm sürerken Adam’ın
yaptığı bu çalışmalar yemek ve sanat
ilişkisi üzerinden bize sorular sorduruyor. Genç sanatçı CNN’e verdiği
röportajda ise karşısına çıkan her
şeyi sanata dönüştürmek istediğinden bahsediyor.
Serra Tansel, Londra’da oturduğu
evin hemen yanındaki gıda halinde
atılan meyve ve sebzeleri görünce
harekete geçmiş ve yemek ve sanat
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Ünlü aşçı ve kültür araştırmacısı
José Andrés, “sanat tüm
duyularımızı harekete geçiren bir
şey olmalı” diyordu.

üzerine çalışmaya başlamış. Bir yanda
atılan sebzeler diğer yanda gıda problemi çeken insanlar varken, tazeliğini
yitirmemiş bu “atılan” gıdaları kullanarak yaptığı yemekleri satarak ihtiyaç sahibi insanlara gıda yardımı yapılmasını
sağlamış. Bu macera sürecinde ve tabi
öncesi- sonrasında yaşadıkları da onun
sanat eserlerine yansıyor.
Sanatın bizzat objesi
Başa dönelim ve şu soruyla devam
edelim: Yemek sanat olabilir mi?
Karnımızı doyurmak, hayatımızı
devam ettirmek için yediğimiz yemeğin

sanat olup olamayacağı bir süre daha
tartışılabilir. Muhtemelen aşçıların bu
konuda büyük bir söz hakkı var. Ancak
yemeğin bir metafor olarak kullanıldığı
daha nice sanat eseri dünyaya kendi
çerçevesinden mesajlar vermeye devam
edecek gibi. Yani modern dünyayla
beraber sanatın bizzat objesi haline
gelen yemeğin kimi zaman dönüştürülerek, kimi zaman satılarak, kimi
zaman ikram edilerek, kimi zamanda
dünyanın nice meselesini duyurmak,
fark ettirmek ve söz almak için çağdaş
sanatın serüvenine dahil olacağını
öngörebiliriz.

O KU M A Ö N E R İ L E R İ
• Ernst Gombrich, (2007). Sanatın Öyküsü,
(Çev.) Erol Erduran, Ömer Erduran, Remzi
Kitabevi, İstanbul.
• BBC, “Can Food Be Art”, erişim: 27 Mayıs
2022, https://www.bbc.com/culture/article/20140114-can-food-be-art
• Erişim: 27 Mayıs 2022, https://www.christiesrealestate.com/blog/the-megarealist-food-art-of-tjalf-sparnaay/
• F. Deniz Korkmaz ve Seda Çetinsoylu
Yıldıran, (2021). Gıdanın Sanatta Kullanım
Alanları: Gıda Sanatı, Erzincan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 14,
Sayı 1, ss. 49-68
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Ünlü şef Burak Özdemir son dönemde katıldığı yardım
kampanyalarıyla da dikkati çekiyor. Pek çok sivil toplum
kuruluşunun iyilik hareketine maddi ve manevi olarak
destek veren Özdemir’in katıldığı organizasyonlara
yakından bakalım.

Sosyal medyada CZN Burak
olarak tanınan ünlü şef Burak
Özdemir, son dönemde katıldığı yardım kampanyalarıyla da
dikkati çekiyor. Türk Kızılay
başta olmak üzere pek çok sivil
toplum kuruluşunun iyilik
hareketine maddi ve manevi
olarak destek veren Özdemir’in
katıldığı birkaç organizasyona
yakından bakalım.
Filistin’de toplu iftar hazırladı
Türk Kızılay, "Az Çok Demeden
Paylaşan Tüm Kalplere Hilal
Olsun" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyası kapsamında
yurt içi yardımlarının yanı sıra
yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Filistin’de
ramazan boyunca 21 noktada

yardım faaliyetleri gerçekleştiren Kızılay, bu kapsamda 5 bin
gıda kolisi dağıtımı ve 12 bin kişilik iftar programlarıyla ihtiyaç
sahiplerinin yanında oldu.
Türk Kızılayın Filistinliler için
gerçekleştirdiği ramazan yardımlarına şef Burak Özdemir
de sahada eşlik etti. Kızılay’ın
koordinasyonu ile Kudüs'e
gelen Özdemir, 2 bin Filistinlinin bir günlük iftar ihtiyacı için
Kızılay’a bağışta bulunarak,
Mescid-i Aksa'da oruç açanlar
için toplu iftar hazırlamıştı.
İftarlıkları Mescid-i Aksa’da
kendisi dağıtan Özdemir, burada ziyaretçilerin yoğun ilgi ve
sevgi gösterisiyle karşılandı.

BURAK
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Kampta çocuklarla yemek
Şef Burak Özdemir daha önce de
İHH İnsani Yardım Vakfı koordinesinde Suriye'nin kuzeybatısındaki
İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım
malzemeleri dağıtıp çocuklarla
yemek yapmıştı. Suriye'nin kuzeyinde zorla yerinden edilen sivillerin
sığındığı İdlib iline bağlı Batebo

bölgesinde bulunan Kefer Maseh
Kampı'ndaki çadır kenti ziyaret
eden Özdemir, soğuk kış şartlarıyla
birlikte çadır kentlerde zor günler
yaşayan aileleri yalnız bırakmadı.
Özdemir'in ziyaretinde kamplarda
yaşayan ailelere kömür, battaniye,
soba, mont ve bot dağıtıldı. Özdemir, daha sonra çocuklarla ocağın
başına geçerek yemek pişirdi.

Gerçek kahramanlara teşekkür
2020’de Lübnan'da meydana gelen
patlamanın ardından bölgeye intikal
eden Türk Kızılay ekibi, patlamanın
yaşandığı Beyrut Limanı'na yakın
bölgeler başta olmak üzere şehirdeki
yardım faaliyetleriyle halkın gönlünü fethetmişti.
Türk Kızılay’ın "Beyrut yaralı, uzat
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Türk Kızılay’ın "Beyrut
yaralı, uzat elini" kampanyası
kapsamında Lübnan' daki yardım
dağıtım çalışmalarına, Arap
dünyasında oldukça ünlü Burak
Özdemir de katılmıştı.

elini" kampanyası kapsamında Lübnan'daki yardım dağıtım çalışmalarına, Arap
dünyasında oldukça ünlü Burak Özdemir
de katılmıştı.
Lübnan ve diğer Arap ülkelerinde "Şef Burak" olarak bilinen Özdemir, Türk Kızılay
ile insani yardım faaliyetlerinde bulunmak
üzere Lübnan'da olduklarını belirterek
şöyle konuşmuştu: "Gerçek kahramanlar
olan Türk Kızılaya teşekkür ederim, onların burada çok büyük emekleri oldu."
Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli
patlamadan hemen sonra Türk Kızılay'ın
buraya intikal ettiğini ve kendilerinin
de bu faaliyetlere katılmak üzere birkaç
günlüğüne geldiklerini dile getiren Özdemir, "Arapça bildiğimden çok sayıda Arap
arkadaşım var. Orta Doğu'da Türkiye'yi
seven insanlar çok fazla." ifadelerini kullandı.
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya çok üzül-
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düğünü ve Lübnanlıların Türkiye'ye
olan sevgilerinin aşikar olduğunu
anlatan Özdemir, "Ben de Lübnan
için bir organizasyon yapmaya karar
verdim. Kızılayımızın Lübnan için
bir kampanya başlattığını gördüm ve
kendilerine destek amacıyla bugün
onlarla burada bulunuyorum." dedi.
Özdemir, Lübnan'da yardım dağıtımı
sırasında çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını ve insanların Türkiye'ye olan
sevgilerini gösterdiklerini söyledi.

Aşevinin mutfağında
16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde de
yemeğin insanları bir araya getirme
gücünü kutlamak için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) ile sosyal medya
hesaplarından canlı bir yemek pişirme
organizasyonu düzenleyen Türk Kızılay, Şef Burak Özdemir ile iki Suriyeli
mülteci Amal ve Rayan’ı İstanbul’da
bulunan Kızılay Kaynarca Aşevi’nin
mutfağında ağırlamıştı.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç eden Amal ve Rayan
ile birlikte yemek yapmaktan son
derece mutlu olduğunu dile getiren
Şef Burak Özdemir, “Çok eskiden
benim de ailem Suriye’den Hatay’a
göçmüş. Her iki kültürü tanıyan biri
olarak, Suriye mutfağının Türk mutfağına çok benzediğini söyleyebilirim.
Paylaşılan sofralar çok değerlidir. Tek
başına olunca yemeğin tadı olmuyor.
Bizler de bugün Avrupa Birliği, IFRC
ve Türk Kızılay’ın desteğiyle Dünya
Gıda Günü’nde bir araya gelerek
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soframızı paylaştık. Umarım herkes
sofrasını birbiriyle paylaşır” dedi.
Yemek pişirmenin kendisi için bir
rahatlama yöntemi olduğunu belirten Amal da, “Her ay Kızılaykart
üzerinden nakdi yardım alıyorum. Bu
yardımla alışveriş yaparak çocuklarımın gıda ve sağlık gibi ihtiyaçlarını
karşılıyorum. Nakdi yardımı ihtiyacıma göre kullanabiliyorum” diye
konuştu. Amal ve Rayan ile tuzda
tavuk ve testi kebabı yapan Şef Burak

Özdemir, canlı yayında kendilerini
takip eden izleyicilere yemeğe ilişkin
tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.
Yaklaşık bir saat süren canlı yayının
ardından sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uygun olarak hazırlanan
yemek, Kızılay Kaynarca Aşevi’nden
yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

