İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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İyiliği Taşıyan
Koca Yusuflar
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Kovid-19 dolayısıyla
çeşitli ülkelere
Cumhurbaşkanlığımızın
koordinasyonunda gönderilen
tıbbi malzeme yardımlarına
dair haberlerde sıkça adını
duymuşsunuzdur: Koca Yusuf.
O, bizim için sadece bir nakliye
uçağı değil. Adını aldığı değerli
güreşçimizin gücünü, vefasını,
dirayetini, fedakârlığını da
hatırlatan bir simge.
Bir ülkede zor durumda kalan
insanların tahliyesinde, doğal
afetlerde ilk müdahalenin
gerçekleştirilmesinde, insani
yardım operasyonlarında daima
onun başrolde olması da bunu
gösteriyor.
Nerede yardıma ihtiyacı olan
biri varsa Koca Yusuf onun
yanındadır. Çünkü sırtını
yasladığı tarihî sorumluluk
bunu gerektiriyor.
En son isminin hakkını verirken
Beyrut limanında meydana
gelen patlamadan sonra gördük
onu.
İnsani yardım operasyonlarında
lojistik faaliyetlerin son derece
kusursuz bir şekilde yönetilmesi
hayati önem taşımaktadır. Ne

kadar yardımsever ve iyi niyetli
olursanız olun eğer güçlü bir
organizasyon kabiliyetiniz ve
performans yönetiminiz yoksa
yardımlarınız zamanında ihtiyaç
sahiplerine ulaşamaz.
Kızılay olarak acil ve afet
durumlarında ve sonrasında
özverili Koca Yusuflar
sayesinde olay yerine intikal
süremizin dakikalarla ifade
edilebilecek şekilde kısa
olduğunu söyleyebilirim.
Elinizde tuttuğunuz bu sayıdaki
çeşitli yazılarda buna dair pek
çok operasyonun arka planı var.
Bünyemizdeki sayısız Koca
Yusuflarla ve sizlerin desteğiyle
iyiliği göklere çıkarmaya devam
edeceğiz.

Türkiye Kızılay Derneği Adına Sahibi
Dr. Kerem Kınık / Genel Başkan
Yayına Hazırlayan / Kızılay Kültür ve Sanat AŞ
Genel Yayın Yönetmeni / Hasan Mert Kaya
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Halil İbrahim İzgi
Yazı İşleri Şefi / Halil Solak
Yayın Koordinatörü / Halil İbrahim Uçar
Editör / Fatih Tuncer
Son Okuma / Betül Ok Şehitoğlu
Yapım / Brandcom Group
Konsept Tasarım / Harun Tan
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YILDIZ HOLDİNG CEO’SU
MEHMET TÜTÜNCÜ
“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ
TÜRK TOPLUMUNUN
DNA’SINA İŞLEMİŞ BİR OLGU”

24
İYILIĞE AÇILAN KANATLAR
Sebanur Dündar
Erdem Çöplen

20

HAYRET İLE HAYRANLIK ARASINDA
DOKTOR HÜMEYRA ÖKTEN
Nevin Meriç

34

DÜNYANIN SIRTINI YERE GETİREN ADAM:
KOCA YUSUF

38

THY YÖNETİM KURULU VE İCRA
KOMİTESİ BAŞKANI M. İLKER AYCI
“THY İNSANLIK İÇİN
UÇMAYA DEVAM EDECEK”

44
İYILIĞI ASKIYA ALIYORUZ!
Merve Akbaş

5

48

AKDENİZ’DEN YANKILANAN SESLER
İNSANLIĞIN YOK SAYDIĞI
İNSANLARIN HİKÂYELERİ
Sennur Yassıkaya

54
KIŞ RÜYASI
Erhan İdiz

56

YÖNETMEN HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU
“TESADÜF OLAMAZ, BU KONU BENİ SEÇTİ”

70
İYİLİĞİN DENKLEMİ
Suavi Kemal Yazgıç

78

PROF. DR. AHMET SARI
“HER EDEBİ TÜR ŞİFA OLMA
POTANSİYELİNE SAHİPTİR”

Ekranda Ne Yapsak?
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Mesafeli normalleşme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı
açıklamayla, gerekli tedbirleri almak şartıyla tiyatro gösterimleri, opera
ve bale temsillerine izin verildi. Öte yandan Covid-19 vakalarının artış
göstermesi sebebiyle çevrimiçi etkinliklerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Ekim’in kültür sanat ajandasında neler var derseniz, haydi ekran başına!

ONLINE
KARAKALEM
A T Ö LY E S İ

istanbultasarimmerkezi.org/online-karakalem-atolyesi_OE15.html

2008 yılından itibaren hem geleneksel hem de çağdaş sanat ve tasarıma yönelik çalışmalarını sürdüren
İstanbul Tasarım Merkezi, pandemi sebebiyle ara verilen kurs ve atölyelerini Eylül ayından itibaren online
ortama taşıdı. Bu dönem programda yer alan ilginç kurslardanbiri de Canan Atmaca tarafından verilen
karakalem dersleri olacak. 06 Ekim-24 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrim içi faaliyet gösterecek olan
atölyede dersler Salı günleri 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Obje ve nesne çizim yöntemleri, doku
çalışması, tonlama bilgisi ve peyzaj gibi teknik bilgilerin uygulamalı öğretileceği atölye, çizginin resim
sanatındaki hikayesine yolculuk yapmak isteyen herkese açık.

K İ TA P O K U M A
KULÜBÜ

istev.org.tr/tr-TR/etkinlikler.
aspx?kid=95&id=378

İSTEV (İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı) tarafından organize edilen Kitap Okuma Kulübü’nde, her
ay Tanzimat’tan bugüne Türk edebiyatının klasiklerinden biri okunarak nitelikli bir incelemeye tabi
tutuluyor. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra edebiyata meraklı herkese açık olan kulüp, bilinçli bir okur
olma vasfını hedeflemekle birlikte, her roman vesilesiyle Batılılaşma, eğitim, bireyselleşme, kadın-erkek
ilişkileri, kentleşme, köyden kente göç olgularını sorgulama amacını taşıyor. Kitap Okuma Kulübü Ekim
ayında Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları’nı okumayı hedefliyor. 25 Ekim Pazar günü saat 14:00’te
başlayacak online programa katılım için kayıt yaptırmak yeterli.

1 05. Y I L I N DA
ULUSLARARASI
Ç A N A K K A L E S AVA Ş L A R I
SEMPOZYUMU

www.sempozyum-canakkale2020.com

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde
16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan105. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları
Sempozyumu pandemi sebebiyle 1-3 Ekim tarihine ertelenmişti. Yeni çalışmaları paylaşmak amacıyla
düzenlenen uluslararası sempozyumdacoğrafyadan gazeteciliğe, güzel sanatlardan uluslararası ilişkilere
sosyal bilimlerin hemen hemen her dalında sunumlar gerçekleştirilecek. Arşivcilik, kütüphane ve
dokümantasyon alanındaki gelişmelerle harmanlanacak olan sempozyumun birikiminin yeni çalışmalara
ilham vermesi amaçlanıyor.

PERŞEMBE
SİNEMASI "EVDE"

saltonline.org/tr/2261/persembe-sinemasi-evde

ÖNEMLI GÜNLER

24 Eylül’de başlayan Perşembe Sineması “Evde” çevrimiçi programıyla Salt Online, Ekim ayında da devam
edecek. Kurgu ve belgesel on filmden oluşan Perşembe Sineması “Evde” kuşağında çarpık kentleşme, dikey
yapılaşmanın gölgesinde filizlenen sorunlar, megakentlerde hayata tutunmaya çalışan bireyler, her gün daha da
hızlanan teknolojiye ayak uydurmaya çalışan toplumlar perdeye yansıyacak. Orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce
altyazılı olarak gösterilecek filmler sadece Türkiye’den erişime açık olacak. Ekim ayında UusMaailm (Yeni
Dünya), Batida de Lisboa (Lizbon’un Ritmi), Underground Fragrance (Yeraltı Esansı) ve Symphony of Now
(Bugünün Senfonisi) filmlerinin yer aldığı programın ayrıntılarına Salt Online sitesinden ulaşmak mümkün.

• 1 E K I M D Ü N YA YA Ş L I L A R G Ü N Ü • 4 E K I M D Ü N YA H AY VA N H A K L A R I G Ü N Ü
• 1 7 E K I M D Ü N YA YO K S U L L U K L A M Ü C A D E L E G Ü N Ü • 2 8 E K I M - 4 K A S I M K I Z I L AY H A F TA S I
• 2 9 E K I M C U M H U R I Y E T B AY R A M I
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K İ TA P L A R I

SİNEMA FİLMLERİNDE İNSAN HAKLARI
Hukuk fakültesinde eğitim veren farklı uzmanlar tarafından kaleme alınmış makalelerden
oluşanSinema Filmlerinde İnsan Hakları kitabı temel insan hak ve özgürlükleri açısından sinema
filmlerini inceliyor. 20. yüzyılın sonlarından itibaren hukuk fakültelerinde derse ve konuya uygun
sinema filmlerinden faydalanmak yaygınlaşmaya başlar. 21. yüzyılın başlarında ise çalışmalar artarak
yeni bir çalışma sahasının doğmasına yol açar. "Hukuk ve Sinema Hareketi" olarak isimlendirilen bu
yeni saha sebebiyle hukuk fakültelerinin müfredatlarında sinema, edebiyat, sanat, toplumsal bellek
ve gösterbilim gibi yeni seçmeli dersler de yer almaya başlar. Sinema üzerine yapılan ilk hukuk
çalışmalarının 1980’de yapıldığına dikkat çeken kitap, sahasında bir ilk olma özelliğini de taşıyor.
Kole kt if / Krit e r Yayı nla rı / 2 4 0 s ayfa

TÜRKİYE ÇOCUK GAZETELERİNDE
OSMANLI KİMLİĞİ 1869 - 1908
Birincil kaynaklardan hareketle kaleme alınan Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği 18691908 adlı eser, modernleşme sürecinin bir dayatması olarak, Osmanlı Devleti’nde “çocukluğun”
keşfini ve gelişimini inceliyor. Kitabını 1869-1908 tarihleri arasında yayınlanan 19 çocuk gazetesini
inceleyerek hazırlayan Eray Yılmaz, ders kitaplarını da tarayarak ahlak, ilim, dil, tarih ve coğrafya
konularının çocuklara nasıl aktarıldığına eğilmiş. Bu suretle Osmanlı’nın milli bir kimliğinin
inşasında kullandığı araçları tespit ederek gelenekle moderniteyi bağdaştırma çabalarına da dikkat
çekiyor. Çocuk gazetelerinde en çok vurgulanan temalardan birinin “vatan” olması da bu gayeye
matuf olsa gerek.
E ray Y ıl ma z / İ stanbul B ilg i Ü nive rsit esi Yayı nla rı / 350 sayfa

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK
Edip Cansever’in ifadesiyle çocukluk gökyüzü gibidir ve ondan kaçmak imkansızdır. Sahanın başucu
kitaplarından biri haline gelen İçimizdeki Çocuk’ta Doğan Cüceloğlu aslında yetişkinlere seslenir.
Ancak her yetişkin, çocukluğunun gölgesinde şekillenir ona göre. Her satırında kendimizden
bir şeyler bulacağımız kitap, sağlıklı bir çocukluğun insan hayatındaki önemine odaklanıyor.
Ebeveynlerin davranışlarının çocuklar üzerindeki yansımalarına ve sonuçlarına örneklerle dikkat
çekiyor. Hepimizin içinde bir çocuk var ve hayat kalitemizi bu çocukla ilişkimizin niteliği belirliyor.
Ona nasıl davranacağımızı ise ebeveynlerimizden öğreniriz.
Doğ an Cüce loğ lu / Remz i Kita pevi / 2 56 s ayfa

1 9. Y Ü Z Y I L E R M E N İ M Ü Z İ SY E N L E R İ N
K L A S İ K O S M A N L I M Ü Z İ Ğ İ ’ N E KAT K I L A R I
Çok değil bundan yüz yıl önce atalarımız aynı devletin vatandaşları olsa da bugün Türk ve
Ermeni kelimelerini olumlu bir cümle içinde yan yana kullanmak neredeyse imkansız gibidir.
Oysa asırlarca beraber yaşadık ve kullandığımız ev eşyalarından kumaşlara, yemeklerden müziğe
ortak bir kültürün hamurunu kardık. Nihavent makamındaki “Kimseye etmem şikâyet ağlarım
ben halime” şarkısını besteleyen Kemani Serkis Efendi bir Ermeni’dir. Klasik Türk müziğinin
baş yapıtlarından olan “Gamzedeyim deva bulmam” şarkısını besteleyen Kemani Tatyos Efendi
de öyle.Dilşen İnce Erdoğan ve Esra Çetin tarafından yapılan akademik bir çalışmaya dayanan
19. Yüzyıl Ermeni Müzisyenlerin Klasik Osmanlı Müziği’ne Katkıları kitabı kültür ve müzik
üzerinden Türklerin ve Ermenilerin ortak bir geçmişine ışık tutmaktır.
D il ş e n İ nce E rdoğ an & Esra Çe t in / Ge ce A kademi / 1 1 2 sayfa
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FILMLERI

YOLUN HALINDEN ANLAMAK
Bu sayıda sizin için seçtiğimiz filmleri seyrettikten sonra mültecilerin göç yollarında
yaşadıkları sıkıntıları daha iyi anlayacaksınız ve asıl yolculuğun menzile ulaştıktan sonra
başladığını fark edeceksiniz.
Hepinize iyi seyirler!