6 Ekim Dünya Gıda Günü’nde
Türk Kızılay, Şef Burak
Özdemir ile iki Suriyeli mülteci
Amal ve Rayan’ı İstanbul’ da
bulunan Kızılay Kaynarca
Aşevi’nin mutfağında
ağırlamıştı.
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Kars Sarıkamış'ta doğan 46 yaşındaki Sönmez Aras, ailesinin 1986'da geçirdiği trafik
kazasında annesini, babasını, kız ve erkek
kardeşini kaybetti.
Henüz 11 yaşındayken tüm çekirdek aile
üyelerini kaybeden ve hayata yalnız başına
devam etmek zorunda kalan Aras, ilkokulu
Sarıkamış'ta bitirdikten sonra İstanbul'a
gelerek inşaatlarda çalışmaya başladı.
2015'te sokakta parke taşı döşerken ayağını
sakatlayan Aras'a kemik ezilmesi teşhisi
kondu. Aldığı tedavilere rağmen ayağındaki
sağlık sorunları kısmi olarak devam eden
Aras, bu süreçten sonra iş bulmakta ve çalışmakta zorlandı.
Yaz kış demeden topluyor
2 yıl önce bir teyzenin "Çöplerdeki ekmekle-

ri kuşlara, martılara ver, sevaptır." demesiyle
her gün Kanarya ve Küçükçekmece civarında kuşları beslemeyi kendine görev edinen
Aras, yaz kış demeden çöpten topladığı
yiyeceklerle deniz ve göl kenarlarındaki
kuşları besliyor.
Sönmez Aras, yolda gördüğü bir kadının
yönlendirmesiyle başlayan çöpten topladıklarıyla kuşları besleme hikayesini anlattı.
33 yıl önceki bir trafik kazasıyla hayatta yalnız başına kaldığını söyleyen Aras, "Annem,
babam, ablam, abim hepsini trafik kazasında kaybettim. O zamanlar küçüktüm ve
buraya gelip inşaatlarda çalışarak hayatımı
kazanmaya çalıştım. Sonra askere gittim,
geldim. Gurbette tek başıma yaşıyorum."
diye konuştu.
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Anne ve babasıyla tüm kardeşlerini trafik kazasında kaybettikten sonra
İstanbul'a gelerek tek başına hayata tutunmaya çalışan Sönmez Aras,
yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, çöpten topladığı ekmeklerle her gün
kuşları besleyerek gönülleri fethediyor.
F O T O Ğ R A F A A / YA S I N A R A S

Hayata tutunmaya çalışıyor
Aras 30 yıldır İstanbul'da hayata tutunmaya çalıştığını belirterek, "2015'te
bizim sokakta parke taşı döşerken
ayağım böyle oldu. Parke taşına vurdum ayağımı, hastaneye gittim, tedavi
yaptılar ama tam iyileşemedim. Kemik
ezilmiş, neredeyse ayağım kesilecekti.
Çok şükür ayağım kurtarıldı. Şimdi
son iki iğne var vurulacak sonra anjiyo
yapılacak." diye konuştu.
Ayağındaki rahatsızlıktan dolayı fiziksel güç gerektiren işlerde çalışamadığını
ve maddi zorluklar yaşadığını kaydeden Aras şöyle devam etti:
"Yalnızım, mağdurum. Evimde soba
bile yok. Mecburum, çaresizim. Bu ev

de olmasa dışarıda kalacağım. Kirayı
ödeyemiyorum. Kirayı ödeyecek gelirim yok. Elektrik ve suyumu ev sahibi
karşılıyor ve kira veremiyorum. Bana o
şekilde yardım ediyor. O da yaşlı ancak
emeklilik maaşıyla geçiniyor. Allah için
bir yardım istiyorum."
Hep iyilik yapmaya çalışıyor
Aras, zorlu yaşam koşullarına rağmen
hayatta hep iyilik yapmaya çalıştığını
söyledi.
2 yıl önce bir yaşlı kadının, "Oğlum bu
ekmekleri al götür sahile kuşlara ver.
Çok sevaptır." dediğini ve o günden
itibaren her gün kuşları beslediğini
anlatan Aras, şunları ifade etti:

"O teyze beni iki senedir alıştırdı, Allah
razı olsun. Ben de Allah rızası için o
ekmekleri topluyorum, martılara, kuşlara veriyorum. Herkes bana dua ediyor.
İçimden geliyor. İnsanlar gerçekten çok
ekmek atıyor. Kanarya'da kamyonlarca
ekmek çöpe gidiyor. Ben ancak gücüm
yettiği kadar iki çuval götürebiliyorum.
Günde 4 defa götürüyorum. Sahildeki
güvenlik, 'Sen olmasan kuşlar aç kalacak." diyor. Zaten kuşlar beni görünce
'guk guk' diyor geliyorlar. Beni tanıyorlar. Allah rızası için ayağım rahatsız da
olsa severek yapıyorum. Ama o ekmekleri atmasınlar çöpe, sadece ekmek
de değil kek, poğaça, börek, bisküvi,
çikolata her şey var. Ben götürmesem
çöpçüler alıp götürüyor. Dayanamıyorum.'
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Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle
Erdal Önder Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Özel Şefler
Yarışıyor" etkinliğine 85 engelli öğrenci katıldı.

F O T O Ğ R A F A A / M E T I N AY D E M I R

İzmir'in Bergama ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen
programda yiyecek içecek hizmetleri
alanında eğitim gören engelli öğrenciler, yeteneklerini sergiledi.
Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Erdal Önder Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Özel Şefler Yarışıyor" etkinliğine
İzmir'deki 2 Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda yiyecek içecek hizmetleri eğitimi gören
85 engelli öğrenci katıldı.
Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye
Başkanı Hakan Koştu ve eşlerinin
mutfağa girerek tavada yumurta
pişirmesiyle başlayan yarışmada özel
şefler, öğretmenlerinin yardımıyla Bergama köfte, alinazik kebabı, mantı,
kuzu pirzola, incir tatlısı ve sütlü hel-

va gibi lezzetlerden oluşan menüleri
tamamlamaya çalıştı.
Yarışma sonunda yemeklerin tadımının ardından jüri üyeleri, tüm öğrencileri birinci seçerek madalyalarını
takdim etti.
"Sonuçlar keyif verici"
Bergama Belediye Başkanı Hakan
Koştu, engelli bireylerin destekçisi
olmaya devam edeceklerini belirterek,
"Her bireyin keşfedilmesi gereken
bir özelliği var ancak onlara fırsatlar
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Belki bugün bu salonda yemek yapan
kardeşlerimizden dünyanın en özel
aşçıları yetişmiş olacak." diye konuştu.
Jüri üyesi Eren Kurt, kendi kendi-

lerine yetebilme hedefiyle eğitim
gören gençlerin profesyonel seviyede
tabaklar sunacak hale geldiğini dile
getirerek, "Sonuçlar o kadar iyiydi ki
bu noktada sektörü de destekleyecek
arkadaşlarımızın yetiştiğini görmüş
olduk. Hem onların geldiği seviyeyi
görmek hem onlarla beraber olmak
bizim adımıza gurur ve keyif vericiydi." ifadelerini kullandı.
Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek
Okulu öğrencisi Rafet Şentürk de etkinliğin kendisine mutluluk verdiğini
belirterek, "Bugün yarışmada Alinazik
yemeği ve yanında fırın sütlacımızı
yaptık. Çok güzel bir proje oldu. Herkesin eline emeğine sağlık." dedi.
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Yemek kültürü ve hafızasını araştıran dünyaca
ünlü şef Ömür Akkor “Erken Dönem İslam
Mutfak Sanatı ve Kültürü" çalışmasına imza
attı. Kitapta Hz. Peygamber'in en sevdiği
yemekten, cahiliye dönemi sofra ve yeme
kültürüne varan, yüzyıllar öncesinden gelen
sofra kültürü anlatılıyor.
Coğrafyanın koşulları, yetiştirilen
ürünler, hayvancılık, kullanılan
kap kaçak, pişirme yöntemleri,
yeme adabı gibi dönemin yemek
ve yeme kültürünü oluşturan her
unsuru bir bütün olarak değerlendiren Ömür Akkor'un son eseri "Erken Dönem İslam Mutfak
Sanatı ve Kültürü" kitabı Ketebe
Yayınları'ndan çıktı.
Usta şef daha önce de "Türkiye
Gastronomi Atlası" ve "Zennup
1884" çalışmaları ile Anadolu
yemek kültürü üzerine kaleme
aldığı iki eseri okuyucuyla buluşturmuştu.
Kilis’teki o türbe
Şef Ömür Akkor “Erken Dönem
İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü”

kitabının yazılış serüvenini şöyle
anlatıyor:
“Kilis’te sıcak geçen bir yaz gününün en iyi yanı akşam esen Kalleş
Dağı rüzgârıdır, bütün günün
sıcaklığı bir anda serin bir akşama döner ve üzerine giyilecek bir
hırka ararsın. Bütün gün şehirde
sıcaktan yanan Kilisliler akşam
olunca Şeyh Mansur Simati’nin
türbesinde alırlar soluğu.
Kimi, misafirini oraya yemeğe
çağırır kimi çay içmeye gelir.
Türbenin bahçesinde 150 yıllık
dut ağacının altına atılan hasırların üstünde, herkes birbirine
yediklerini içtiklerini ikram eder.
Türbeyi ilk kez hatırladığımda
sanırım 5 yaşlarındaydım. Gündüzün sıcağından sonra babam

bizi soğuk bir su içmeye türbeye götürmüştü. Aslında türbe,
Simati, dergâh ne demek bilmiyordum, benim çocuk gözümle
gördüğüm, hasırlar üzerinde
koşturan çocuklar ve gelenlere
sürekli yemek ikram edilen bir
yerdi. İlk gittiğim andan sonra
hep tekrar gitmek istedim. Şehrin
3 kilometre güneyinde bulunan
türbe, fıstıklıklar ve zeytinlikler
arasında özellikle akşamları Kilisliler için çölde bir vaha gibiydi.
Ben ilkokul birinci sınıfı okuyup
Kilis’ten ayrılana kadar da türbeyi hep ziyaret ettik. Sonra sadece
yaz tatillerinde uğrar olduk
türbeye, yıllar böyle geçti. Şeyh
Mahsur Simati, Hz. Ebûbekir’in
halifeliği zamanında şehit olmuş,
Peygamber Efendimiz’in sofrasını
kurduğu için kendisine “Simati”
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denilmişti. Zaman zaman türbenin gölge
vuran duvarına sırtımı dayar acaba sofraya
ikramlık ne getirmişti diye düşünmeye
başlardım.
İktisat bölümünü bitirip kaymakam olmanın sınırından dönünce aşçı olmuştum.
Bir yandan yemek yapıyor bir yandan da
yazıyordum. Artık Kilis’e gittiğim zamanlarda türbe benim için çok daha önemliydi. Kilis’te doğmam, adımın Muhammed
Ömür olması, aşçılık yapmam… Şükür ki
yazabildim.”
Hurmayla su gelirse ziyafet sayılıyor
Ömür Akkor, erken dönem İslam mutfak

kültürünü araştırmaya cahiliye döneminden başladığına dikkati çekerek, "Hac vazifesi, Müslümanlık öncesi de yerine getirildiği için o dönemdeki ikramlar dönemin
kültürünü anlamak için önem taşıyordu.
Bu yüzden Hz. Peygamber öncesinden
başlayarak Abbasilere kadar uzanan bir
dönemin yemek kültürü üzerine araştırma
yaptım." dedi.
Dönemin yemek kültürü ve hafızasını
oluşturan mirası bütünüyle incelemeye
çalıştığına değinerek, şu bilgileri verdi:
"Aslında bütün hayatını, karnını tam doyurmadan geçirmiş, evinin mutfağında 3
ay ateş yanmamış, bazen sadece hurmayla
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bazense su içerek öğününü tamamlamış bir peygamberin düsturundan giderek bir yemek araştırması
yapmaktan ziyade, dönemin kültürünü tanıttık
denilebilir. Peygamber Efendimizin düsturundan giderek Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen kültürü
de anlatmak istedim ama diğer yandan Arap mutfak
kültürünü de dikkate aldım. Çünkü Hz. Peygamber
döneminde sadece hurma sofraya geldiğinde yemek
sayılıyordu. Hurmayla su gelirse ziyafet sayılırken,
zeytinyağı, ekmek ve su gelirse şölen gibi karşılanmıştır. Öte yandan Mekke'ye hacca gidenlere fazlasıyla
yemek ikram etmek de bir görevdi."
Peygamberimizin en sevdiği yemek
Ömür Akkor, Arapçada, az yemek yemeği çağrıştıran
20-25 kelime olduğunun altını çizerek, "Hazreti Pey-
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gamberimizin, bir kişinin yemeğinin iki kişiye, iki kişinin yemeğinin
dört kişiye yeteceğini özellikle
belirttiği de kayıtlarda bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin en
sevdiği yemeğin tirit olmasının
sebebi de bayat ekmelerin ziyan
edilmemesi mantığıyladır." diye
konuştu.

keşfettiğini aktaran Akkor, şunları
söyledi:

Kerevizin yeri önemli

"Kerevizi daha çok Avrupa coğrafyasından bir besin olarak düşünürken, özellikle 11. ve 12. yüzyıldan
sonra çok yaygın kullanıldığını
görüyoruz. Hatta Hazreti İlyas
ile Hazreti Hızır'ın senede bir kez
Mekke'de buluşup kereviz yediklerine dair rivayet vardır.

Dönemin yemek kültüründe
kerevizin önemli bir yeri olduğunu

Hurmayı, ramazan ayında, iftar
sofralarında tek başına tüketilen

bir öğe olarak görüyoruz ama
o kültürde çok çeşitli şekillerde
değerlendirildiğini fark ettik.
Tereyağında peynir kavuruyor, içerisine hurma atıyor. Tereyağında
hurmayı kavuruyor, üzerine tahin
döküyor. Hurmayı bir güzel badem ve gül suyu ile eziyor, ondan
bir baklava harcı yapıp iki tane
yufka ekmeğin arasına koyuyor.
O döneme ait bir baklava yapıyor. Biraz da şunu anlıyorsunuz;
hurma o dönemde bu zaruret, bu
fukaralık döneminde en bol ürün.
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Akkor, dönemin yemek kültüründe
kerevizin önemli bir yeri olduğunu
keşfettiğini söylüyor.

FOTOĞRAF AA / MEHMET ESER

Zaten dönemin en popüler ekmeği de
hurmalı buğday ekmeği diye geçiyor.
Yani hurmayı ekmeğin içine katık bile
yapıyorlar."
İlk yemek kitabı
Akkor, Hz. Muhammed dönemindeki
yemeklerin Türk mutfağıyla ilişkisine
de değinerek, "Özellikle 12. yüzyıldan
sonra o dönem yapılan yemeklerin neredeyse birçoğunu Osmanlı sarayında
görüyoruz. Bunun sebebi de Abbasi-

lerin yazdığı ilk yemek kitabı var, Kitabü't-Tabih adında. Bugün 3 nüsha el
yazması bulunuyor. Üçü de Türkiye'de.
Bunun sebebi de Osmanlı Sultanları o
kitabı çok seviyor ve o kitap bize geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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İnsani Yardım
Malzemeleri
Arasında Konser
Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırıları devam ederken,
Ukrayna'nın Lviv kentinde
kültürel faaliyetler üç ayı
aşkın bir süre sonunda
tekrar düzenlenmeye
başladı. 28 Mayıs'ta, aynı
zamanda insani yardım
malzemelerinin toplandığı
sanat merkezinde, Lviv
Ulusal Filarmoni Orkestrası
konser düzenledi.
FOTOĞRAF AA / ADRI SALIDO
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DAĞITILAN ŞİFA

GLUTENSIZ EKMEKLE
DAĞ I T I L A N Ş I FA
Antalya Yüce Cami İmamı Hasan Koç, din eğitimi verdiği, il dışı geziler düzenleyerek
sosyal hayata katılmalarını sağladığı engelliler ve hastalara müftülüğün desteğiyle
glutensiz ekmek yaptırarak ücretsiz dağıtıyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yüce Camisi'nde görevli imam Hasan Koç, gönüllü olarak
ev ziyaretleri yaparak din eğitimi verdiği, il
dışı geziler düzenlediği engellilere ve hastalara
maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamadıkları
glutensiz ekmekleri ücretsiz dağıtıyor.

Hayatını adadı

Koç, 12 yıl önce engelliler ve hastalar ile kendileriyle ilgilenen yakınlarına din eğitimi vermek
için gönüllü olarak ziyaretlere başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2016'da başlattığı
projeyle Antalya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü görevine getirilen Koç, engellilerin
sosyal hayata daha fazla katılmaları için il dışı
geziler düzenledi, din eğitimi verdi.
Koç, engelli ve hasta çocukların tedavi ve diyet
amaçlı kullanması gereken ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle ulaşamadığı glutensiz ekme-

Bu süreçte engellilerin sorunlarını gözlemleyen
Koç, engelli bir kadının "Hayatımda hiç camiye
gitmedim." sözünden etkilenerek görev yaptığı
camiye engelli asansörü yaptırdı.

Birçok engellinin Soğuksu Mahallesi'ndeki
camiye gelmesini ve ibadet etmesini sağlayan
Koç, yüzlerindeki mutluluğu görünce hayatını
engellilere adadı.
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ğin de müftülüğün desteğiyle
kentteki bir fırında üretimini
sağladı.
Laboratuvar tetkikleri yapılan
glutensiz ekmekleri yaklaşık 10
aydır 1000 aileye ücretsiz ulaştıran Koç, yaptığı çalışmalarla
engellilerin gönüllerinde taht
kurdu.
Zorlukları hafifletmeye
çalışıyor
Koç, kentteki bütün engelliler,
hastalar ve aileleriyle irtibat
kurmaya çalıştığını anlattı.
Engellilere yardım etmenin İslam dininin bir gereği olduğunu
vurgulayan Koç, "Peygamber
Efendimiz'den miras kalan
imamlık, aynı zamanda engelli
kardeşlerimizle ilgilenme konusunda da bize vazife veriyor.
Bu düşünceyle yola çıktım. En
büyük ihtiyaçlarından birisi
glutensiz ürünlerdi. Un temini
yaparak ekşi mayayla içeriğinde hiç gluten olmayan ekmek

ürettik. Ayın belirli günlerinde
dağıttığımız bu ekmeği artık
her gün dağıtacağız. Ekmeği
kullanmak zorunda olan engelli
kardeşlerimiz ücretsiz şekilde
her gün camimize gelerek alabilecek." diye konuştu.
Glutensiz ekmek üretmeye
devam etmek ve engellilerin
her türlü yardımına koşmak
için vakıflaşacaklarını belirten
Koç, "Engelli kardeşlerimizin
mutluluğu, ailelerin yaşadıkları
zorlukları bir nebze olsun azaltmak için çaba gösteriyorum. Bu
yolda bize destek veren müftülüğe ve hayırseverlere teşekkür
ediyoruz." dedi.
Herkes uygulamadan memnun
Serebral palsi hastası 4 yaşındaki Ali Korkmaz'ın babası
Süleyman Korkmaz, oğlunda
gelişim geriliği olduğunu dile
getirdi. Konuşma ve yürüme
geriliği olan oğlunun doktor
tavsiyesiyle glutensiz beslenmesi gerektiğine işaret eden

Korkmaz, "Glutensiz ekmek
bulmak çok masraflı. Küçük bir
ekmek bile 100 lira. Hocamız
sayesinde ücretsiz ulaşabiliyoruz. Gluten almadığı için
inşallah beyin gelişimi daha iyi
olacak. Aldığımız özel eğitimlerle çocuğumuz küçük yürüme
hareketleri yapmaya başladı ve
konuşmak için çaba gösteriyor."
ifadesini kullandı.
Sevgi Türkmen ise 15 yaşındaki kızı Fatmagül'ün çeşitli
rahatsızlıklarının bulunduğunu
kaydetti. Doktorların kızını
glutensiz beslemesini istediğine
değinen Türkmen, "Glutensiz
ekmek masraflı olduğu için alamıyordum. Hocamız sayesinde
ekmeğe ulaşınca kızım çiğnemeye başladı, sindirim sistemi
düzeldi. Hocamızdan Allah razı
olsun." dedi.
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Konya'da Türk Mutfağı
Haftası kapsamında Mevlana
Müzesi'ndeki tarihi derviş
mutfağında "Mevlevi Mutfak
Kültürü" sergisi açıldı.