MISAFIR (THE GUEST)
Küçük kız kardeşi dışında bütün ailesini Suriye'deki savaşta yitiren Lina (Rawan Skef), komşusu Meryem (Saba
Mubarak) ile birlikte Türkiye'ye kaçar ve İstanbul'a gelir. Hayatta kalma mücadelesi Linan’ın ülkesine dönebilme
hayallerinin önüne geçmektedir ve bu hayatta kalma mücadelesi aynı zamanda bir trajedinin de hikâyesidir.
Yöne t me n: A ndaç Haz ne daroğ lu

D E N I Z D E K I AT E Ş
Avrupa’da göçmen krizinin cephesi olan İtalya’daki Lampedusa Adası’ndaki yaşamı ele alan belgeselin yönetmen koltuğunda
Gianfranco Rosi oturuyor. İtalya’nın güney kıyısından 200 km uzaklıkta yer alan Lampedusa, son yıllarda Avrupa’da yeni bir hayatın
hayalini kuran, Afrika ve Ortadoğu’dan gelen binlerce göçmenin umut limanıdır. Gianfranco Rosi bu Akdeniz adasında aylarını
geçirerek oranın tarihini, kültürünü ve 6.000’lik yerleşik nüfusu olmasına rağmen haftalık yüzlerce göçmen alan bu bölgenin günlük
gerçeklerini yakalar. On iki yaşında bir ada yerlisi olan Samuel’i belgeselin ana kahramanı olarak görüyoruz. Deniz kültürüyle
yetişmiş olmasına rağmen Samuel’in karada geçirdiği vakit göçmen krizine farklı bir bakış açısı sunmamızı da sağlıyor.
Yöne t me n: Gianfranco Rosi

İNSAN SELI (HUMAN FLOW)
Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan,
Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri görüntüler ve fotoğraflarla
yansıtıyor. Ai Weiwei'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle
zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor.
Yöne t me n: Ai We iwe i

FOR SAMA
Suriye’nin Halep ayaklanmasına şahit olan bir kadın, bu süreçte yaşadıklarını kızına anlatıyor. For Sama, savaşın
etkisini bir kadının bakış açısıyla gözler önüne seriyor. Bu beş yıllık süreçte aşık olan, evlenen, kızı Sama’yı dünyaya
getiren kadın, aynı zamanda birçok acıya da şahit olur. For Sama savaşa farklı bir gözle, kadın gözüyle bakarak hiç
görmediğimiz acı bir yönü gözler önüne seriyor.
Yöne t me nle r: Waad Al- Kat e ab, Edwa rd Watts
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MÜZİKLERİ

YO L YO K T U R ,
SEN YÜRÜRSEN
YO L O L U R
Dergimizin bu ayki konusu iyiliği ulaştırmak.
Lojistiğin ise en temel unsuru ulaşım. Bu
sayımızda, ulaşımı mümkün kılan yolu ve
yolculuğu öncelediğimiz bir “yol şarkıları” listesi
hazırladık. İyi yolculuklar!
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
https://youtu.be/siO6dkqidc4

(04:04)

Mumford & Sons - I Will Wait
https://youtu.be/rGKfrgqWcv

(05:12)

Pretenders - Don't Get Me Wrong
https://youtu.be/qbAab1hTxN4

(03:51)

David Bowie - Heroes
https://youtu.be/lXgkuM2NhYI

(03:28)

The Offspring - Why Don't You Get A Job?
https://youtu.be/LH-i8IvYIcg

(03:07)

The Black Keys - Lonely Boy
https://youtu.be/a_426RiwST8

(03:15)

Stereophonics - Dakota
https://youtu.be/SzBJQnD7TRM

(04:08)

Reboost - Diggin' U
https://youtu.be/WkcaFYXVe-0

(03:00)

Avicii - Wake Me Up
https://youtu.be/IcrbM1l_BoI

(04:32)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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KALDIRMAK

TEKNOLOJI

YO L DA K I TA Ş I
KALDIRMAK
KADİR EMRE AKCİ

Yüzyıllara dayanan bir iyilik geleneğine, insanlığın doğuşuna tanıklık etmiş topraklar üzerinde
yaşıyoruz. Medeniyetimizi güçlü kılan bu kültürü günümüze taşıyan emek ve enerji bugün daha
yoğun ve hissedilir durumda. Asırlar önce atalarımızın karşılık beklemeden yollardan kaldırdığı
taşlar bugün büyüdü, altına gireni ezen kayalar haline geldi. İnsanlığın yolculuğuna devam
edebilmesi için artık taşları kaldırmak yetmiyor, yeni bir yol bulmak, bir yol açmak gerekiyor.
Beşeri ve doğa afetler artık teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek baş edebileceğimiz
sonuçlar doğuruyor. Enerjiyi, zamanı, insanı ve hizmeti en verimli şekilde yönetebilmek bugün
iyiliği gerçekleştirebilmek için de önemli. Bu sayımızda iyiliği gerçekleştirmemizi sağlayan lojistik
teknolojilerini konuşacağız.
Ford F-Vision
Türkiye’de Ford Otosan tarafından şimdilik konsept olarak üretilen bu elektrikli tır otonom bir sürüş vaat ediyor. İlk
olarak 2018 yılında Ticari Araçlar Fuarı’nda görücüye çıkan bu konsept taşımacılıkta bir devrim yapma potansiyeline
sahip. Planlanan yükü, en doğru rotada yine planlanan sürede taşıyabilmek lojistiğin en önemli sorununu ortadan
kaldırabilecek gibi. En başta sürücü faktörünü ortadan kaldırıyor gibi görünse de uzmanlara göre bu teknolojinin
tasarlandığı gibi gerçekleşmesi için de pasif sürücülü bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Yani araç trafiğe çıkıp bir noktadan
diğer bir noktaya kendi başına gidebilecek yeteneğe sahip olsa da ilk aşamada bu yolculuğa bir sürücünün pasif de olsa
eşlik etmesi bekleniyor. Tüm bu teknolojik alt yapının yanı sıra otonom araçların trafikte sürücüsüz seyredebilmesi için
gerekli kanuni düzenlemenin hükümetlerce yapılması gerekiyor. Zira otonom araçlarla ilgili olarak kazalar gibi ceza
gerektirebilecek durumlarda sorumlunun kim olacağı noktasında henüz ortak bir karar verilebilmiş değil. Göreceğiz.
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KALDIRMAK

Ambar Yönetim Sistemleri (WMS)
Lojistiğin temel bileşenlerinden birisi olan depo yönetimi, operasyonu kolaylaştırıp maliyeti azaltabileceğiniz unsurların başında
geliyor. Oracle gibi dünya devi bilişim firmalarının yanı sıra yerli yazılımların da rekabet halinde olduğu bu alanda amaç kurumsal
kaynak yönetimini en iyi şekilde kurgulamak. Bunu da bir ambar içerisinde yürütülen tüm faaliyetleri merkezi ve tek bir elden
yöneterek gerçekleştirebiliyorsunuz. Depo/Ambar yönetimini verimli hale getirmek için en doğru yazılımı seçmek önemli.
Operasyonun büyüklüğüne ve niteliğine göre tercih edilebilecek başlıca yazılımları şöyle örneklendirebiliriz: NetSuite, Fishbowl
Inventory, 3PL WM, Softeon, Infor SCM… Ülkemizdeki Afet Lojistik Merkezlerinin stokları ise Kızılay tarafından SAP’nin EWM
çözümüyle yönetiliyor.

NationalDrones
NationalDrones, drone’ların faaliyet alanını
insanlığa hizmet etme odağında bir gelecek
vizyonuna taşıyabilmiş Avustralya menşeili bir
teknoloji firması. Drone’lar aracılığıyla geniş
bir hizmet ağı sunuyorlar ama bu ağ içerisindeki
en önemli hizmetleri acil yardım faaliyetleri.
Arama kurtarma, acil kan temini gibi konularda
çözümleri var. Bu alana odaklanan diğer teknoloji
firmalarının ise bir sonraki aşamada gıda ve hijyen
öncelikli insani yardım malzemesi dağıtımına
yöneldiğini görüyoruz. Bu Avustralya firması
benzer birçok oluşumdan sadece bir tanesi ve
drone’ların geleceğimizdeki yerine baktığımızda
insani yardım alanında lojistiğin en önemli
aktörlerinden biri olduklarını görebiliyoruz.
Dünya e-ticaret devi Amazon’un yakın zamanda
drone ile ürün teslimine başlayacağını açıkladığını
da düşünürsek bu teknolojinin yakın zamanda
hayatımıza gireceğini söyleyebiliriz. Hatta
Kızılay’ın Drone ile kan teslimi üzerine Ar-Ge
çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz ve belki de
bu yöntemi dünyada ilk kullanan ülke Türkiye
olabilir.
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130’u aşkın ülkede 65 binden fazla çalışanı olan bir kurum
olarak üretim yaptığımız toprakları sahiplenmek, korumak,
vatandaşlık bilinciyle toplumun ihtiyaçlarına çözüm üretmek en
öncelik verdiğimiz sorumluluklarımız arasında yer alıyor.

Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma,
sosyal ve toplumsal sorunların çözümü
noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel
kriterler nelerdir?
Yıldız Holding’in önemli bir mottosu var:
“Mutlu Et, Mutlu Ol.” Bu nedenle tüm iş
yapış şekillerimizi ve projelerimizi tasarlarken kendi mutluluğumuzun yanı sıra
dokunduğumuz bütün paydaşlarımızın ve
değer zincirimizin mutlu olması hedefiyle
hareket ediyoruz. 130’u aşkın ülkede 65
binden fazla çalışanı olan bir kurum olarak
üretim yaptığımız toprakları sahiplenmek,
korumak, vatandaşlık bilinciyle toplumun
ihtiyaçlarına çözüm üretmek en öncelik
verdiğimiz sorumluluklarımız arasında yer
alıyor. Kaynakların doğru kullanımı, tasarruf, verimlilik, kuruluş yıllarımızdan beri
şirketimizin DNA’sında bulunan kavramlar.
Bunlardan hareketle, merkezine “israfsız
şirket” modelimizi koyduğumuz sürdürülebilirlik odağımız doğrultusunda da tarımın
sürdürülebilirliğini sağlamak, yerel üreticileri destekleyerek ülke ekonomisine ve toplum
refahının artmasına katkıda bulunmak
amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sabri Ülker'in “Her insanın mutlu bir
çocukluk geçirme hakkı vardır” sözünden
aldığımız ilhamla Ülker’in 70’inci yılına
denk gelen 2014 yılından bu yana, Yıldız
Holding bünyesinde “Mutlu Et, Mutlu Ol”
gününü kutluyoruz. “Mutlu Et Mutlu Ol”
gününe her yıl dünyanın dört bir yanındaki 65 bin Yıldız Holding çalışanı, bağış
ya da farklı projelerle katılıyor. Global bir
Türk şirketi olarak hem yurt içinde hem de
yurtdışında birçok sivil toplum kuruluşuyla
işbirliğimiz var. Bu sivil toplum kuruluşları
arasında Türkiye’de başta Türk Kızılay olmak üzere Turmepa, LÖSEV, Deniz Feneri,

TEMA Vakfı, Darüşşafaka gibi kurumları,
yurtdışında ise özellikle çocukların refahı
ve mutluluğu için çalışan UNESCO gibi kâr
amacı gütmeyen kuruluşları sayabiliriz. Bu
çalışmalar doğrultusunda çalışanlarımız,
başta ihtiyaç sahibi çocuklara kitap, kırtasiye, oyuncak, kıyafet yardımı yapmanın yanı
sıra dönemsel olarak kan ve kök hücre bağışlarında da bulunuyor. Yıldız Holding’de
gönüllülük çalışmalarını destekliyor ve bu
alanda çalışanlarımızı teşvik edici pek çok
proje yürütüyoruz. Ek olarak çevreye yapılan yatırımın dünyamızın geleceğine yapılan
yatırım olduğu bilinciyle bu alanda hem iş
süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla projeler yürütüyor, hem de sosyal sorumluluk
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki
en önemli sosyal sorumluluk projemiz ise
Turmepa işbirliğinde bu yıl dördüncüsünü
düzenleyeceğimiz Sabri Ülker Çevre Ödülü.
Sabri Ülker Çevre Ödülü, çevreyi korumaya
yönelik geliştirilen bilimsel çalışmaları ön
plana çıkarıp desteklemeyi, bireyler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri nezdinde
farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu sene
“Çevre ve İnsan” temasını sahiplenen yarışmamız kapsamında, sıfır atık yaklaşımıyla
hem doğal kaynakların korunmasını teşvik
eden hem de doğal dengenin bozulmasını
önlemeye yönelik çözüm üreten, yenilikçi
çalışmalara ödül vereceğiz. Çevresel etkiyi
azaltma ve kaynakları sonraki kuşaklara aktarma sorumluluğuyla yürüttüğümüz sosyal
sorumluluk projelerimizin yanı sıra holding
ve grup şirketlerimizde sürdürülebilirlik
alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz.
Pandemi dönemiyle birlikte şirketlerin yerel
üretime ve üreticiye destek vermesinin,
sürdürülebilir gıda ve tarım politikalarının
desteklenmesinin önemi bir kez daha ortaya
çıktı. Yıldız Holding’in bu strateji doğrultusunda yürüttüğü çalışmalardan birinin ilk
meyvesini kısa bir süre önce aldık. Ülker’in,
Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ile 13 yıldır yürüttüğü

D N A’ S I N A I Ş L E M I Ş B I R O LG U ”
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Salgınla birlikte yaşadığımız süreç, coğrafi olarak aramızda sınırlar olsa bile
ülkelerin ve toplumların aslında birbirine ne kadar bağımlı olduğunu ve
dayanışmanın önemini gösterdi.

ve sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yüksek
kalitede yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini
hayata geçirmek için başlattığı projede ilk hasat bu
sene yapıldı. Verimliliği yüksek, hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir bisküvilik buğday türü olan Aliağa
Buğdayı sayesinde tarım sektörüne son derece kaliteli,
dayanıklı ve verimli bir buğday türü kazandırmış olduk. Kerevitaş ve Şok şirketlerimizle de sürdürülebilir
tarım uygulamalarını destekliyor, ülkemiz toprağına
ve üretimine can verecek projeler geliştiriyoruz. Yıldız
Holding olarak 2020 yılı sonuna kadar sözleşmeli 175
bin dekarlık alanda yaklaşık 700 bin ton hammadde
alımı gerçekleştirerek yerli ve sözleşmeli tarım kapsamındaki çalışmalarımızla 500 binden fazla aileye katkı
sağlamayı hedefliyoruz.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız nasıl gelişti?
1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her
koşulda ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatmayı
görev bilen Türk Kızılay, ülkemizin en köklü ve en
güçlü yardım kuruluşu olması vasfıyla hepimiz için bir
gurur kaynağıdır. Yıldız Holding ve Kızılay işbirliği
de çok eskilere dayanıyor. Geçmişte, ülkemizin içinden
geçtiği her olağanüstü durumda Türk Kızılay’ın yanında yer alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştık ve yardımlarda bulunduk. Kızılay ile yakın zamandaki son

işbirliğimiz ise pandemi döneminde gerçekleşti. Mart
ve nisan aylarında karantina altında bulunan 20 bin
kişiye Kızılay aracılığıyla gıda ürünlerimizi ulaştırdık.
Bunun yanı sıra Kızılay’ın ihtiyaç sahibi aileler için
her yıl hazırladığı gıda yardımı kolilerinin içerisinde de ürünlerimizle yer alıyoruz. Yine sene boyunca
Kızılay’ın düzenlediği çeşitli bağış kampanyalarına
destek veriyor, kan ve kök hücre bağışı konusunda
farklı dönemlerde başlatılan kampanyalara da gönüllü
çalışanlarımızla katılıyoruz.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Salgınla birlikte yaşadığımız süreç, coğrafi olarak
aramızda sınırlar olsa bile ülkelerin ve toplumların aslında birbirine ne kadar bağımlı olduğunu ve dayanışmanın önemini gösterdi. Dünya üzerindeki son hasta
insan iyileşene kadar hiçbirimizin güvende olamayacağını anladık. Ne mutlu bize ki dayanışma kültürü Türk
toplumunun DNA’sına işlemiş bir olgu. Tüm süreç
boyunca halkımız dayanışmanın en güzel örneklerini
sergiledi. Biz de Yıldız Holding’de bu süreç başlar
başlamaz ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için tüm
kaynaklarımızla seferber olduk. Kızılay ile yaptığımız
işbirliğinin yanı sıra Bezmialem Üniversitesi’ne yoğun
bakım monitörü, ultrasonografi cihazı, EKG cihazı,
defibrilatör, laringoskop, videolaringoskop, steteskop
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Salgın “sosyal mesafe” kavramını hayatımızın her
alanında merkeze yerleştirdi ve çalışma hayatımızı
da aynı şekilde etkiledi. Pandeminin etkisiyle uzaktan
çalışma ihtiyacına yönelik olarak, çalışanlarımız için
yeni birçok dijital uygulamayı hayata geçirdik.

Y I L D I Z H O L D I N G S A N AT
KOLEKSIYONUNDA YER ALAN VE
D Ü Z E N L E N E N O N L I N E M Ü Z AY E D E
I L E G E L I R I İ STA N B U L T I P FA K Ü LT E S I
VA K F I ’ N A B A Ğ I Ş L A N A N S A N AT Ç I
E K R E M YA L Ç I N D A Ğ ’ I N ‘ KO N T R A S T L A R ’
ADLI ESERI

gibi tıbbi cihazlara ek olarak hijyen uygulamaları için dezenfektan el antiseptiği, yer yüzey
dezenfektanı gibi toplam 3 bin adetlik medikal
ürün ve malzeme bağışında bulunduk. Ayrıca
Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda
yer alan sağlık çalışanları yararına düzenlenen ve gelirinin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanan online müzayedeye
destek verdik. Bu kapsamda Yıldız Holding
sanat koleksiyonunda yer alan, sanatçı Ekrem
Yalçındağ’a ait ‘Kontrastlar’ adlı eseri söz
konusu müzayedeye bağışladık. Bu süreçte
tüm insanların en çok önem verdiği konulardan biri de gıda güvenliği ve evlerine aldıkları
ürünlerin hijyeniyle ilgiliydi. Bu konuda hızlı
aksiyonlar alarak hem ofislerimizde hem de
üretim tesislerimizde gerekli tüm koşulları
sağladık. Şirketlerimizden Kerevitaş, Besler,
Aytaç, Donuk Fırın ve Polinas üretimde gösterdikleri özen, uyguladıkları yüksek kalite ve
hijyen standartları sayesinde “TSE Kovid-19
Güvenli Üretim Belgesi”ne layık görüldü.
Bunların yanı sıra dijitalleşme bu dönemde
en fazla mesai harcadığımız konulardan biri
oldu. Bilindiği üzere salgın “sosyal mesafe”
kavramını hayatımızın her alanında merkeze yerleştirdi ve çalışma hayatımızı da aynı
şekilde etkiledi. Pandeminin etkisiyle uzaktan
çalışma ihtiyacına yönelik olarak, çalışanlarımız için yeni birçok dijital uygulamayı hayata
geçirdik. Çalışanlarımızın fiziki sağlığını korumanın yanı sıra hepimizin özellikle sevdik-

leri için kaygılanıp endişelendiği, yoğun stres
yaşadığı günlerde onların psikolojik sağlığını
güçlendirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı
da öncelikli hedeflerimiz arasına yerleştirdik.
Pandemi günlerinde çalışanlarımızın kendini
iyi hissetmesini ve ihtiyaç duydukları anda
destek almasını sağlamak amacıyla “Nasılsın”
ismini taşıyan dijital uygulamayı hayata geçirdik. Bilgi Teknolojileri Başkanlığımız tarafından geliştirilen chatbot, çalışanlarımızın
sabah 08.30’da bilgisayarlarından veya mobil
cihazlarından Microsoft Teams uygulamasına
girmesiyle birlikte aktif oluyor. Çalışanımızın
kendini iyi hissetmemesi durumunda, ilgili işyeri hekimi ve insan kaynakları hızla haberdar
ediliyor. Ardından çalışanla iletişime geçilerek
süreç takibe ve kontrol altına alınıyor. 70’ten
fazla pasaportun bulunduğu Yıldız Holding’te, farklı dillere sahip 65 bin çalışanımız
güne bu uygulamayı kullanarak başlıyor. Yine
pandemiden önce kampüsümüzde çalışanlarımız ortak alanları kullanarak sohbet etme,
sosyalleşebilme imkanına sahipti ancak bu
süreçte hayatımıza giren sosyal mesafe, ilişkilerimizi kısıtladı ve yüz yüze iletişimimizi çok
azalttı. Bizde Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü’ndeki sosyal yaşam alanlarımızda gerçekleşen tesadüfi karşılaşmalar ve sohbetleri “yeni
normal” çerçevesinde Dijital Koridor’a taşıdık.
Her hafta dijital uygulama tarafından rastgele
seçilen çalışanlarımız, online platformda bir
araya gelerek sosyalleşme imkânı buluyor.
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NEVIN MERIÇ

HAYRET İLE HAYRANLIK ARASINDA
DOKTOR HÜMEYRA ÖKTEN
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Hayatını insanlığa ve hastalarına adayan Dr. Ayşe Hümeyra
Ökten, 30 Ağustos 2020’de, 85 yaşında Medine’de vefat etti.
Cumhuriyet'in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan
Ökten, henüz asistanken Kızılay'ın ilk kadın doktor görevlisi
olarak hacca gitti. Hümeyra Ökten’i kendisini yakından
tanıyan Nevin Meriç 1868 için yazdı.

AY Ş E

HÜMEYRA ÖKTEN

DINDAR BIR DOKTOR HANIM
SÖYLEŞI: NEVIN MERIÇ
T I M A Ş YAY I N L A R I
2 8 8 S AY FA

Doktor Ablayı anlatacak en doğru kelimeyi düşünürken dudaklarımdan “Haza Müslüman” kelimesi döküldü. Onu kuşatan efradını cami ağyarını mani bir tarifti bu.
Doktor Abla ayet ve hadislerde anlatılan Müslüman davranış biçimlerinin ete kemiğe
bürünmüş haliydi adeta. Mesela hiç boş işi olmadı. Boşa geçen zaman, boş konuşmalar, malayani hal ve hareketler hayatının hiçbir döneminde görülmedi. Konuşmasında da, gezmesinde de, iş yaparken gözettiği kurallarında da Allah’ın rızası, Müslümanın gönlünü yapmak ilkesini yerine getirmekti meselesi.
Beş sene öncesine kadar her sene Hac’dan önce birkaç ay İstanbul’a gelir sılayı
rahim yapardı. Eşini dostunu ziyaret eder, yurtiçi geziler yapardı. Dindar Bir Doktor
Hanım hatıratını yazdığım zaman birçok yerden konuşma talepleri gelmeye başladı.
Bazen tek başına bazen birlikte talepleri yerine getirirdik. Çok İmam-Hatip, Kur’an
kursu davetlerine katıldık. Ancak bir süredir artık Türkiye’ye gelemiyordu. Tabii bu
durum kendisini görmek isteyenleri engellemedi bilakis hayatlarına bu vesileyle umre
girdi.
Her daim yardıma hazır
Doktor Abla çevresi tarafından çok seviliyordu. Hatıratından sonra bu halkaya
okuyucuları da eklendi. Artık kitabı okuyan, bağlantı kuruyor, bir biçimde görüşmek
istiyordu. Kendisinin Medine’de olduğunu söylediğimde de görüşebilmek için umre
planlarını öne alıyorlardı. Bir keresinde bir okur aradı. “Kızım Amerika’da kitabı
okumuş, tanışmak istiyor” dedi. Medine’de yaşadığını söyleyince, bunu da vesile
kılıp kızını umreye göndermişti.
O yaşında az çok demeden kendisini tanımak isteyenleri kabul etti. Bir keresinde
Diyanet’ten arkadaşlar onunla tanışmak, sohbet etmek isteyince randevu aldım.
Çamlıca’da toplandık. Hayret ve hayranlıkla biraz hayattan biraz ibadetten daha çok
da insanlığa dair sohbetimiz olmuştu. Bir keresinde de Büyükada’ya gitmişti. Ada
vaizi arkadaş davet etmişti. Spor tesislerinin salonunda sıcak bir günde Ada cemaatine konuşma yapmıştı. Ne yorgunluk ne isteksizlik vardı. Her seferinde aynı heyecan
ve sevinçle konuşmalarını yaptı. “Hiçbir zaman acaba emeğim zayi oldu mu?” diye
düşünmez bilakis kendisinden istenen taleplere cevap vermek için çabalar, bundan da
memnun olurdu. Zaten doktor olmayı istemesinde de insana yardım edebilme imkânının etkisi olduğunu görüyoruz. Hayatının her safhasında da bunu göstermiştir.
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Doktor Abla çevresi tarafından çok seviliyordu. Hatıratından sonra bu halkaya okuyucuları
da eklendi. Artık kitabı okuyan, bağlantı kuruyor, bir biçimde görüşmek istiyordu. Kendisinin
Medine’de olduğunu söylediğimde de görüşebilmek için umre planlarını öne alıyorlardı.
Henüz öğrenciyken bile hastalarla ilişkisindeki müşfikâne
yaklaşımı, etrafını kuşatan sevgi haleleri ve dualarla kendisine geri döndü. Hastaya sadece hastalığı üzerinden bakmaz
bütün hayatını gözden geçirerek en uygun tedavi yöntemini
uygulardı. Bir keresinde kimsesiz yaşlı bir erkek hastasının
evde bakımının gerektiği gibi yapılamayacağını bildiğinden
yatışını uzatmış ama nöbetçi olmadığı bir günde çıkış verildiğini görünce de çok üzülmüştü. Yine bir hastasını dünyayı
terk edeceği vakitlerde yalnız bırakmamak için mesaisinden
sonra akşamın bir vaktinde Harbiye’deki evine kadar gitmiş
ailesi onu dualarla ahirete uğurlamıştı.