Mevlana Müzesi'nde açılan "Mevlevi
Mutfak Kültürü" sergisinde Mevlevihane
mutfağında aşçıların 18. yüzyıla kadar
kullandığı gereçler sergilendi
.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar
Yarar, Mevlevi kültürünün mutfakta kullandığı araç-gereçlerden oluşan bir sergi ile
Türk Mutfağı Haftası için bir farkındalık
oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Mevlevilikte mutfağın ne kadar büyük
bir önem taşıdığı, değerli araştırmacı Dr.
Barihüda Tanrıkorur’un satırlarına şöyle
yansımıştır:

“Mevlevîliğe intisap eden şeyh tarafından
sikkesi tekbirlenmiş sâlike ‘muhip’, ikrar
verip binbir günlük çilede olana ‘çilekeş
can’ veya ‘matbah canı’ ve ikrar verip matbahta binbir gün çile çıkararak dergâhta
hücre sahibi olmuş sâlike ‘dede’ denirdi.
Mevlevîlik’te mübarek kabul edilen on sekiz sayısına telmihen mutfakta on sekiz tür
hizmet alanı vardı. Mevlevîhânenin maddî
ve mânevî yönlerden hizmetine bakan
dedelere dergâh zâbitanı denirdi. Matbah-ı
şerifteki çilekeş canların eğitimi başta aşçı
veya sertabbâh dede (Konya Dergâhı’nda
sertarik) olmak üzere kazancı dede, meydancı dede ve bulaşıkçı dedelerin sorum-

1868

DERGİ / MEVLEVİ

MUTFAĞINDA PİŞEN CANLAR

F O T O Ğ R A F A A / TA N E R AY D I N

luluğundaydı. Şeyhten sonra
en büyük âmir konumundaki
aşçı dede dervişlerin eğitiminin
yanı sıra tekkenin giderlerine
bakmakla da görevliydi. Yemek
pişirmekle ilgisi bulunmayan
aşçı dedeye bu ad sorumlusu
olduğu matbah-ı şerife izâfeten
verilmişti. Aşçı dedenin yardımcılığını yapan kazancı dede
canların terbiyesinden sorumlu
idi. Halife dede mutfağa yeni
girenlere (nevniyaz) yol-erkân
öğretir, onları yetiştirirdi. Dergâhtaki meydan hizmetlerine

bakmak, aşçı dedenin emirlerini
canlara ve diğer dedelere tebliğ
etmek, yemek ve mukabele zamanlarını bildirmek, şeyh postunu semâhânedeki yerine sermek
ve kaldırmak meydancı dedenin
görevleri arasındaydı.”
Mevlana Müzesi'nin, Mevlevi
tarikatının yüzyıllarca ana merkezi olduğunu ifade eden Yarar,
"Tarikatın mutfağında hem
yemek pişer, hem de Mevlevi
adayı olanların gönül eğitimleri,
tasavvufi eğitimleri yapılırdı.

Buradaki avadanlıkların hepsi o
dönemde kullanılmış olan eserlerdir. Şu an 70'in üzerinde eser
sergilenmektedir." dedi.

65

66

1868

D E R G İ / TA N D I R B A C A S I N A Y U VA YA PA N

LEYLEKLER

TA N D I R B A C A S I N A

YUVA YAPA N L EY L E K LER
FOTOĞRAF AA / İLHAMI

ERKILIÇ

Erzurum'da bir aile, ekmek pişirmek istedikleri tandırın bacasında yapacakları tadilatı, leylek
çiftin yuva yapması sonucu sonbahara ertelemek zorunda kaldı.
Yakutiye ilçesinin Ortadüzü Mahallesi'nde Ayşe Aslan ve ailesi,
bir süre önce satın aldıkları evin
ekmek ve yemek pişirmek için
kullandıkları tandırının bacasında
leylek çiftin yuva yaptığını gördü.
Bu yüzden tandırı kullanamayan
ve bacada tadilat yapmak isteyen
Aslan, yuvanın taşınması yönünde
Yakutiye Belediyesine başvurdu.

Belediye görevlileri de Doğa
Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı bir veteriner hekim ile
yuvada inceleme yaptı. İnceleme sonucu leyleklerin çiftleşme
döneminde olması sebebiyle ekim
ayına kadar yuvanın taşınmaması
kararı alındı.
Aslan ailesinin tandır bacasında
yapacağı tadilat da bu nedenle

leyleklerin göç edeceği sonbahar
aylarına ertelendi.
Başka alana taşınacak
Drone ile de görüntülenen yuva,
leylekler göç edince ilgili görevlilerce başka bir alana taşınacak.
Yakutiye Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğünden peyzaj
mimarı Resul Dağdelen, gazete-
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cilere yaptığı açıklamada, vatandaşın
talebi doğrultusunda leylek yuvasının kontrollerini gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Yuvayı milli parklardan veteriner
hekimle incelediklerini anlatan Dağdelen "Veteriner hekimin görüşleri
doğrultusunda leylekler çiftleşme
döneminde oldukları için yuvaya
dokunmayacağız. Leylek çift, ekim
ayında yuvayı terk edince yuvayı başka alana taşıyacağız. Yuvayı sağlamlaştırma adına şimdi incelemelerde
bulunduk. "dedi.
Dağdelen, evin tandır kısmında
tadilat yapmak isteyen ev sahibinin
yuvayı da yıkmak istemediğini ifade
etti.

Güvenli hale gelecek
Yuvanın çok büyük olduğunu aktaran Dağdelen, "Leylekler göç edene
kadar yuvayı güvenli hale getireceğiz.
Veteriner arkadaş yakın zamanda
leyleklerin yumurtlayacağını, bundan
dolayı yuvayı taşırsak leyleklerin
o yuvaya bir daha girmeyeceğini
söyledi. Bu sebeple yuvayı şimdilik
taşımayacağız." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Burhan Seferoğlu da uzun zamandır leyleklerin
mahallelerinde bulunduğunu belirterek, ev sahibinin yuvadan dolayı
tadilat yapamadığını dile getirdi.

LEYLEKLER
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LİSE ÖĞRENCİLERİ MUTFAKTA

HEM ÖĞRENİYOR HEM ÜRETİYOR
Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Sanatları Bölümü
öğrencileri, okuldaki atölyede deneyim kazanmanın yanı sıra taşımalı eğitim
kapsamındaki arkadaşlarının da yemeklerini hazırlıyor.
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Düzce'de meslek lisesi öğrencileri, okuldaki
atölyede hem yemek yapmayı öğreniyor hem
de hazırladıkları yemekleri taşımalı eğitimle
öğrenim gören arkadaşlarına ulaştırıyor.
Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Mutfak Sanatları Bölümü
öğrencileri, bölüm alan şefi Mehmet Avan ve
diğer öğretmenleri nezaretinde okul içerisinde kurulan Mutfak Sanatları Atölyesinde
uygulamalı ders alarak geleceğin aşçıları
olarak yetişiyor.
Öğrenciler üretimde bulanarak mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra taşımalı eğitim
kapsamında eğitim gören 3 bin öğrenciye de
yemek hazırlıyor.
Okul müdürü Barış Başar, gıda sektörünün
günümüzde çok önemli olduğunu söyledi.
Severek işini yapmak
Kendilerinin de kalifiye eleman yetiştirme
konusunda gayret ettiklerini aktaran Başar,
"Öğrencilerimizle hem üretim yapıyoruz hem
de eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, işi mutfağında yaparak öğreniyor."
dedi.
Başer, taşımalı eğitim veren okullara yemek
çıkaran okullardan biri olduklarına işaret
ederek, şöyle konuştu:
"Günde 3 bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Saat
05.00 gibi üretim başlıyor. Saat 08.30 gibi
öğrencilerimiz de dahil oluyor. Paketleme,
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araçlara taşıma ve dağıtım oluyor. Öğleden sonra da bir sonraki günün çalışmaları
başlıyor. Yine burada da öğrencilerimiz
hazırlıklara yardımcı oluyor. Alan şeflerimiz,
ilgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu
hazırlıkları yapıyor. Hem öğreniyorlar hem
de severek yapıyorlar. Öğrencilerimizi bu
şekilde görmek bizi de mutlu ediyor. Severek
işini yapmak çok önemli."
Hem teorik hem uygulamalı
Yiyecek İçecek Bölümü Alan Şefi Mehmet
Avan da alan derslerini hem teorik hem de
uygulamalı yaptıklarını anlatarak, "Atölyelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda
el yapımı makarna nasıl yapılır onu öğreniyoruz. Öncesinde teorik olarak yapımını öğrendikten sonra atölyeye gelip uygulamasını
yapıyoruz. Atölyelerimizde üçerli, ikişerli ve
tek olarak eğitim veriyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerin atölyede yemek yapımında aktif
görev aldıklarına değinen Avan, "Bu arkadaşlar önümüzdeki yıl staja gidecekler, öncesinde burada temel almış oluyorlar." ifadesini
kullandı.
Avan, yapılan yemeklerin ziyan edilmesi gibi
bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, hazırlanan yemeklerin öğrenciler
tarafından tüketildiğini, yemekhanede öğrencilere ikram edildiğini ve taşımalı eğitim
kapsamındaki öğrencilere ulaştırıldığını
sözlerine ekledi.
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En eski kavimlerden günümüze toplumlara
suyu ulaştırmak en önemli gündemlerin
başında gelmiş ve gelmeye devam etmektedir.

Yeryüzündeki canlıların vazgeçilmez ihtiyaçlarının
en önde gelenlerinden biri de kuşkusuz sudur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar su olmadan hayatlarının
devamını sağlayamazlar. Su, canlı hayatın devamı
için ne kadar gerekli ise insan hayatında temizlik
için de bir o kadar vazgeçilmez bir unsurdur. Bu
nedenle tarihin her döneminde suya ulaşmak insanoğlu için en önemli konuların başında yer almıştır.
İçme, kullanma, tarımda yararlanma… gibi mevzular nedeniyle insanoğlu yerleşimlerinin su kaynaklarında veya suya kolay ulaşılabilir yerlerde gerçekleştiğini görmekteyiz. Çünkü su, hayatın kaynağı ve
canlılığın devamının bir nevi anahtarıdır.
En büyük hayır işlerinden biri
En eski kavimlerden günümüze toplumlara suyu
ulaştırmak en önemli gündemlerin başında gelmiş
ve gelmeye devam etmektedir. Toplumların başında
yönetici olanlar, toplumun ileri gelenleri, malca
varlıklı durumda olan kişiler tarihin her döneminde
suyu halkın kullanımına sunmayı bir görev olarak görmüştür. İslâmiyet de insanoğlunun temel
ihtiyaçlarından olan suya büyük önem vermiş; suyu
canlılarla ilgili olarak yapılan çalışmaları en büyük
hayır işlerinden biri olarak görmüştür.
Su ve su mimarisi dediğimizde aklımıza bir çırpıda hemen şu kavramlar gelmektedir. Su kuyuları,
bentler, havuzlar, maksemler, su terazileri, sarnıçlar,
çeşmeler, sebiller, su kemerleri, çöpür taşı, şadırvanlar, hamamlar, köprüler…
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Coğrafyamızdaki su yapıları
Bu kavramların karşılığı olan su yapılarını yaşadığımız coğrafyanın her köşesinde en ücra yerlerde, en kalabalık meydanlarda görmekteyiz. Dağ başında bizi bir çoban çeşmesi
karşılar ve yazın kavurucu sıcağında susuzluğumuzu giderip
bizleri serinletir. Bir de bakmışsınız tek bir yeşil ağacın
olmadığı bir yerde bir kuyu susuzluğumuza ilâç oluvermiş.
Anadolu insanı zengin fakir demeden gücünün yettiğince
bir sadaka-i cariye olması güzel niyetiyle coğrafyamızın her
köşesini su yapıları ile donatmış; kurda kuşa, insana hayvana su hayratında bulunmuştur.

Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başına yapılan çeşme
ile iğne atsan yere düşmez insanın bulunduğu bir meydana
yapılan çeşmenin sevabının ne olacağını, karşılığını sadece
ve sadece yüce yaradan bilir.
Kadim şehrimiz üç medeniyete (Roma, Bizans, Osmanlı)
başkentlik yapmış olan İstanbul’da, su yapıları ile ilgili
olarak yapılan mimari yapıların muhteşem örneklerini
görmemiz mümkündür. İstanbul tarihin her döneminde su
sıkıntısı çekmesine rağmen yöneticiler buna çözüm bulma
yönünde gayret etmişlerdir. Roma ve Bizans dönemlerinde
İstanbul’un su ihtiyacı daha çok sarnıçlarla sağlanmaya çalı-
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Su ve su mimarisi dediğimizde aklımıza bir
çırpıda hemen şu kavramlar gelmektedir.
Su kuyuları, bentler, havuzlar, maksemler,
su terazileri, sarnıçlar, çeşmeler, sebiller,
su kemerleri, çöpür taşı, şadırvanlar,
hamamlar, köprüler…

E Y Ü P S U L T A N C A M II

şılmıştır. Bunlardan günümüze ulaşan en meşhurları Yerebatan, Binbirdirek, Şerefiye sarnıçları olarak
sıralayabiliriz.
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi ile
başlayan dönemde bu güzel şehir dünyaya örnek
teşkil edecek sanatsal yapıdaki su mimarisi ile
bezenmiştir. Su kuyuları sivil, dini, resmi birçok
yapıda halen kendini bize göstermektedir. Büyüklerimizin bir bardak su veren kişiye “Su gibi aziz
ol.” duaları ve yine atalarımızın “Su içene yılan bile
dokunmaz.” veciz sözleri Türklerin suya verdiği

değeri göstermektedir. İstanbul’a ecdadımızın ilk
yaptığı bina Eyüpsultan Türbesi’dir. Türbe içerisinde bulunan kuyu, maddi manevi değeri büyük
olan suyu ile hâlâ güncelliğini korumaktadır. Aziz
Mahmut Hüdayi Türbesi girişindeki su kuyusu da
yine bahse konu diğer bir kuyudur. Sultanahmet
Türbesi yanındaki muvakkithanedeki kuyu da
işlevini devam ettirmektedir. Su kuyuları, mimari
yapıları ve işlevleri ile ansiklopedik yapıdaki bir
veriyi barındırmaktadır.
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Bir çeşmeler şehri
Çeşme kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözelere çeşm
adı verilmesi dolayısıyla bu suların akıtıldığı
yapılara çeşme denilmiştir. Kısacası çeşme,
herkesin yararlanması için düzen altına
alınan suyun akıtıldığı zarif yapı olarak
Osmanlı döneminde her sokağın köşesinde,
her külliyenin duvarında bizleri karşılamaktadır. İstanbul’daki çeşme sayısını tam
olarak söylemek mümkün görünmemekle
birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yaptığı çalışmayla 1308 çeşmeyi konumu
itibarıyla tespit etmiştir. Kanuni Sultan
Süleyman 16. yüzyılda Mimar Koca Sinan’a
Kırkçeşme sularını Belgrad ormanlarından,
Kemerburgaz’dan, Eyüp sırtlarından akıtıp
Eğrikapı’ya getirtmiştir. Davut Paşa Çeşmesi (1495), Rüstem Paşa Çeşmesi (1554), Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi (1593), Siyavuş
Paşa Çeşmesi (1602), Sokullu Mehmet Paşa
Camii Çeşmesi (16. yy.), Üsküdar Mehmet
Ağa Çeşmesi (1586), Mihrişah Valide Sul-

tan Çeşmesi (1806) ile beraber Topkapı Sarayı’nın anakapısı karşısındaki III. Ahmed
Çeşmesi tüm ihtişam ve güzelliği ile hâlâ
bizleri selâmlamaktadır. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan çeşmenin
mimarı Mehmet Ağa’dır. Çeşmenin plânını
bizzat sultan III. Ahmed’in çizdiği başmimarın uyguladığı söylenir. 1728 yılında yapılan çeşmenin Ayasofya’ya bakan yüzünde;
“Aç besmeleyle iç suyu/ Han Ahmed’e eyle
dua” mısraları yer alır. Kitabesini de III.
Ahmed kendisi yazmıştır.
Bursa’dan Konya’ya
Sebil sözlükte “Bilhassa kandil vb. mübarek
günlerde hayır maksadıyla ücretsiz olarak
dağıtılan içme suyu” olarak tanımlanmaktadır. Eyüpsultan Türbesi bitişiğindeki sultan
I. Ahmed sebili türbe ziyaretçilerinin susuzluğunu 1613 yılından beri gidermeye devam
etmektedir. I. Ahmed sebilinin mimarı da
Sultan Ahmet Cami mimarı Sedefkâr Mehmet Ağa’dır.
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TOPHANE ÇEŞMESI

SIRKECI

Her daim halkın hizmetine amade olan çeşme ve
sebiller, Osmanlı’da devlet kademesindeki hemen
herkesin özellikle de valide sultanlar ve hanım
sultanların hayır için yaptıkları yapıların başında
yer almıştır.
Ecdadımız tarihin her döneminde su mimarisini
sivil, dini ve resmi yapılarda en muhteşem sanat
örnekleri ile görünür hale getirmiştir. Bunların
en güzel örneklerinden birini Osmanlı’nın ilk
başkentlerinden Bursa’da Ulu Camii (1396-1400)
içinde görüyoruz. Ulu Camii kubbelerinin altındaki fıskiyeli havuzun ilahî şırıltıları güzel sesli
müezzinlerin nağmelerine kavuşurdu. Yine Selçuklunun başkenti Darül-Mülk Konya’da Karatay
Medresesi salon kubbesi altında da bir havuz
vardır. Bu havuza su gizli borularla ve kanallarla
değil, açıkta bırakılmış bir kanaldan dairevi kanalları dolaşıp gönülleri okşayan bir ses ve görüntü
ile ulaşır. Bu kıvrımlı taşa çöpür taşı denilmektedir. Benzer örneklerini medeniyetimizin birçok
yapısında görmek mümkündür.
Ecdadımızın hayır işlerinin başında gelen su

SIRKECI

yapılarını böyle küçük bir yazı konusu ile sizlere
anlatmak mümkün değil. Bizler geçmişten günümüze kesintisiz olarak devam edegelen bu iyilik
hareketini sizlere bir vesile hatırlatmak üzere bu
yazıyı kaleme aldık. Ey kari, “Su gibi aziz olun.”
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GÖNÜLLÜ DİŞ HEKİMLERİ