Bir keresinde otururken öylesine “Doktor Abla beni hiç arkadaşlarınızla tanıştırmadınız” diye takılmış, sonra da unutmuştum. Yine birlikte bir imam-hatip’te konuşma yaptıktan
sonra “gitme sana sürprizim var” dedi ve bizi Taksim’e bıraktılar. “Hayırdır Doktor Abla nereye gidiyoruz” dedim ama çıt
yok. Gezi Parkına bakan apartmanların birine girdik ve üst
katlarda bir dairenin zilini çaldık. Doktor Abla yaşlarında
bir hanım bizi karşıladı, içeriye buyur etti. Meğer Doktor
Abla’nın Fatih’ten komşularının kızı, çocukluk arkadaşı imiş,
birlikte büyümüşler. Bir an da müthiş bir sohbetin içinde
buldum kendimi.

Vefalıydı. Hafızası çok kuvvetliydi. Kendisiyle bir biçimde
ilişkide olanları asla unutmaz görüşmek için fırsat kollardı. Bir keresinden bir grup arkadaşla Fethipaşa’da kahvaltı
yaptık. Sonrasında ayrılacakken arkadaşlara “siz bekleyin”
dedi. Beni yanına alarak oradaki eski evlerden birinin zilini
çaldı. Biraz bekledikten sonra kapı açıldı ama kimse gözükmüyordu. Neyse merdivenleri çıktık: Üst katta birisi yatağa
bağımlı iki yaşlı hanım. Yaşlı ve fakat biraz daha genç olanı
ona bakıyor ve “hocamı yeni getirdim, banyosunu yaptırdım”
diye sevinçle anlatıyordu. Meğer ameliyat olması gerektiğinden yakınlarına götürmüş, “bir ay sizde dursun sonra ben
tekrar alacağım” demiş ama akrabaları bakımevine vermişler.
Ameliyattan kalkar kalmaz hocasının bakımevinde kaldığını
öğrenince çok üzülmüş de yalvar yakar yanına almayı başarmış ve “Allah’a şükür verdiler, yine birlikteyiz” diye sevincini
izhar ediyordu. Doktor hanımdan ve arkadaşlarından hep
insanlığa ve Müslümanlığa dair izler gördük öğrendik.

Hayatındaki iki önemli şey
Doktor ablanın hayatında iki şey çok önemliydi, hatta hayatının merkeziydi diyebilirim: Medine ve insan gönlü! Türkiye’de Hac izninin çıktığı yıllarda Kızılay da hacıların sağlığı
için Hacda görev yapacak doktorlar gönderiyordu. Bir evvelki
sene gönderilen doktorlar yaşlı olduklarından hastalanınca
sonraki sene daha genç doktorları seçme kararı alınmış ve
Tıp Fakültesi’ne de bildirmişler. Fakülte hacca gitmek isteyen
doktorlar müracaat etsinler diye duyuru yapmış ama Doktor
Abla her daim hastalarla uğraşmaktan duyuruyu görmemiş
bile. Belirlenen kontenjan dolmak üzereyken bir hocasının
aklına gelmiş. Doktor Abla’da hacca gidecekler arasındaki
yerini almış. Böylece Cumhuriyet döneminde Kızılay’ın hacda
görevlendirdiği ilk kadın doktor olmuş.
O yıllarda hacca gemiyle gidilirdi. Doktor Abla görevine
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Doktor ablanın hayatında iki şey çok önemliydi,
hatta hayatının merkeziydi diyebilirim:
Medine ve insan gönlü!
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gemide başlayınca hocası, “şimdiden yorulma Hümeyra daha
çok çalışacaksın” demiş. Ama iş onu hiçbir zaman yıldırmazdı.
Ağustos sıcağında Arafat yanarken, doktorlar hastalanınca o
başörtüsünün altına koyduğu buz torbasıyla görevini aksatmadan yaptığında çok mutlu olur ve şöyle dua ederdi: “Ya Rabbi
kabul et de her sene hacca geleyim, hacılara hizmet edeyim.”
Duası kabul oldu ve sonraki senelerinde hep hacda oldu.
Hayatı Medine oldu
Medine Doktor Ablada aşkın karşılığıydı desek yanlış olmaz.
Çünkü Medine’yi gördükten sonra hayatı Medine oldu. Sonraki yıllarını hep Medine üzerinden planladı. Çalışma hayatında
tek şartı, senede bir ay Medine’ye gitmekti. Medine evi, adresiydi. Evinde bulamayanlar bilirlerdi ki Ravza’da bir sütunun
dibinde murakabedeydi. Annesi yaşlandığında bir gün, “Kızım
artık gitmesen, özlüyorum” dediğinde “Medine olmazsa ben
ölürüm anne” diye cevap vermiş. Bu bağlılık karşısında hiçbir
fani duramazdı ve son haccında Mekke’de rüyasında annesi
“Kızım gel artık” dediğinde cevabı “Medine’ye varayım da
oradan gelirim anne” olmuştu.
Doktor Abla’nın tek dileği Medine’ye defnedilmekti. Bir gün
şaka babında “Doktor Abla biliyorsunuz Arabistan’da gömü
vefat edilen yerde yapılıyor, hacılara da onu uyguluyorlar. Şehir
şehir taşımıyorlar cenazeyi. Mekke’de vefat ederseniz istikamet
Cennetülmualla… Yapılacak bir şey yok” dedim. Şöyle bir yüzüme baktı, biraz gerildi ve, “Olur mu canım, ben Medine diye
vasiyet ettikten sonra kim beni Mekke’de bırakır. Buzdolabı
arabalara koyar getirirler” demişti. Esprili neşeli, güler yüzlü,
konuşkandı.
2020’de korona tedbirleri sebebiyle sadece Suudi Arabistan’da
yaşayan sınırlı sayıdaki kişiye izin verdi. İzin verilen bir grup
da doktorlardı ama maalesef doktor abla izin verilenler arasında değildi. Ancak onu yolundan hiçbir şey alıkoyamazdı.
O yaşında birçok meşakkate göğüs gererek Arafat’ta çıkmayı
başardı fakat ziyaret tavafı nasip olmadı. İzinsiz olduğundan
Kâbe’ye giremedi. Mekke’de Kâbe izninin çıkmasını bekledi
ama kendini iyi hissetmeyince Medine’ye döndü. Doktorların
ameliyat tekliflerini kabul etmedi. “Allah” diye diye sayılı
nefeslerini tamamlarken “ihtiyarlığın bu kısmı zormuş” diyerek
yine bizi bilgilendirme derdindeydi. 30 Ağustos 2020 vefat etti
ve ertesi gün Cennetülbaki’de sırlandı.
Güzel yaşadı, güzel terk-i dünya eyledi. O, dünya hayatını ağaç
dibinde dinlenen yolcu misaline benzeten hadisi yaşayandı
adeta. Arkasında ne maddi ne de niza nevinden tek bir şey
bırakmadı. Mekânı cennet, Kevser müdavimleriyle sohbeti,
muhabbeti daim olsun.
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İyiliğe Açılan
Kanatlar
SEBANUR DÜNDAR
ERDEM ÇÖPLEN

Göklerdeki yerini gönüllere taşımış, iyiliğe kanat açan Koca Yusuf ’un öyküsünü
onunla birlikte iyilik yolculuğuna çıkan Kızılaycılardan dinleyelim.
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2003 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 Avrupa ülkesi, büyük çaptaki
nakliye ihtiyaçlarına çare olabilmesi adına ortak bir proje başlatırlar. Bu projenin
çıktısı olarak Türkiye, 10 adet A400M askeri nakliye uçağına sahip olacaktı. Geçen
süre içerisinde 9 uçak filomuza katıldı, 10. uçağın da 2022 yılında filoya katılması
planlanıyor.
A400M Nakliye Uçağının Teknik Özellikleri
Kapasite		

37 ton

Uzunluk		

43.8 m

Kanat Açıklığı		

42.4 m

Yükseklik		

14.6 m

Boş Ağırlık		

70 ton

Azami Kalkış Ağırlığı

114 ton

Motor			

4x EPI TP400D6 (11.000 hp)

Seyir Hızı		

781 km/sa

Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği olan bu devasa uçaklara,
hem cüssesine hem de görevine yakışır bir isim düşünülmeye başlandı. Sonunda o
çok yakışan isim bulundu: Koca Yusuf. 1.88 boyunda ve 138 kilo ağırlığında olan,
heybeti ile nam salmış Türk güreşçi, iyilik uğrunda canını hiçe sayan Koca Yusuf…
Bu ismin, iyiliğin göklerdeki temsilcisi olmuş bu uçaklara neden bu kadar çok yakıştığını anlayabilmek için elinizdeki derginin sayfalarında yer alan Pehlivan Koca
Yusuf’u anlatan yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

Koca Yusuf bir nakliye
uçağından çok daha
fazlası oldu. Dünyanın
birçok yerinde meydana
gelen afet durumlarında,
ihtiyaç sahibi insanlara
yardıma uçtu
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Koca Yusuf da Türk Kızılay’ın pek çok insani yardım operasyonunun
da başkahramanı oldu. Son olarak da Beyrut patlaması sonrası
gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarında da rol aldı.

Kurtuluş’tan Koca Yusuf’a
Koca Yusuf bir nakliye uçağından çok daha fazlası oldu.
Dünyanın birçok yerinde meydana gelen afet durumlarında, ihtiyaç sahibi insanlara yardıma uçtu.
Kovid-19 nedeniyle Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanlığının koordine ettiği tıbbi malzeme
yardımlarının tesliminde, Vuhan’dan Kovid-19 tehditi
altındaki Türk vatandaşlarının tahliyesinde, Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara insani yardım
operasyonunda, 2017’de Somali Mogadişu’daki terör
saldırısından sonra bölgeden 34 yaralının Türkiye’ye
getirilmesinde, 2017’de Kuzey Irak ve İran’da meydana
gelen depremlere ilk müdahalenin gerçekleştirilmesinde, Malatya ve Elazığ depremlerinde Türkiye’nin dört
bir yanından gelen yardımın bölgeye ulaştırılması ve
Elazığ’dan yapılacak tahliyeler için Hava Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından hava köprüsü oluşturulmasında,
Van’daki çığ faciasında hızlı lojistik desteğin yanında

kurtarma ekipleri ve yaralıların taşınmasında, Beyrut
limanında meydana gelen patlamadan sonra Lübnan
halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım
desteğinin taşınmasında, başkahraman olarak görev aldı.
Kurulduğu 1868 yılından bu yana ülkemizin şefkatli
elini tüm dünyaya uzatan Türk Kızılay’ın tarihinde,
iyiliği taşıyan araçların ayrı bir yeri var kuşkusuz. II.
Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ın Nazi Almanya’sının işgali altında bulunduğu dönemde, bu ülkeye Türkiye'den
insani yardım taşınmasında oynadığı rol ile tarihe geçen
Türk kuru yük gemisi Kurtuluş örneğin. Kızılay adına
Atina'nın Pire Limanı’na beşinci seferini yaparken, 20
Şubat 1942 sabahı Marmara Adası'nda kayalıklara çarparak batan gemi, insani yardım tarihine geçti. İşte bu
geleneğin yeni temsilcisi Koca Yusuf da Türk Kızılay’ın
pek çok insani yardım operasyonunun da başkahramanı
oldu. Son olarak da Beyrut patlaması sonrası gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarında da rol aldı.
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4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana
gelen korkunç patlama sonucu 8.000’den fazla bina hasar gördü. Çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan patlamanın hemen ardından harekete geçen Türkiye ve Türk Kızılay, 1.152 adet kan torbası, 10.000 adet
cerrahi maske, 1.000 adet koruyucu tulum, 100 adet koruyucu gözlük,
20.000 adet vinil eldiven ve 2058 adet gıda kolisi ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında çok sayıda hijyen setini Koca Yusuf ile bölgeye taşıdı.
Şimdi sözü Kızılay’ın insani yardım çalışmalarında görev alan ve Koca
Yusuf’a yol arkadaşlığı eden Kızılaycılara bırakalım.
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Çok sayıda can kaybı ve
yaralanmaya yol açan
Beyrut’taki patlamanın
hemen ardından harekete
geçen Türkiye ve Türk
Kızılay, 1.152 adet kan
torbası, 10.000 adet cerrahi
maske, 1.000 adet koruyucu
tulum, 100 adet koruyucu
gözlük, 20.000 adet vinil
eldiven ve 2058 adet gıda
kolisi ile Kovid-19 ile
mücadele kapsamında çok
sayıda hijyen setini Koca
Yusuf ile bölgeye taşıdı.