3 9 Y I L D I R
Ş İ FA DAĞ I T I YO R
Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlananlar için 39 yıl önce iyilik hareketi başlatan Ege
Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği üyeleri, gittikleri illerde kurdukları seyyar
kliniklerde engelliler ve çocuklara şifa dağıtıyor.
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Dernek Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul
Sabah koordinesinde, Türkiye'deki
illeri dolaşmayı sürdüren gönüllü diş
hekimleri, Bolu'ya da geldi.
Kentte daha önceden belirlenen
okullara giderek seyyar klinik kuran
diş hekimleri, hastaneyi aratmayacak
teknolojik cihazlarla özel gereksinimli
öğrencileri ücretsiz tedavi etti.
Dernek Başkanı Sabah, daha
sonra öğrenci ve velilere doğru
diş fırçalama teknikleri hakkında
uygulamalı bilgi verdi.
Yaptıkları çalışmayı 1983 yılından
beri sürdürdüklerini anlatan Sabah,
Türkiye'nin her yerine gittiklerini,
bugün de Bolu'da olduklarını söyledi.
Türkiye'nin neresinde olursa olsun,
devletin engelli eğitim merkezlerinde
okuyan çocuklar için modern diş
kliniği kurduklarını belirten Sabah,

dağ ve orman köylerine de ulaşmaya
çalıştıklarını kaydetti.
Sabah, şimdiye kadar 200 bölgede
çalıştıklarını bildirerek, "En uzak
mesafe olarak Hakkari, Batman,
Uludere'de çalıştık. Karadeniz'de
Gümüşhane'de çalıştık. Batıyı, Uşak,
Denizli, Afyon, Çankırı ve Balıkesir'i
saymıyorum. Şu ana kadar engelli
ve yatılı bölge okulundaki çocukların
üzerinde arkadaşlarımızın emeği
var." dedi.
Herkes bize katılsın
Kurdukları kliniğin sıradan bir klinik
olmadığını vurgulayan Sabah, "Hem
diş hekimliği tedavileri, çürümeyi
engelleyecek tedaviler hem de acil
diş tedavileri, dolgu, çekim ve kanal
tedavisini yapacak konumdayız."
ifadesini kullandı.

Dernekte üye sayısının yaklaşık
70 olduğunu anımsatan Sabah, şu
bilgileri paylaştı:
"Bugün burada 5 diş hekimiyle
çalışıyoruz. Yardımcı personelimiz
var 2 tane. İzmir Sağlık Müdürlüğü
112'de görevli kaptanımız var. Böyle
yollara düşüyoruz. Eylülde Ayvalık'ta
olacağız, Kocaeli'de çalışacağız.
İzmir'de Kiraz Yatılı Bölge
Okulumuz var. Tüm talepleri sıraya
koyduk, dolu bir sezon geçirmek
istiyoruz."
Sabah, Türkiye'nin her yerinde
1200 stajyer diş hekimiyle
çalıştıklarını belirterek, "Biz isteriz
ki Türkiye'deki bütün diş hekimleri,
üniversitedeki bütün öğretim üyeleri,
bir kere bu çalışmaya katılsınlar,
yakinen izlesinler, nasıl olduğunu
görsünler; bu çalışmadan kendilerini
alıkoyamayacaklar, bizimle beraber
çalışmak isteyecekler." diye konuştu.
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R ADYO ANONSUYL A
B A Ş L AYA N YA R D I M

SEFERBERLİĞİ

FOTOĞRAF AA / CEM GENCO

İstanbul'da yaşayan
insani yardım gönüllüsü
Turgut Tunç, 27 yıl önce
Dinar depreminde radyo
anonsuyla başladığı yardım
seferberliğini aralıksız
sürdürüyor.

Yardım çalışmalarını Tut Elimi Derneği
gönüllüsü olarak devam ettiren Tunç, yurt
içi ve dışında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü
güldürüyor.
İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı
için Hatay'a gelen Tunç (51), 27 yıl önce
özel bir radyoda çalıştığı esnada Dinar
depreminin meydana geldiğini söyledi.
Program sırasında deprem haberini
almasıyla hemen yardım anonsunda
bulunduğunu anlatan Tunç, Türkiye'nin

birçok ilinden hayırseverin bu anonsa
kayıtsız kalmadığını ve yaklaşık üç
kamyonluk yardımın geldiğini belirtti.
Tunç, anonsla başlayan yardım
seferberliğini radyodan ayrılmasının
ardından da belediyede çalışırken sosyal
medya aracılığıyla sürdürdüğünü söyledi.
İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Emekli olmasının ardından yardım
çalışmalarına daha çok ağırlık verdiğini
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dile getiren Tunç, hayırseverlerden temin
ettiği malzemeleri ihtiyaç sahiplerine
bizzat ulaştırdığını anlattı.
Tunç, yaklaşık 10 yıldan bu yana da Tut
Elimi Derneğinde gönüllü olarak yardım
çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Dernek aracılığıyla birçok ülkede yardım
çalışmaları yaptıklarını aktaran Tunç,
şöyle devam etti:
"Radyoda o gelen haber üzerine

yaptığımız anons bir kıvılcım oldu
ve sonrasında da devamı geldi. Tüm
dünyada insani yardım faaliyeti olarak 1
milyon civarında yüreğe dokunduğumuzu
düşünüyoruz. İnsanların o tebessümü,
mutluluğu, kalpten teşekkürü sizi her an
bu tarz organizasyonların içine itiyor ve
orada olmanız gerektiğini hissettiriyor."
Tunç, yardım çalışmaları kapsamında
birçok ülkeye gittiğini ve yaşadıklarını
"Yazmayı Sevmiyorum" adlı kitabında
anlattığını kaydetti.
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Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata
geçirilen proje kapsamında, farkındalık oluşturmak
amacıyla itfaiye ve ambulans ekipleri, bağışlanan
kitapları alarak okullara teslim etti.
F O T O Ğ R A F A A / M U H A M M E D K AY G I N

F O T O Ğ R A F A A / M U H A M M E D K AY G I N

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
okul kütüphanelerindeki kitap
sayısını artırmak, öğrencileri
daha çok kitapla buluşturmak
ve okuma kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla
"Her Gönülden Bir Kitap
Projesi" başlatıldı.
Hastaneden kitap nakli olacağı ihbarı üzerine harekete
geçen 112 Acil Servis ekibi,
Çankırı Devlet Hastanesine
giderek hastane çalışanlarının
bağışladığı kitapları sedyeye
yerleştirdi, ardından araca
koyarak Karatekin İlkokulu'na
ulaştırdı. Araçtan yine sedyeyle indirilen kitaplar, öğrencilere verildi.

Çankırı İtfaiyesi ekibi de kitap
bağışlayacağını bildirilen
vatandaşların evlerine giderek,
itfaiye aracının merdiveniyle
binaların balkon ve pencerelerine ulaştı. Ekipler, kitapları
alarak okullara götürdü.
Bir ayda 32 bin 127 kitap
bağışı
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Milli Eğitim
Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak
Projesi" kapsamında yürütülen
çalışmaların toplumda ciddi
destek bulduğunu söyledi.
Okul kütüphanelerinin içerik
olarak zenginleştirilmesi ve
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öğrencilerin kütüphaneleri daha aktif kullanması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, uygulanan projede bir
ayda kitapseverlerin desteğiyle 32 bin 127 kitabın okul
kütüphanelerine kazandırıldığını anlattı.
Proje ile okul kütüphanelerindeki kitap sayısını iki
katına çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk,
projeye katkı sağlamak isteyenleri sosyal medya, eğitim toplantıları, mektup ve etkinlikler yoluyla bilgilendirdiklerini belirtti.
İtfaiye ve ambulans etkinliği
Proje başladığında okul kütüphanelerinde 146 bin
111 kitap bulunduğunu, bugün bu sayının 178 bin
238'e ulaştığını dile getiren Öztürk, "Proje takvimimiz

Haziran 2022'ye kadar sınırlandırılmış olsa da bilginin
sürekli geliştiği dünyamızda dün olduğu gibi bugün
ve yarın da öğrencilerimizi kitap kokusunun huzur
veren yanıyla tanıştırma gayretinde olacağız." ifadesini
kullandı.
Öztürk, projede farkındalığın artırılması amacıyla
itfaiye ve ambulans etkinliği de yaptıklarının altını
çizerek, şunları kaydetti:
"Kitap okumanın yaşamak kadar, nefes almak kadar
önemli olduğunu vurgulamak istedik. Sağlığın sadece
hastalık halinin olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen
ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olması
gerektiğine, bunun da ancak okuma ile mümkün olabileceğine dikkati çekmek istedik. Bu amaçla itfaiye
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ekiplerimiz mahsur kalmış kitaplarımızı kurtarıyor,
sağlık çalışanlarımız ise 112 acil kitap çağrısında bulunuyor."
Çocuklar uygulamayı görünce şaşırdı
Karatekin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Elif Hüma
Hızarcı, talep ettiği kitap ambulanstan çıktığında
çok şaşırdığını, daha önce böyle bir şey görmediğini
söyledi.
Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Ölmez de kitap,
ambulansla kendisine ulaştırıldığında çok şaşırdığını
dile getirdi.
Torunuyla evindeki fazla kitapları itfaiye ekibine

teslim eden Ayten Şenol, çok güzel ve anlamlı bir
kampanya olduğunu vurgulayarak, kitapları ihtiyaç
sahiplerine ulaştırmak üzere teslim ettiklerini dile
getirdi.
Ayten Şenol'un 4. sınıfa giden torunu Cevat Alperen
Şenol da kitapları kapıya indirerek teslim edeceklerini
düşündüğünü, itfaiyenin merdivenle almasının kendisini şaşırttığını kaydetti.
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Kentte 12 yıldır berber dükkânı
işleten Azad Tektaş, engellilerin
gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

ve sakallarını istedikleri gibi kesiyor, kişisel bakımlarını yaptıktan
sonra evlerine uğurluyor.

Berber dükkânında her ayın 21'inci
gününü engellilere ayırmaya karar
veren Tektaş, kentteki engelli derneği ve rehabilitasyon merkezleriyle iletişime geçerek projeyi anlattı.

Tektaş, hizmet verdikleri engellilerin yüzündeki gülümsemenin paha
biçilemez bir duygu olduğunu
söyledi.