“Bizim Koca Yusuf geldi”
Abdullah KAYA
Ben Türk Kızılay Senegal Delegasyon
Başkanlığı’nda Delegasyon Başkanı olarak
görev yapıyorum. Kızılay personeli olarak
Mozambik, Tanzanya ve Senegal’de
hayırseverlerimizin bağışlarını ihtiyaç
sahiplerine ulaştırma onuruna eriştim.
İlk uluslararası görevim olan Mozambik,
IDAI Kasırgası Acil Durum Müdahale
çalışmamızı tek kelimeyle “unutulmaz”
olarak özetleyebilirim. 24 Mart 2019 tarihinde adımımızı attığımız liman kenti Beira, IDAI kasırgasından en yüksek ölçekte
etkilenen, neredeyse tamamen yıkılmış,
insani ihtiyacın en üst seviyede olduğu,
hayal bile edemeyeceğim bir durumdaydı.
Yardımlarımızı ulaştırmak adına araçlarımızın hareket edeceği yollar yerinden
sökülmüş, altyapı tamamen çökmüştü.
İnsanlar tüm günlerini dışarıda, gölge

altında geçiriyor, gecelerini ise sıtmadan
korunmak adına yürüyerek geçiriyordu.
Yaşantıları alt üst olmuştu, insanların
bakışlarında “Şimdi ne olacak?” sorusu
vardı. Beira’da meydana gelen afete müdahale edebilmek için tüm dünyadan sivil
toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler
kuruluşları, arama kurtarma ekipleri bir
arada çalışmak üzere Beira Havaalanı’nda
toplanmış, etkin ve kalıcı müdahale yolları
geliştiren bir kriz masası kurmuştu. Biz
de orada ay yıldızlı bayrağımızı temsilen,
acil durum müdahale ekibi gönderen ilk
ve tek Kızılay Ulusal Derneği temsilcileri
olarak, uçaktan iner inmez kriz masasının
konuşlandığı alana hareket ettik. Onlarca
milletin bulunduğu masada müdahale
planlarımızı hazırlamaya başlamıştık.
Tam o sırada, havaalanında bulunan tüm
uçakların sesini kendi sesiyle kesen, daha
önce hayatımda görmediğim büyüklükte bir uçak havaalanı pistine iniş yaptı.
Yanımdaki arkadaşıma ne kadar büyük bir
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uçakmış baksana dediğimde yüzündeki
gülümsemeyi gördüm, “Bizim Koca
Yusuf geldi” dedi.
Genel merkezden arkadaşlarımızın
malzemeleri uçağa yüklerken, uçağa el
sallarken fotoğraflarını bir önceki gün
görmüştüm. Bizim Beira’ya ulaşacağımız gün geleceğini biliyordum, ancak
Koca Yusuf’un bu kadar ihtişamlı
olduğunu bilmiyordum. Gelen malzemeleri karşılamak adına uçağa koşmaya
başladık. Hiç unutmuyorum, koşarken
gözlerim Koca Yusuf’tan başka bir
şey görmüyordu; 10 saat öncesinde
ülkemdeydi, evim dediğim Ankara’daydı ve şimdi tüm haşmetiyle karşımda
duruyordu. İlk görevimdi, daha önce
eğitimlere katılmıştım, insanlara nasıl
ulaşacağımı biliyordum ama ilk kez
pratik yapma fırsatı buluyordum,
haliyle kaygılıydım. Koca Yusuf’un
kuyruğunda Türk bayrağını görünce
içimdeki tüm endişe sona erdi. Uçağın
kargo kapısı açıldığında Koca Yusuf’un
personeli, Türk Kızılay’dan destek için
gelen arkadaşlarımız, insani yardım
malzemelerimiz ve AFAD, UMKE ve
AKUT personelleri ile karşılaştık. İşte
o an sadece benim değil, tüm ekibimizin gözünde cesaret ateşi yanmıştı.
Koca Yusuf gövdesinde sadece yardım
malzemeleri değil, milyonlarca insanın
duası ve desteğini taşıyordu. Bu malzemeleri, vatandaşımızın desteklerini

Mozambik insanına bir an önce ulaştırmamız gerekiyordu. Koca Yusuf’a
veda ettik, evimize hareket etmek üzere
uğurladık. Yorgunduk, bölgeyi henüz
tanımıyorduk ama Koca Yusuf’un
gelişiyle göğsümüzde kabaran gurur,
gücümüze güç katmıştı. Malzemeleri
indirip, kardeşlerimizle selamlaşıp
birbirimize başarı ve sağlık diledikten
hemen sonra malzemeleri hemen ulaştırabileceğimiz afetzedelerin bulunduğu
bir köye keşif çalışması yapmak üzere
hareket ettik. Gerekli tespit çalışmalarını tamamladık, hemen sonraki gün
Türkiye’den gelen emanetleri ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık. Yerelden temin
ettiğimiz malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için canla başla
faaliyetlerimize devam ediyorduk. Koca
Yusuf gideli yaklaşık bir hafta olmuştu ancak ihtişamı gözümün önünden
gitmiyordu. Diğer ulusal derneklerin
de sık sık Koca Yusuf’tan bahsettiğine
şahit oluyordum. Koca Yusuf o gün de
gelecekti, havaalanında bize getireceği
malzemeleri heyecanla bekliyorduk. 30
Mart tarihinde Koca Yusuf’un sesi bir
kez daha Beira hava sahasında gürledi.
Bu sefer indiğinde yüzümde tebessümle
“Koca Yusuf geldi” deme sırası bendeydi. Koca Yusuf bölgede çalışmalar
düzenleyen diğer arkadaşlarımızı eve
götürmek, çalışmalarına devam eden
Kızılay ekibine ilave malzeme getirmek üzere Havaalanı pistine iniş yaptı.
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Yine aynı heyecanla koştuğum pistte,
yine aynı cesareti hissetmiştim. Koca
Yusuf’un bize getirdiği çadırları, gıda
ve hijyen malzemelerini teslim aldık
ve ikinci kez Koca Yusuf’a veda ettik.
Gelen malzemelerle binlerce ihtiyaç
sahibine ulaştık. Beira’da bulunan
Samora Machel İlkokulu bahçesinde
büyük bir çadır kent inşa ettik. Çadır
kente yerleşen aileler arasında bir hamile kadın, yerleştiği günün akşamında
doğum yaptı. Ertesi gün ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemesi dağıtırken bebeği kucağıma aldım, bu esnada
ismimi soran annesi, bebeğinin ikinci
ismini Abdullah koyacağını söyledi.
O gün yaşadığım tüm yorgunluğun,
kaygılarımın, aldığım bu güzel haberle
gittiğini hissettim. İnsanlara ulaştığımız her gün insanların yüzünde oluşan
gülümseme bizlere dinginlik ve direnç
sağlıyordu, ancak ömrü güzel olsun,
o miniği kucağıma aldığım an hissettiklerim bende baki kalacak. Görevimizi tamamlayıp Mozambik Kızılhaçı
Başkanı ile görüştüğümüzde sahada
ihtiyaç sahiplerine ulaşan ilk Ulusal
Dernek olduğumuzu öğrendik. Ülkemizden gelen emaneti başarıyla ve en
hızlı şekilde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın gururuyla ülkemize döndük. Beira
ve Koca Yusuf’tan bana kalan anıları
asla unutmayacağım, her zaman aynı
heyecan ve mutlulukla anlatacağım.
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“Yavrum Türkiye’ye selam gönder,
bizi yalnız bırakmasınlar.”
Fatih İŞÇİ
Yapımcı, yönetmen ve fotoğrafçıyım. Kızılay’da insani yardım alanında çalışmalarını görüntüleyen prodüksiyon biriminde
prodüktör olarak görev almaktayım. 6
yılık Kızılaycılık kariyerimde ve öncesinde başka sivil toplum kuruluşlarında
hep insani yardım çalışmaları ile ilgili
fotoğraf ve film ürettim. Beyrut patlaması
meydana geldiğinde çocuklarımla daha
önce planladığımız memleket yolculuğuna çıkmak üzereydik. Artvin’e gidecektik. Akşam haberlerde patlamayla ilgili
görüntüleri görünce daha önce gitmiş
olduğum ve kendisiyle duygusal bir bağ
kurduğum Beyrut’u o halde görmek
beni çok üzdü. Çocuklara dönüp Lübnan’da çok büyük bir patlama meydana
geldiğini ve bununla ilgili insani yardım
gerekebileceğini söyledim. Kızılaycı
bir babanın çocukları olarak ne demek
istediğimi çok iyi anladılar. O yüzden
seyahatimizi erteledim. Hemen ardından
insani yardım için bölgeye gidileceği ve
bu sürecin iletişiminin yapılması gerektiği

bilgisi geldi. Konuyla ilgili Uluslararası
Programlar Direktörlüğü ve Kurumsal
iletişim Direktörlüğü tarafından Lübnan
insani yardım operasyonu iletişim delegesi olarak görevlendirildim. Çocukları
babaannelerine bırakıp her zaman evimde kapının yanında bekleyen bavulumu
alarak Etimesgut Askeri Havaalanı’nın
yolunu tuttum. Daha önceki deneyimlerimde kargo uçaklarıyla yolculuk yapmıştım. Endonezya’da gerçekleşen tusunami
felaketi sonrası bölgeye ulaştırılacak,
insanların içinde kalabilecekleri çadırların sevkiyat sürecini yine bir askeri kargo
uçağıyla seyahat ederek belgelemiştim.
Bu ilk defa olmayacaktı. Ancak çok sevdiğim Beyrut’a yardım elimizi uzatacak
olmamız beni ayrıca heyecanlandırmıştı.
Patlamanın etkisi çok büyüktü, fazla can
kaybı olmasın dilekleriyle belleğimden
Kabbani’nin şu dizeleri geçti;
“Beyrut dünyanın sevgilisi
Kim aldı yakut taşlı bileziklerini
Efsunlu mührünü kim haczetti
Kim kesti altın beliklerini…”