Bu kapsamda belirlenen günde
dernek ve merkez aracılığıyla tıraş
olmaya gelen engellilerle yakından
ilgilenen Tektaş ve çalışanları, saç

Onları çok iyi anlıyorum

İş yerinde bir günü engellilere hizmet için ayırdığını anlatan Tektaş,
"Benim de bir kardeşim engelli bu
nedenle onları çok iyi anlıyorum.
Projeyi de onların kendilerini iyi

hissetmelerini sağlamak için hazırladım. Ayın bir günü özel çocukları ağırlıyoruz. Bakımlarını yaparak
yüzlerinde küçük bir gülümsemeye
sebep olmak bizi mutlu ediyor.
Bu projeyi yürütürken onlara bir
engelli gibi yaklaşmıyoruz. Bir engelli kardeşi olarak onları yürekten
hissediyor ve öyle yaklaşıyorum."
diye konuştu.
Kardeşlerimizin yanında olacağız
Van Berberler ve Kuaförler Odası
Veysel Koç ise Tektaş'a gösterdiği
duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
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Van'da berberlik yapan Azad Tektaş, çalışanlarıyla birlikte,
farkındalık oluşturmak için her ayın 21'inde iş yerine gelen
engellilerden tıraş ücreti almıyor.

Örnek teşkil eden projeye destek
olacaklarını aktaran Koç, "Her zaman
kardeşlerimizin yanında olacağız.
Bu, biz kuaförler için onur verici bir
durum. Bu tür projelere diğer kuaför
arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Biz de bununla ilgili
çalışma yürüteceğiz. Projeye verilecek
destek, toplum için yararlı işlere vesile
olacak." dedi.
Destekler bizi mutlu ediyor
Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Dernek Başkanı Yusuf Ertaş da
eğitimlerini üstlendikleri özel çocuk-

lara yönelik bu tür desteklerin hem
kendilerini hem de ailelerini mutlu
ettiğini belirtti.
Çocukların kendilerini daha iyi hissettiğini dile getiren Ertaş, şöyle konuştu:
"Bu duyarlılığın tüm esnafa ve topluma yayılmasını bekliyor ve umuyorum. Bu durumda olan çocuklarımızı
anne babaları evde tıraş ediyor ve bu
sırada küçük kazalar yaşanabiliyor
çünkü anne ve babalar uzman berber
değiller. Buraya gelip bu koltukta
oturunca yüzlerindeki mutluluğu
görebiliyoruz. Bizler eğitimci olarak

onların eğitimlerini üstlendik ama
çocuklarımızın sevgiye, şefkate, ilgiye
ihtiyaçları var. Toplum olarak bunu
göstermeliyiz."
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Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda açıldı. Bu muhteşem
sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

DERGİ / SAZ VE SÖZ ILE

M ÜZ I K TA R I H I M I Z E YO LC U LU K

F OTO Ğ R A F AA / M E T I N A K TA Ş

1868

Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi
sergisinde alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki
kitabı, eski orijinal notalar, yüzyıllar öncesinden kalma çalgılar,
geçmişin tanınmış üstatlarına ait
kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin
enstrümanları, musiki geçmişimizle alakalı daha pek çok obje
sergileniyor.
Şu anda hayatta olmayan müzisyenlerle sınırlı tutulmuş olan bu
etkinlik Türkiye’de ilk defa düzenleniyor. Sergide Türk Klasik
Müziği, Türk Tasavvuf Müziği,
Türk Halk Müziği, Türk Askeri
Müziği, Türk Çok Sesli Klasik

Müzik, Türk Popüler Müziği ve
Türk Dünyası Müziği kategorilerini temsilen pek çok sanatkârın
kişisel eşyaları ve dönemin müzik
aletleri bulunuyor.
İlk kez bu sergi için bir arada
İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk
müziğinin önde gelen musiki
alimlerinden Farabi'nin, Urmiyeli Safiyüddin'in, Abdülkadir
Meragi'nin, Dimitrius Cantemir'in, Nasır Abdülbaki Dede'nin
birbirinden kıymetli el yazması
musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış üstatların icat ettikleri

nüzhe, mugni ve saz-ı murassa
gibi artık kullanılmayan bazı
enstrümanların el yazmalarındaki
çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez
bu sergi için bir araya getirildi.
Ziyaretçiler, Muallim İsmail
Hakkı Bey, Neyzen Emin Yazıcı,
Tanburi Cemil Bey ile bestekar
Refik Fersan'ın eserlerinin kendi
el yazıları ile orijinal notalarını
da görebiliyor.
Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi
Sergisi'nde Sultan III. Selim'in
tamburu da ziyaretçilere sunuluyor.
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Sergide Türk Klasik
Müziği, Türk Tasavvuf
Müziği, Türk Halk Müziği,
Türk Askeri Müziği, Türk
Çok Sesli Klasik Müzik,
Türk Popüler Müziği ve
Türk Dünyası Müziği
kategorilerini temsilen
pek çok sanatkârın kişisel
eşyaları ve dönemin müzik
aletleri bulunuyor.

Neşet Ertaş'a ait saz ve el yazısı
notlar
Sergideki Türk Halk Müziği kategorisinde Aşık Veysel'e ait saz, Kazancı
Bedih'e ait cümbüş, Aşık Mahzuni
Şerif'in sazı, plak ve el yazısı notlar,
Nida Tüfekçi'ye ait saz, Çekiç Ali'ye ait
saz ve plak, Neşet Ertaş'a ait saz ve el
yazısı notlar sergileniyor.
Bektaşi sazı, Karadeniz kemençesi,
Yörük kemençesi, çifte kaval, zurna ve
tulum Türk Halk Müziği kategorisinde bulunan enstrümanlar arasında yer
alıyor.
Sergide, ayrıca Türk Popüler Müziğini temsilen pek çok nesne bir araya
getirildi. Melih Kibar, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Kayahan, Yıldıray
Çınar, Zeki Müren ve Barış Manço'ya
ait eşyalar görülebiliyor. Ayrıca Barış

Manço'nun piyanosu da Türk Popüler
Müzik kategorisinde sergileniyor.
Sergiyi ziyaret edenler, müzik tarihine
yolculuk edebilmekten duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Sergi sorumlularından Emel Erdoğan,
serginin Türk müziğini tanıtmak üzere
hazırlandığını, bugüne kadar Türk
müziğine katkı sağlamış sanatçılar ile
enstrümanlar ve bestelerin bu sergide
yer aldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği
Tarihi Sergisi'ni gençler ve sergide
eşyaları bulunan merhum sanatçıların
aile üyeleriyle gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında
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gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif'in
oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel'in torunu
Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne
Ertaş, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten
Yavaşca, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin
Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet
Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal
Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç,
Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin
Kutsi Sezgin de yer aldı. Tarihçi-yazar
Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır
bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergideki Cem
Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı
ile sürpriz bir gösteri (flashmob) sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar,
sergide farklı enstrümanlarla icra edilen
şarkı ve türkülere eşlik etti.
F OTO Ğ R A F AA / M E T I N A K TA Ş
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Muş'ta Gençlik Merkezi üyeleri ve üniversite
öğrencileri, down sendromlu 14 yaşındaki
Muhammet Argun'un ok atma hayalini yay ve
ok temin edip, "10 Parmağımda 10 Marifet
Atölyesi"nde yaptıkları hedef tahtası ile
gerçekleştirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu
üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık
Günü'nde evinde ziyaret ettikleri 14 yaşındaki Muhammet Argun'un okçuluk hayalinin
olduğunu öğrendi.

Gençlik Merkezi liderleriyle "10 Parmağımda
10 Marifet Atölyesi"nde atıl malzemelerle puta
(hedef tahtası) yaptı, profesyonel yay ve ok
temin etti.
Yaptıkları putayı eve götürerek bahçeye
yerleştiren ve küçük bir poligon oluşturan
gönüllü gençler, yay ve ok hediye ettikleri
Muhammet'e gerekli teknikleri öğretti.
Daha önce ağaç dallarından yaptığı yay ve
oklarla oynayan Muhammet, ilk kez profesyonel yayla ok attı.

Gönüllüler harekete geçiyor

Atıl malzemeler kullanıldı

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler,

Gençlik lideri Bülent Çakı, daha önce Varto

Muş'ta Gençlik Merkezi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri, okçu olma hayali kuran down
sendromlu çocuğun profesyonel ekipmanlarla
ok atmasını sağladı.
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Yaptıkları putayı eve götürerek bahçeye yerleştiren ve küçük bir poligon
oluşturan gönüllü gençler, yay ve ok hediye ettikleri Muhammet'e gerekli
teknikleri öğretti.

İyilik Topluluğu'nun ziyaret ettiği
Muhammet'in okçuluğa merakının
olduğunu söyledi.
Depodaki atıl malzemeleri kullanarak puta yaptıklarını anlatan Çakı,
şöyle konuşu:
"Muhammet için yay ve oklar temin
ettik. Kardeşimizin özel durumundan dolayı güvenlik endişelerimiz

vardı. Bu nedenle ucu sivri olan
oklarımızı kullanmadık. Bu da çocuğun ve ailesinin sağlığı açısından
oldukça önemliydi. Gençlik Merkezinde tamamladığımız çalışmamızdan sonra Muhammet'in evindeyiz.
Onun mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz. Her zaman şunu söyledik:
Bir çocuğun kalbi, dünyanın en güzel merkezidir. O merkezi mutlu etmek, bütün dünyayı mutlu etmektir.