Havaalanına vardığımda hummalı bir
çalışma ile karşılaştım. Kızılay’ın yanı
sıra insani yardım alanında pek çok
kurum AFAD, UMKE ile bölgeye hem
insan gücü desteği hem de sağlık, barınma ve beslenme malzemesi götürülmesi
planlanmıştı. Bölgeye uçması planlan
kargo uçağının bu büyük kapasiteyi
karşılaması gerekiyordu. Bu nedenle
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gururu
“Koca Yusuf” bu çok önemli görevi
üstlenecekti. Minderde dünyayı dize
getiren pehlivanımız Koca Yusuf’un
ismini taşıyan bu uçak bu sefer pek çok
insani yardım operasyonunda görev
almasıyla dünyaya nam salmıştı. O
sebeple Koca Yusuf’la böylesine anlamlı
bir yolculuğa çıkmak bizler için çok büyük bir gurur kaynağıydı. Alana gelen
malzemelerin tasnifi ve paletlenmesi
işlemlerinden sonra bütün heybetiyle
Koca Yusuf havaalanına iniş yaptı. Bütün malzemeler itinayla uçağa yüklendi.
Sürecin tüm detayları ile görüntüledikten sonra kayda girerek Kızılaycı
arkadaşlarımın da duygularını aldım.
En son tüm ekip, Lübnan insani yardım
operasyonuna Türkiye’den giden 76 kişi
arkalarına Koca Yusuf’u alarak birlikte
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toplu bir aile fotoğrafı çektirdi ve uçağa binildi. Uçakta bizi
1,5 saatlik bir yolculuk bekliyordu. Yolculuk sırasında Koca
Yusuf’un içinde yine kayda girerek Kızılay ekibimizin duygu
ve düşüncülerini aldım. Tarihi bir andı bizim için ve gelecek
nesillere bırakılması gereken detaylar vardı. Beyrut Havalimanı’na indiğimizde bizi elçiliğimizin çalışanları ve oradaki
Türkler karşıladı. Yine hep birlikte çekilen bir aile fotoğrafının ardından malzemelerin uçaktan indirilip kamyonlara
sevkiyatını görüntüledim. Şehrin havasında kesif bir kimyevi
koku vardı, elçilik çalışanları kokunun patlama sonrası meydana geldiğini ve hala geçmediğini belirttiler. Gece sabaha
karşı 4 sularında şehir merkezine ulaştık. Sabah ilk iş arama
kurtarma ekipleriyle patlamanın gerçekleştiği limana hareket
ettik. Yolda hasarın etkilerini gözlemleme fırsatı buldum.
Tahribat çok büyüktü. Pencereleri patlamayan bina nerdeyse yoktu. Yüzlerce bina yaşanmaz hale gelmişti. İnsanların
neler yaşadıklarını düşünmek bile istemiyordum. Patlamanın
meydana geldiği limana ulaştık. Beyrut’un kalbi olan bu yeri
paramparça olarak yeniden görmüş olmak beni çok yaraladı.
Artık bildiğiniz manzaranın yerini tamamen yıkım görüntüleri almıştı. Kayıp çok büyüktü. Patlamanın gerçekleştiği
kıyıda devasa 150 metre çapında 19 metre derinliğinde bir
krater oluşmuştu. Hemen yanı başındaki devasa buğday ambarı (silo) patlama sonrası sadece bir duvarı kalmış şekilde
paramparça olmuştu. Manzara korkunçtu. Arama kurtarma
faaliyetleri davam ediyordu. AFAD ve UMKE ekiplerimiz de
kolları sıvayıp kurtarma faaliyetlerine başlamışlardı. Kızılay
olarak arama kurtarma faaliyetleri çalışmaları hakkında bilgi
aldıktan sonra patlamanın etkilediği mahallelerde durum
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tespiti yaptık. Sonrasında hastanelere giderek yaralılar ve
hastanelerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldık. Gelirken yanımızda getirdiğimiz kuru gıda yardımını da birlikte çalışma
yürüttüğümüz Lübnan Kızılhaç’ına ulaştırdık. Yaraları
sarmaya çalıştığımız sonraki günlerde ihtiyaç sahibi aileleri
ziyaret ederek yardımları ulaştırdık. Her ailenin etkileyici
hikayesi vardı. O günü bize tüm detayları ile aktardılar.
Dinledik bir nebze olsun acılarını paylaşmaya çalıştık.
Evlerine konuk olduğumuz Mehmet Amca, Selahattin Bey,
Ceyda Hanım, hepsi Türkiye özlemiyle bizlere sarılıp ağladılar. Selamlar ilettiler. Osmanlı zamanında Mardin’den
gelen aileler Beyrut’a yerleşmişler. Onların torunları olan bu
insanlar her çaldığımız kapı her yardım ettiğimiz aile bizlere
Türkiye’ye selamımızı iletin diyerek yardımları yapanlara ve
ulaştıranlara dualar ettiler. Üzerimizde o kadar selam birikti
ki, Türkiye’ye döndükten sonra hala olayı anlattığım herkese
selamlarını iletiyorum. Sokaklarında yürürken karşılaştığım
105 yaşındaki Şükrü Dede’nin üzerimizdeki hilali görüp;
“Yavrum Türkiye’ye selam gönder, bizi yalnız bırakmasınlar”
demesi neden burada olduğumu bana bir kez daha hatırlatıyordu. Hatay’dan 400 km mesafe uzaktaki bu amcamızın
yaşadığı bu hisler, bu coğrafya bize nasıl yabancı olabilirdi.
Yüzyıllar ötesinden gelen bu gönül birliğinin izlerini yaşamın içinde her anımızda gözlemliyor ve duygulanıyorduk.
Beyrut’ta kaldığımız her gün bir mahallede yardımlarımızı
dağıttık. Bolca selam ve dua aldık. Bir yandan da yaptığımız
faaliyetlerin ve ziyaretlerin çekimlerini gerçekleştirdik. Bunlarla ilgi içlerinde insan hikâyeleri de olan 12 farklı film yaptık. Hepsini Kızılay’ın youtube hesabından izleyebilirsiniz.
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“Koca Yusuf ile yaptığım seyahat,
unutulmaz anılarım arasında”
Sinan DERİNDERE
Kızılay çatısı altında geçen son 15
yılımın büyük kısmını Afet Operasyon
Merkezi’ndeki kriz masasında koordinasyon görevinde veya bizzat afet
bölgesinde alan görevlerinde geçirdim.
Halen Uluslararası Programlar ve
Operasyonlar Direktörlüğünde uzman
olarak görev yapıyorum. Şuan, Lübnan
Ekip Başkanlığı görevini yürütüyorum. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020
akşamı meydana gelen şiddetli patlama
sonrasında görevlendirilen ekipte yer
aldım. Ankara’daki depolarımızdan toparlanan yardım malzemeleri ile birlikte
ekip olarak Etimesgut Askeri Havalimanı’nın yolunu tuttuk. Havalimanında
bizden başka, İçişleri Bakanlığı’na bağlı
AFAD Arama Kurtarma Ekibi ile Sağlık
Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi (UMKE) ekibi de bulunmaktaydı ve Lübnan’a acil yardım amacıyla
gitmek üzere hazırlık yapıyorlardı. En
azından 20 afet müdahale görevine hava
yolu ile gitmişimdir ama bir kargo uçağı
ile daha önce sadece bir kez ve muhtemelen 10 yıl önce Irak’a uçmuştum.
Hatırımda kaldığı kadarıyla oldukça
yavaş bir uçuş olmuştu. Kargo uçağının
içi çok gürültülü ve soğuktu. Yanınızda oturan adamın sesini duymak için
epeyce bağırmak gerektiğinden, kimse
ile konuşmadan yolculuğun tamamlanmasını beklemiştim. Kıyafetim de biraz
ince kaçmıştı ki epeyce üşüdüğümü
hatırlıyorum. Bizi Beyrut’a götürecek
uçağın Kayseri’den geleceği söylenmişti. Hava kararırken bekleyişimiz
son buldu ve Koca Yusuf isimli askeri
kargo uçağı piste iniş yaptı. Uçağı
görmek hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Uçağa yaklaştıkça, bu uçağın 10
yıl öncesinden hatırımda kalan uçaktan
daha büyük ve ihtişamlı olduğunu fark
ettim. Yeni bir insani yardım görevine
başlayabilmek için artık tek gereken,
uçağın yardım malzemelerinden oluşan
kargosunun yüklenmesi ve sonra bizi
de alıp havalanması olacaktı. Yükleme

tamamlanıp, bütün ekipçe hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra valizlerimizi
sırtlandık ve yolcu uçaklarına pek de
benzemeyen portatif file benzeri oturma
alanında yüzümüz uçağın orta kısmında yüklü kargoya dönük olarak yerimizi
aldık. Motor çalıştı, aşağıda kalanlara
el salladık ve uçağımız hareket etmeye
başladı. Çok daha iyi bir ses ve ısı yalıtımına sahip olan Koca Yusuf ile yolculuk
etmek oldukça konforluydu. Hatta sürat
olarak da yolcu uçaklarından geri kalır
yanı yoktu doğrusu. Gece yarısını biraz
geçtiğinde Beyrut Refik Hariri Havalimanına inmiştik bile. Yardım malzemelerinden oluşan kargonun forkliftlerle
uçaktan boşaltılmasını izleyip Koca
Yusuf’a veda ederek, Kovid-19 testi
için ekipçe havalimanından ayrıldık.
Beyrut’a daha önce bir kez daha 2006
yılında gelmiştim. Lübnan’da binden
fazla sivilin ölümü ile 1 milyondan fazla
insanın mülteci duruma düşmesiyle
sonuçlanan çatışma dönemi sonrasında,
yine yardım amacıyla bir süre ülkede
bulunmuştum. Çatışmalı dönemin sonrasında oluşan talebi karşılamak üzere,
Türk Kızılay olarak prefabrik okullar
inşa etmiş ve hizmete sunmuştuk. 14
yıl aradan sonra ikinci kez Beyrut’a
geliyordum. Güzel ve küçük bir Doğu
Akdeniz ülkesi olan Lübnan, yaklaşık 5
milyon nüfusa sahip olan, Sünni Müslümanlar, Şii Müslümanlar, Hristiyanlar
ve Dürzilerin bir arada yaşadığı bir
ülke. 1975 – 1991 yılları arasında siyasi

iç karışıklığın hüküm sürdüğü Lübnan, geçen yıllarda yaralarını sarmış
özellikle Beyrut bölge için önemli bir
merkez haline gelmişti. Bununla birlikte, 4 Ağustos akşamı meydana gelen
patlamanın Beyrut’u yine bir harabeye
çevirdiği söyleniyordu. İnternet, cep
telefonu kameraları ve sosyal ağlar
sayesinde patlamaya ilişkin yüzlerce
farklı kamera ve açıdan çekilmiş video
filmi izlemiştik. Ancak Beyrut’a vardıktan yaklaşık 12 saat sonra, Kovid-19 test
sonuçlarımız negatif çıkıp karantinadan
çıktıktan sonra patlamanın meydana
getirdiği hasarı çıplak gözlerimizle
gördüğümüzde yıkımın boyutlarına biz
de şahit olduk. İlk tespitleri yaptıktan
sonra hızla işimize odaklandık ve yaklaşık bir aylık süre içerisinde iki binden
fazla gıda paketi, hijyen seti, kumanya,
Kovid-19 kiti, kişisel koruyucu malzeme
dağıtımı yaparak patlama ve ülkedeki
ekonomik kriz nedeniyle zor durumda
olan ailelerin acılarını azaltmak için
çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz.
Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan acil
müdahale dönemi görevimi tamamlayıp
ülkeme dönmeme ve aileme kavuşmama
az kaldı. Bir sonraki Beyrut ziyaretimin,
yine böyle acı bir olay nedeniyle değil,
turistik amaçla gerçekleşmesini dileyerek Lübnan’dan güzel hislerle ayrılacağım. Burada yaşadığım pek çok şey
gibi Koca Yusuf ile yaptığım seyahat
de unutulmaz anılarım arasında yerini
alacak.
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“Koca Yusuf ile gideceğim için gurur duydum”
Feras KANKAN
2018 yılında Türk Kızılay kurumunda Göç Hizmetleri Direktörlüğü’nde görevime başladım. Bir süre sonra yine aynı çatı
altında Uluslararası Programlar ve Operasyonlar bünyesinde Ortadoğu Bölge Uzmanı olarak görev aldım, hala aynı
görevde devam ediyorum. 4 Ağustos 2020 akşamı Beyrut
Liman'ında meydana gelen şiddetli patlama sonrasında görevlendirilen ekipte yer aldım. Ankara’danyardım malzemelerimizle birlikte Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan Beyrut
Havalimanı’na geçiş yaptık. Daha önce yurtdışında yapmış
olduğum görevlerimde kargo uçaklarıyla yolculuk etmemiştim. Her şeyin bir ilki vardır. Ben de bu ilki Koca Yusuf adlı
uçakla yaşadım. Uçak Ankara havalimanına iniş yaptığında
karışık duygular yaşadım. İnsani yardım amacı ile gideceğimiz bu yolculuğa Koca Yusuf ile gideceğim için daha çok gurur duydum. Lübnan’a daha önce çok ziyarette bulunmuştum
ama 2020 yılında benim gördüğüm Beyrut, Beyrut değildi…
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İlk görüşte ne gördüğüme gözlerim inanmak istemedi, inkâr
noktasındaydım, her sokak bana ayrı bir hikaye anlatıyordu.
Bu sefer Lübnan'a gelişim Türk Kızılay çalışanı olarak ve
Lübnan halkına daha etkili bir şekilde yardım etmek olduğu
için, bu bana daha çok güç verdi. Her gezdiğim caddede ve
sokakta insanlar tişörtümdeki gururla taşıdığım Türkiye
bayrağını görünce bana yaklaşıp Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına selamlarını iletmemi
istediler. Elimizden geldiği kadar patlamadan etkilenen birçok insana ulaşmaya çalıştık ve çalışmalarımızı hala devam
ettirmekteyiz. Lübnan çok güzel bir ülke ve tabiki bu kadar
kısa anlatılamaz. Lübnan'a bir sonraki gelişimde, daha önce
bildiğim, gördüğüm daha güzel Lübnan'ı yine göreceğimi
umut ediyorum. Bir dahaki sefere kadar hoşça kal! Ülkemizin, insanımızın göklerdeki iyilik elçisi Koca Yusuf ile anılar
bu kadar değil elbette, bundan sonra da yeni iyilik öyküleri
yazılmaya devam edecek birlikte. Koca Yusuf’un heybeti,
onun yolunu gözleyenlere umut verecek. İyiliği taşıyan yol
arkadaşımıza şükranla…
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KOCA YUSUF

SAMET TINAS

D Ü N YAN I N SI RTI NI
Y E R E G E Tİ R E N ADAM:
KO CA YUS U F
Kimi ‘Koca’ dedi ona kimisi ‘Korkunç’. Güreşteki mahareti ve kuvvetini ise
inkâr eden çıkmadı. Sadece Türkiye değil Avrupa ve ABD’deki güreşçilerinde
sırtını yere getiren Yusuf ’un hayatına kısaca bir göz atalım.
FOTOĞRAF AA / ADANA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
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Hem beden hem de zekâ gücünü kullanmayı
gerektiren güreş sporu belki de insanlık tarihi
kadar eskidir. Mısır’da M.Ö. 2000 yıllarında duvar
resimlerinde dahi karşımıza çıkan bu spor, Greklerden Romalılara, eski Türklerden Asr-ı Saadet
dönemine kadar hemen her dönemde vazgeçilmez
bir aktivite olmayı başarmıştır.
Hz. Peygamber’in (s.a.s) kaynaklarda güreş tuttuğu bilgisi Müslüman coğrafyada bu spora bir de
‘sünnet-i seniyye’ olarak bakılmasına ve daha da
revaç bulmasına sebebiyet vermiştir. Günümüzde
hâlâ İslam toplumlarında tercih edilen bir spor
olması bundan olsa gerek. Uluslararası müsabakalarda başarı yüzdesi en yukarıda olan ülke ise hiç
şüphesiz Türkiye’dir; Türkiye’de de güreş denilince
akla gelen ilk isim Koca Yusuf’tur. Peki kimdir son
zamanlarda yardım gemisine ismi verilerek herkes
tarafından merak edilmeye başlanan Koca Yusuf?

KOCA YUSUF

Ailesinden aldığı merakla Koca Yusuf bu tip ayrılıkçı hareketlerden uzak durup güreşe yönelmiştir.
Döneminin meşhur pehlivanlarından olan Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail ve
Pomak Osman’ın talebesi olur kısa zamanda. ‘Ata
sporu’nun bütün inceliklerini öğrenen Koca Yusuf, Kırkpınar tarihine adını altın harflerle yazdıracaktır çok geçmeden. Öyle ki 26 yıl boyunca üst
üste başpehlivanlığı elinde bulundurma başarısını
göstererek namını bütün Osmanlı topraklarında
duyurur.
1885 senesine gelindiğinde ülkenin başpehlivanı
olup Kel Aliço olarak bilinen Sultan Abdülaziz’in
başpehlivanıyla güreşe tutuşur. İki güçlü bedenin
mücadelesi sabahtan akşamakadar devam eder.
Akşam saatlerinde Kel Aliçoartık takat getiremez
ve mücadeleyi bırakarak başpehlivanlık unvanını
kendi elleriyle Koca Yusuf’a bırakır.

Asıl ismi Yusuf İsmail olan meşhur güreşçimiz,
1857 yılında Bulgaristan’ın Şumnu kasabasının
Karalar köyünde dünyaya gelmiştir. Kendisine
“Koca” lâkabının verilmesini Filozof Rıza Tevfik’e
borçluyuz. Onun 1900 senesinde kaleme aldığı
“Güreşte Avrupa Usulü ile Türk Usulü arasındaki Fark ve Müşabehet” yazısında kullandığı bu
tabir artık Yusuf İsmail’in vazgeçilmez bir parçası
hâline gelir. Zira koca gövdesi, heybetli yapısı,
güreşteki beceri ve kuvvetiyle bu lâkabı çoktan
hak etmiştir.

Koca Yusuf memleketin en bilindik güreşçileri ile
mindere çıkmaya başlamıştır artık. Kel Aliço’yu
mağlup ederek güreşteki itibarını zirveye çıkarttıktan sonra Aliço’nun çırağı olup 18 yıl Kırkpınar
başpehlivanlığını elinde bulunduran Adalı Halil’i
de iki defa ardı ardına tuş eder. Akabinde Kara
Ahmet, Katrancı Mehmet, KazandereliMemiş,
Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci
İbrahim gibi meşhur pehlivanların sırtını yere
getirerek onlardan üstün bir pehlivan olduğunu
ispat eder.

Aslında lâkaplar daha çocukluğundan beri hayatının bir parçasıdır onun. İlk olarak doğduğu
köyden hareketle “Karalarlı Yusuf” veya “Şumnulu Yusuf” denilmiş, ardından çırağı “Erikli
Mehmed”e “Küçük Yusuf” diye hitap edilmeye
başlanınca bu defa da “Büyük Yusuf” oluvermiştir
Yusuf İsmail. Rıza Tevfik “Koca Yusuf” diyerek
dilimize pelensek etmiş gerçi ama bütün dünya
onu “Terrible Turk” (Korkunç Türk) olarak tanımış. 138 kilo ve 1.88 metre boya sahip olmasıbu
sıfatları hak ettiğini gösteriyor zaten.

Önüne çıkan her pehlivanı yenmeyi başaran Koca
Yusuf’un istisnai bir mağlubiyet aldığı da iddia
edilir. 1894’te Rami’de yapılan ve hakemliğini
Kel Aliço’nun üstlendiği müsabakada Kavalalı
Çolak Mümin isimli pehlivanın Koca Yusuf’u
“açık düşürdüğü” söylenir. Aliço bu “açık düşme”
durumunu mağlubiyetin bir delili sayınca Yusuf
tek yenilgisini almış olur. Çolak Mümin’in Yusuf’u
yendi saydırmıştır saydırmasına da kendisi de bu
maçta sakatlanmış vegüreş hayatı bu saatten sonra
nihayete ermiştir.

Serbest güreşin bu efsanevî isminin ilk güreş
ustaları babası ve dedesidir. Çocukluğu, dönemin
milliyetçilik hareketlerinin yoğun olduğu bir mevsime rastlar. Bulgarlar Türk köylerine saldırılarda
bulunup imparatorluktan ayrılmaya çalışmakta,
yüzyıllardır birarada yaşamış etnik unsurların
arasına tefrika girmeye başlamaştır o yıllar.

Aynı yıllarda Fransa’nın meşhur güreşçisi Joseph
Doublier de rakibi Sabés’e yenilmiş ve bunu izzet-i
nefsine yedirememiş olmalı ki onu mağlup edecek
bir pehlivan arayışına girip Türkiye’ye gelmiştir.
Osmanlı’nın bilindik güreşçilerini sorup soruşturduktan sonra Filibeli Kara Osman, Filiz Nurullah
ve Yusuf İsmail’i Fransa’ya götürmek için ikna
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KOCA YUSUF

BELEDIYESI

Asıl ismi Yusuf İsmail olan
meşhur güreşçimiz, 1857
yılında Bulgaristan’ın
Şumnu kasabasının
Karalar köyünde dünyaya
gelmiştir. Kendisine “Koca”
lâkabının verilmesini
Filozof Rıza Tevfik’e
borçluyuz.

eder. Aslında Yusuf yurtdışına çıkmak istemez ancak bu hadise o kadar şaşaalı olur ki
devletin üst kademesinde bile yankı bulur.
Ulema, psikolojik açıdan “Müslümanların
güçlülüğünün bir tezahürü” olacağına, bunun bir nev’i “cihad” olacağına hükmetmiş;
güreşçilerimizin Fransa’ya gitmesinin teşvik
etmiştir.
Dünyada şöhret oldu
Yusuf artık Avrupa’da mindere çıkacaktır.
İlk maçını Sabés ile yapar ve kolay bir
galibiyet alır. Üç yıl kaldığı Avrupa’da
devirmediği pehlivan kalmaz. Olsen, Pons,
Fournier, Gambier, Raul, Rum güreşçi
AntonioPierri ve İngiliz güreşçi TomCannon derken, karşısına çıkacak rakip kalmaz.
Paris’in bir sirkinde Hergeleci Mahmut
Pehlivan (İbrahim Mahmut) ile yaptığı ve
polis müdahalesiyle ancak durdurulabilen
muazzam müsabakası ise güreş tarihinin
gelmiş geçmiş en acımasız karşılaşması
olarak tarihe geçer.

Şöhreti Avrupa’ya ulaşınca, bu defa Amerika Birleşik Devletleri’nden davet alır.AntonioPierri ve Doublier ile birlikte New York’a
gider.Menajerliğini William Brady’nin
yaptığı Yusuf,burada 33 maça çıkar. Amerika’nın önde gelen sporcuları George Bothner, EwanLewis, Dan McLeod, TomJenkinstuş ettikleri arasında yer alırken, Chicago’da
dünya şampiyonu EvanLewis’i üst üste iki
defa mağlup etmesiyleartık Amerika’da da
rakibinin olmadığına kanaat getirir veyurda
dönmeye karar verir. “TerribleTurk” tabiri
de zaten bundan sonra kendisi için kullanılmaya başlanır.
Koca Yusuf güreş kariyerinintek diskalifiyesini de ABD’de almıştır. 26 Mart
1898’deki maçı oldukça ses getirmiş, bu
müsabakada Ernest Roeber’e karşıMadison SquareGarden’damindere çıkmıştır.
Karşılaşma esnasında Yusuf rakibini minderin dışarına atınca seyirciler tarafından
Roeber’in öldüğü düşünülmüş ve büyük
tepki uyanmıştı. WalterCamp’ında 1907’de
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romanlaştırdığı bu müsabakadan sonra iki rakip bu defa
Metropolitan Opera Evi’nde karşı karşıya gelmişti. Ancak bu
maç da olaylı bir şekilde neticelenmiş, iki güreşçinin itişmesiyle menajerler ringe çıkmış ve seyircilerin de maça karışmasıyla, karşılaşma iptal edilmiştir. Hatta bu hadise Opera
Evi’nin güreş müsabakalarına kapatılmasını da beraberinde
getirir.
Bütün bu olan bitenden sonra Türkiye’ye dönmek üzere 21
Mayıs 1898’de Fransız bandıralı “La Bourgogne” transatlantiği
ile yola çıkmıştır Koca Yusuf. Başarılarının semeresini alacağı
ve belki de köşesine çekileceği bir mevsimde hazin bir kazayla
ömrünü serin sularda tamamlayacağının farkında değildir
henüz. 4 Temmuz sabahı New York’un kuzeydoğu cihetindeki
Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı “Cromartyshire” şileple çarpışmış, bütün yolcu ve mürettebatla
birlikte boğularak hayatını kaybetmiştir.
İlginç hayat hikâyesine eklenen bu acıklı vefatın ardından
‘Koca Yusuf’un nasıl öldüğüne dair’ iddiaların da ardı arkası
kesilmemiştir. Bu iddialardan ilki gemilerin batmaya başlamasıyla yolcuların filikalara binişi etrafında şekillenir. Yolcular
can havliyle bindikleri filikaya Yusuf’u almamış; çünkü iri
gövdesiyle sandalı devireceğinden korkmuşlar. Bu iddiayı
ortaya atanlar yolcuların filikaya çıkmaya çalışan Yusuf’un ellerine kürek ve baltalarla vurduklarını ancak Yusuf’un ellerini

1885 senesine gelindiğinde ülkenin başpehlivanı
olup Kel Aliço olarak bilinen Sultan Abdülaziz’in
başpehlivanıyla güreşe tutuşur. İki güçlü bedenin
mücadelesi sabahtan akşamakadar devam eder.
Akşam saatlerinde Kel Aliçoartık takat getiremez
ve mücadeleyi bırakarak başpehlivanlık unvanını
kendi elleriyle Koca Yusuf ’a bırakır.

KOCA YUSUF

bırakmasının kabil olmadığını görünce de baltayla bileklerini
kestiklerini de ilave ederler.
İkinci iddia ise Koca Yusuf’un kazandığı paralara bağlıdır.
Buna göre Yusuf, Amerika’daki müsabakalardan elde ettiği
8000 doları kâğıt paradan altına çevirmiş, bunlar da yekunda
40 kilo etmiş. Bunların da kendi vücuduna verdiği ağırlıkla
okyanusta yüzmesi kolay olmamış ve denizden çıkamamıştır.
Diğer ve sonuncu iddia ise daha mizansel olarak karşımıza
çıkmaktadır ve Yusuf’un hayat hikâyesine uygun vefatın bu
olacağına inanılmak istenir: Koca Yusuf batmakta olan gemiyi
terkedecekken demirlerin altında sıkışmışbir çocuk görür. Çaresiz çırpınan çocuk santim santim suya batmaktayken annesi
feryad figân çocuğunu kurtarmaya çalışır. Bu duruma kayıtsız
kalamayan Koca Yusuf çocuğu çıkarmak için demirleri tutup
kaldırır.Ancak çocuğun kurtulduğu sıradagemide bir yıkım
olur ve Yusuf demirlerin altında kalır. Koca Yusuf bu yıkımda
altında kaldığı demirleri elleriyle tutmuş ve o ağırlık sebebiyle okyanusun dibine inmiştir. Şayet demiri bıraksa çocuğun
altında kalması içten bile değildir.
Her halükârda Koca Yusuf’un naaşı, Atlas Okyanusu’nda kaybolmuştur. Dünyanın sırtını yere getiren adam, sulara mağlup
olmuş ve ardında Refiye ismindeki hanımından Mehmet ve
Hüseyin adında iki çocuk bırakmıştır.
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THY YÖNETIM KURULU VE İCRA KOMITESI BAŞKANI M. İLKER AYCI

“ THY İNSANLIK IÇIN
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Türk Hava Yolları 87 yıldır kıtaları, insanları ve kültürleri birbirine bağlıyor.
Yalnızca ticari uçuşlarıyla değil insani yardım projelerine olan desteğimiz ve
operasyonlarıyla da önplanda. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı
M. İlker Aycı ile insani yardım operasyon sürecini konuştuk.