Biz de Muhammet kardeşimizle onu
yaşıyoruz. Yüzündeki mutluluğu
görmek, bizi daha çok mutlu etti.
Putamızı evin bahçesinde kurduk.
Gerekli güvenlik önlemlerini aldık,
ok atmayı öğrettik. Ona okçuluk
serüveninde başarılar diliyorum."
"Oğlumun hayali gerçek oldu"
Muş Alparslan Üniversitesi Spor
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Yönetimi Bölümü öğrencisi Gürkan Aslan ise daha önce yaptıkları
ziyaret sırasında Muhammet'in
kendilerinden ok ve yay istediğini
belirterek, "Bu durumu Gençlik
Merkezi'ne ilettik. Atölyede hazırladığımız putayı, temin ettiğimiz yay
ve okları hediye ettik. Muhammet
de birkaç ok atışı yaptı, çok beğendiğini söyledi. Burada olmaktan çok
mutluyuz. Muhammet'in sevincini

paylaştığımız için çok mutlu olduk."
diye konuştu.
Anne Nurcan Argun ise oğlunun
isteğini yerine getirerek hayalini gerçekleştirmesine katkı sunan gençlere
teşekkür etti.
Oğlunun sürekli ok ve yay istediğini, bunları ağaç dallarıyla yapmaya
çalıştığını anlatan Argun, "Oğlu-

mun isteğini yerine getirdiler, Allah
onlardan razı olsun. Oğlum TRT'de
yayınlanan 'Tozkoparan İskender'
dizisini izliyor. Ağaçtan ok ve yay
yapıyordu. Bugün oğlumun hayali
gerçek oldu. Hepimiz çok mutlu
olduk." ifadelerini kullandı.
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MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi
Alpay Maden 1868’in sorularını
cevapladı.

MNG Kargo olarak sizi biraz tanıyabilir miyiz?
MNG Kargo, 2003 yılında kurulan,
bugün 850’den fazla şubesi, 9 tanesi
teknolojik transfer merkezi olmak
üzere toplam 27 transfer merkezi, 14
bölge müdürlüğü, 12.000’in üzerinde
çalışanı olan ve dünya standartlarında
hizmet veren, sektörün ilklerini hayata geçiren bir şirket. MNG Kargo
olarak Türkiye’nin bir ucundan diğer
ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede,
günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırıyoruz.  
MNG Kargo olarak toplumsal sorunlara karşı yaklaşımlarınız neler?
Sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de iyilikte öncü olmaya gayret
ediyoruz. MNG Kargo olarak çevre,
eğitim, toplum, sağlık ve hayvan hakları ana başlıklarında geliştirdiğimiz
projelerimizle topluma ve tüm canlılara fayda sağlamayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Bu vizyonla

hayata geçirdiğimiz birçok projemizle
yaşamları iyileştirmeye destek oluyor
yardımlaşmanın öncüsü olduğumuza
inanıyoruz.
MNG Kargo olarak Türkiye’nin her
yerine kargo ulaştırıyoruz. İstanbul’dan çıkan bir kargo Türkiye’nin
farklı noktalarına dağılıyor. Biz de
kargo kutularımızla Türkiye’nin
birçok noktasına farkındalık oluşturabileceğimiz etiket çalışmalarımızda
sosyal sorumluluk projelerini hayata
geçirmeye karar verdik. Geçtiğimiz
yılın “AFET Eğitim Yılı” ilan edilmesiyle, MNG Kargo olarak biz de
AFAD’ın farkındalık çalışmalarına
kargo stickerlarımızla toplumun
afetler konusunda bilinçlenmesine
destek olmuştuk. Bu yıl ise resmi kargo sponsoru olduğumuz KAÇUV’a
sticker çalışmalarımızda destek oluyoruz. Kargo kutularımızın üzerine
konumlandırdığımız stickerlarımızla
KAÇUV’un yaptığı çalışmaları daha
fazla insana duyurmak, kanserli
çocuklara umut olmak ve toplumdaki
farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz.
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Sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz
sosyal sorumluluk projelerimizle de iyilikte öncü
olmaya gayret ediyoruz.

Bu çalışmamızla toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra kanser tedavisi
gören çocukların ailelerine sosyo-ekonomik olarak yaşadıkları sorunlara destek olmak ve tıbbi tedavi sürecine
odaklanmalarını sağlamak adına KAÇUV tarafından
hazırlanan gıda, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinden
oluşan “Umutlu Kutular”ı tedavi gören çocuklar ve
ailelerine gönüllü olarak ulaştırıyoruz.
MNG Kargo olarak sektörde ve iş dünyasında örnek
oluşturacak projeler yapmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Tohum Otizm Vakfı ile bir istihdam programını
hayata geçirdik. Otizmli gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilerek topluma kazandırılmasını amaçlayan
program kapsamında ilk etapta 4 otizmli genç arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı. Öncelikle süpervizörleri
eşliğinde İnsan Kaynakları, Genel Muhasebe ve Müşteri
Deneyimi gibi birimlerimizde Destek Elemanı olarak
görev yapmaya başladılar. Gelişimleri doğrultusunda ise
yıl içerisinde farklı birimlerde de görev yapmaları plan-

lanıyor. Amacımız doğru yöntemlerle eğitim alan otizmli bireylerin iş hayatında aktif olarak rol almalarını sağlamak ve iş dünyasına da olumlu bir örnek oluşturmak.
Bizimle çalışma hayatında olan bu arkadaşlarımızın
farklılıklarıyla daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Dileğimiz, daha fazla otizmli bireyi iş hayatına kazandırmak
ve yaşamlarında anlamlı bir fark oluşmasına katkı sağlamak. Bunun yanı sıra TOHUM Otizm Vakfı’nın yaptığı
işleri daha fazla insana duyurmak istiyoruz. Daha fazla
insana ulaşarak bir fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bu
sebeple 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için TOHUM Otizm Vakfı’nın farkındalığı
arttırmak adına gönderdiği kutuların kargo sponsoru
olarak toplumun bilinçlenmesine destek oluyoruz.
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttüğümüz
‘Her Yeni Takip Bir Kap Mamaya Dönüşüyor’ projemizle hayvan dostlarımıza bir kap mama bağışında
bulunuyoruz. Göktürk ve Yedikule Hayvan Barınağı
başta olmak üzere birçok hayvan barınağına mama
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MNG Kargo olarak çevre, eğitim, toplum,
sağlık ve hayvan hakları ana başlıklarında
geliştirdiğimiz projelerimizle topluma ve tüm
canlılara fayda sağlamayı öncelikli görevimiz
olarak görüyoruz.

bağışlarımıza devam ediyoruz. Bugün sosyal medyadaki
yeni takipçilerimizin de desteğiyle minik dostlarımıza 10
tondan fazla mama bağışı yaptık.
Küçükçekmece Belediyesi iş birliği ile kitaba ulaşımı
olmayan çocuklara ‘Kitap Kardeşliği’ projesi kapsamında kargo desteği veriyoruz. İki yıldır Türkiye’nin birçok
bölgesindeki ilkokul, ortaokul ve lise başta olmak üzere
30’dan fazla okula bu proje kapsamındaki kitapları gönüllü olarak ulaştırıyoruz.
Biz iyiliğin paylaştıkça büyüyeceğine inanıyoruz. MNG
Kargo olarak sadece yaptığımız sosyal sorumluluk
projelerimizle değil, yardımlaşmayı teşvik eden kampanyalarımızla da iyiliğe öncü olmak istiyoruz. Bu sebeple
müşterilerimizin Türkiye’nin her bir köşesindeki okul
veya öğrenci yurtları ile hayvan barınaklarına göndermek istedikleri yardım kolilerini de yüzde 50 indirimli
fiyatlarla taşıyoruz. Böylelikle daha çok insanın yardımlaşmasına ön ayak olarak okul, öğrenci yurdu ve

hayvan barınaklarına Türkiye’nin her yerinden yardımlar
ulaşabilsin istiyoruz.
Ege Orman Vakfı iş birliğiyle MNG Kargo Hatıra Ormanı projemizi hayata geçirdik. Doğaya nefes olmak için
bizimle çalışan KOBİ’lerimiz başta olmak üzere müşterilerimiz adına fidan dikimi gerçekleştiriyoruz.
Kızılay başta olmak üzere sürdürdüğümüz projelerle de
sivil toplum kuruluşlarına fayda sağlıyoruz. Kızılay ile
koordineli bir şekilde ülkemizde yaşanan doğal afetlere
karşı lojistik desteği veriyor ihtiyaçlar doğrultusunda
Türkiye’nin birçok yerine yardım taşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan Batı Karadeniz'deki sel felaketlerinde
Kastamonu için 1 kamyon, 1 tır lojistik desteği, Ege ve
Akdeniz bölgesinde çıkan orman yangınlarına talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ise 10 tır lojistik desteğiyle
yardım taşıdık.
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KEREM KINIK
YENIDEN GENEL

BAŞKANLIĞA SEÇILDI

FOTOĞRAF AA /BERKE

B AY U R

FOTOĞRAF AA / ESRA HACIOĞLU

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, AK Parti Genel
Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla ATO
Congresium'da, 103'üncü Genel
Kurul gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden
Genel Başkanlığa seçildi.
Delegelere teşekkür eden Kınık,
kurumu daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,
103'üncü Genel Kurul'a katılan delegelerin
tamamının oyunu alarak yeniden Genel
Başkanlığa seçildi.

Kınık, küresel vicdanın sesi olmak
için var olduklarına dikkati çekerek "Bugün Sahra Altı Afrikası'nda, Çad Gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek
çok coğrafyasında, Bangladeş'te,
Somali'de, çok farklı coğrafyalarda
yaşanan insani krizler ne yazık ki
gereken ilgiyi görmüyor. Küresel
vicdanı uyandırmak, küresel da-

yanışmayı güçlendirmek, insanlığı
insanlığın farkında olacak şekilde
uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız." ifadelerini
kullandı.
Türk Kızılay yeni yönetim kurulu,
Dr. Kerem Kınık, Prof. Dr. Fatma
Meriç Yılmaz, Dr. Oğuz Can, Yusuf Ramazan Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz, Esra Özkoç, Emre
Koç, Şükrü Can, Yener Tanık ve
Zübeyde Çelik'ten oluştu.
Kızılay yeni denetim kurulunda da
Prof. Dr. İsmet Durmuş, Hüseyin
Can, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci ve Şehmus Yıldırım
yer aldı.
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