THY tarafından gerçekleştirilen önemli insani yardım operasyonlarından
bahseder misiniz?
Türk Hava Yolları ailemizin fertleri, alt markalarımız ve iştiraklerimiz tüm
imkânlarıyla dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde insana dokunan iyilik
hareketleri gerçekleştiriyor. Mesela bundan üç yıl önce sosyal medyada
ve dünya çapında Somali’ye bir yardım kampanyası başlatıldı. 24 saatte
yüzden fazla ülkeden iki milyara yakın kişi bu kampanyaya destek olurken
markamıza da bir çağrıda bulundular. Biz de seve seve bu çağrıyı kabul
ettik. Somali’ye uluslararası uçuş gerçekleştiren tek havayolu olarak o gün
sevgi ve yardım için gerçekleştirdiğimiz seferde 65 ton bebek maması taşıdık.
Bizim için çok özel olan bu uçuşta bizleri gururlandıran bir başka detay
daha vardı. Oraya gittiğimizde yardımlarımızı Somali’deki yetkililer ile
paylaştıktan sonra Mogadişu’da Türk Kızılay’ımız tarafından desteklenen
bir kız çocuk yetimhanesine ziyarette bulunduk. Demek istediğim, aslında
biz hep oradaydık Kızılay ile… Türk Hava Yolları olarak Somali gibi birçok
ülkede Kızılay ile birlikte milyonlarca insana dokunuyoruz, biz milli bayrak
taşıyıcıysak Kızılay da milli iyilik taşıyıcımızdır. Bir diğer örnek ise Arakan:
2017’de Kızılay ile iş birliği gerçekleştirmiş ve Kızılay’ın ev sahipliğinde
190 ülkeden Kızılay-Kızılhaç dernek başkanları ve delegelerinin katılacağı
toplantıya ulaşım sponsoru olmuştuk. O süreçte çalışanlarımız Arakan’daki
Müslümanlar için kendi aralarında 500 bin lira para toplamış, şirketimizin de
katkısıyla toplam 1 milyon TL’yi Kızılay’a bağışlamıştık. Kızılay dünyanın
her yerinde göğsümüzü kabartan işlere imza atarken Türkiye'nin milli hava
yolu şirketi olarak onun yanında bir yol arkadaşı, bir partneri olmamız da
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Dünyanın en fazla ülkesini uçuş ağında
barındıran havayolu ve hava kargo
markası olma özelliğimiz sayesinde iyilik
elimiz dünyanın dört bir yanına daha
güçlü şekilde ulaşıyor.
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çok doğaldır. Yurtiçindeyse kendi
milletimiz için daima hazırlıklı
ve görevdeyiz. En yakın örneği
Elazığ depremidir. O gece Kızılay
ve AFAD başta olmak üzere
yardım kuruluşlarında toplanan
acil yardım malzemelerini en
hızlı şekilde Elazığ’a ulaştırmak
için Ankara ve İstanbul’dan özel
uçuşlar düzenledik. Bu gibi özel
uçuşların yanında her uçuşumuzda
insanlara dokunan bir hikâye
mutlaka var. Afrika kıtasını
dünyaya bağlayan havayolu
konumumuz da giderek güçleniyor
ve Afrika’nın hem kültürel
hem de ekonomik anlamda
dünyaya kapılarını açmasına
katkı sağlıyoruz. Bu sayede yıllar

içerisinde hem ülke hem de
havayolu olarak Afrika’ya daha çok
katkımız olacak.
Pandemi döneminde neler
yaptınız?
Pandemi döneminde yine birçok
ülkeye gıda, medikal ürün ve ilaç
taşımaları gerçekleştirdik. Tüm
dünya kapılarını kapatmışken biz
vatandaşlarımız için özel tahliye
uçuşları düzenledik. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra
da insanlık için uçmaya devam
edeceğiz. Bu uçuşlarımızda
yardıma muhtaç insanları Kızılay
ile birlikte kanatlarımızın altına
alacağız.
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THY’nin gerçekleştirdiği muhteşem işlerden biri de kan nakli operasyonları.
Biraz da bu sürece dair okurlarımızı bilgilendirebilir misiniz?
Turkish Cargo markamız son yıllarda hava kargo dünyasında en hızlı büyüyen
taşıyıcı konumuna yükseldi. Markamızın filosunda bulunan devasa kargo
uçakları taşıdıkları insani yardım malzemeleri, yeni bir yaşam için umut olacak
organlar ve kan nakli operasyonları ile gökyüzünde iyilik meleğine dönüşüyor.
Dünyanın en fazla ülkesini (127 ülkede 300’den fazla şehir) uçuş ağında
barındıran havayolu ve hava kargo markası olma özelliğimiz sayesinde iyilik
elimiz dünyanın dört bir yanına daha güçlü şekilde ulaşıyor. Uçaklarımızın kargo
taşıma kapasitesini kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu iyilik uçuşlarında özellikle
Kızılay için düzenlediğimiz operasyonlar bizleri ayrı bir mutlu ediyor. Bu
kapsamda Türk Hava Yolları olarak doğal afetler, acil durumlar, sosyal hizmetler
ve çeşitli yardım malzemelerinin dünyanın herhangi bir bölgesine ulaştırılması
noktasında Kızılay’ımızla birlikte çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Kızılay’ımıza ait
kan ve kan ürünleri, kan tüpleri, boş kolemanları ve nakil kutularını ücretsiz
olarak taşıyoruz, ayrıca belli dönemlerde çalışma arkadaşlarımız ile Kızılay’a
kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Tüm dünyayı sarsan pandeminin etkisinin
yoğun şekilde hissedildiği Ocak-Ağustos ayları arasında, Kızılay’a ait kan ve kan
ürünleri, kan tüpleri ve genel kargo olmak üzere toplam 265 tondan fazla kargoyu
taşıdık. Bayrağımızı dünyanın en uzak yerlerinde dalgalandırmaya devam eden

U Ç M AYA D E VA M
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Kan ve organ taşımalarının her
aşamasında ideal ısı değerini
sağlayabiliyor, tüm güvenlik
önemlerini en iyi şekilde
alabiliyoruz. Bu kabiliyetimiz
uluslararası otoritelerden
sertifikalıdır.
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markamız, gönülleri birbirine yaklaştıran dayanışma köprüleri kuran Türk
Kızılay’a destek olmayı sürdürecek. Organ ve kan taşımalarımıza diğer
operasyonlarımızdan çok farklı bir anlam yüklüyoruz. Orada taşıdığımız
şey bir ürün, paket ya da kutu değil. O paketin içinde hayaller var, umutlar
var yeni bir yaşam var. Her kanı, organı bunu düşünerek teslim alıyoruz.
Teslim aldığımız bir can, teslim ettiğimiz bir can. Bunu çok iyi biliyoruz.
Bu süreçte bizimle paylaşabileceğiniz bir anekdot var mı?
Tüm operasyonlarımızı “önce insan sağlığı” diyerek gerçekleştiriyoruz.
Buna bir örnek olarak başarılı markamız AnadoluJet’in icra ettiği 6 Eylül
2020 tarihli Sivas-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşumuzdan
bahsedebilirim. Bu uçuş öncesinde Sivas Valimiz Salih Ayhan Bey ilgili
birimlerimiz ile irtibata geçerek nakil bekleyen bir hastaya ulaştırılmak
üzere bir organın yolda olduğunu ancak uçağın kalkış saatine
yetişemeyebileceğini söylüyor. Operasyonla ilgilenen arkadaşlarımız da
uçuş ekibimiz ve istasyondaki arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek
uçağımızın kalkışını yarım saat erteliyor. Bir uçağımız belki yarım saat geç
kalktı ama diğer tarafta bir can hayatın geri kalanına yetişti.

Pandemi döneminde yine
birçok ülkeye gıda, medikal
ürün ve ilaç taşımaları
gerçekleştirdik. Tüm dünya
kapılarını kapatmışken biz
vatandaşlarımız için özel
tahliye uçuşları düzenledik.
Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da insanlık için
uçmaya devam edeceğiz.
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Bu taşımalar esnasında nasıl tedbirler
alıyorsunuz?
Kan ve organ taşımalarının her aşamasında ideal ısı
değerini sağlayabiliyor, tüm güvenlik önemlerini
en iyi şekilde alabiliyoruz. Bu kabiliyetimiz
uluslararası otoritelerden sertifikalıdır. Hayata
dokunan taşımalarımız kan ve organ ile sınırlı
da değil. Özellikle pandemi döneminde hava
kargo sektörünün insan sağlığı için ne denli önem
taşıdığını daha iyi gördük. Tüm dünya için çok
kritik olan bu süreçte gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve
acil ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların önce ülkemize
olmak üzere dünyanın dört bir yanına “Hava
Köprüsü” oluşturarak taşıyor, küresel tedarik
zincirinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya
devam ediyoruz. Hem kargo uçaklarımızı hem de
yolcu uçaklarımızın kargo taşıma kapasitelerini
kullanarak pandemi sürecinde proaktif şekilde
davranıyoruz. Uluslararası Hava Taşımacılığı
Birliği IATA’nın CEIV (Center of Excellence for
Independent Validators) ilaç sertifikasına sahip
hava taşıyıcısı olarak özellikle bu dönemde ilaç
taşımalarında çok daha hassas davranıyoruz
ve yüksek standartlarda hizmet sağlıyoruz.
Soğuk zinciri korumak için özel ısı kontrollü
depolama odalarımızda; aktif ısı kontrollü
konteynerler ve termal taşıyıcılar gibi endüstriyel
çözümleri sunuyoruz. Bu alandaki tüm global
kalite standartlarına sahip olarak yürüttüğümüz
operasyonlarımızla Ocak-Ağustos ayları arasında
40 bin tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü ve tıbbi
ekipman taşıdık.
Aktif ısı kontrollü konteynerlerde; aşı, kan, insülin
ve kanser ilaçları gibi sıcaklık hassasiyeti yüksek
olan ve sağlık ürünü ihtiva eden kargolar uzun
mesafeli uçuşlarda bile istenen sıcaklıkta muhafaza
edilebiliyor. Isı kontrollü özel depolama alanlarının
sıcaklık ve nem değerleri Telemetri denilen
otomatik sistem üzerinden takip ediliyor ayrıca veri
kayıt özelliğiyle müşterilere tüm süreçte yaşanan
sıcaklık değişiklikleri raporlanabiliyor.
Uluslararası konteyner tedarikçileri ile yapılan
anlaşmalar sayesinde müşterilerin talep ettiği
özellik ve kapasitelerde -20 ila +25 derece
arasında taşıma yapabiliyoruz. Isı hassasiyeti olan
kargoların depodan uçağa ve uçaktan depoya
olan transferlerinde aktif ısı kontrollü dolly’ler
kullanılıyor. Tıbbi malzeme gönderilerinin ısılarını
muhafaza etmek ve dış ortamdan korumak için tek
kullanımlık termal örtü kullanılıyor.

DERGİ / “İNSANLIK IÇIN

U Ç M AYA D E VA M

EDECEĞIZ”

Afrika kıtasını dünyaya bağlayan havayolu konumumuz
da giderek güçleniyor ve Afrika’nın hem kültürel hem de
ekonomik anlamda dünyaya kapılarını açmasına katkı
sağlıyoruz. Bu sayede yıllar içerisinde hem ülke hem de
havayolu olarak Afrika’ya daha çok katkımız olacak.
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İyiliği Askıya
Alıyoruz!
MERVE AKBAŞ
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Binlerce yıllık köklü bir yardımlaşma geleneğine sahibiz. Üstelik bu geleneğimizin en
güzel yani gönüllülük esasına dayanması. Bu nedenle her zaman ihtiyaç sahiplerine iyiliği ulaştırmanın en güzel yolunu bulduk. Kimi zaman yollar, kıtalar aştık. Kimi zaman
da yan komşumuza onun ruhu duymadan yardım edebilmeyi amaçladık. Merhametle,
gelenekle, görenekle şekillenen iyilik çabalarımızdan belki de en ilginç, en kendine has
olanı “askıda ekmek”ti.
Bu eski ama bir o kadar işlevsel iyilik çabasının uygulanma biçimi şöyle: Hayırsever
vatandaş fırından alışverişini yaparken bir ekmek alır ama iki ekmek parası öder. Fırıncı
bu fazladan verilmiş ücretin karşılığında bir ekmeği askıya ekler. İhtiyaç sahibi kimseler
fırına geldiğinde askıdaki mevcut ekmeği alır. Hem taze hem de ihtiyaç duyduğu kadarını... Üstelik veren el ile alan el hiç karşılaşmaz. Birbirlerini hiç tanımaz. Bu da yardım
edeni üstenci bakıştan, yardım alanı da rencide olmaktan korur.
Osmanlı geleneği olarak bilinen uygulama son zamanlarda dikkat çekici bir biçimde,
adeta bir ekmek gibi mayalanarak yeniden yaygınlaştı. Hatta farklı iyiliklere de yol açtı.
Fırınlar, mahalle bakkalları tazecik ekmekleriyle ihtiyaç sahiplerine ufak iyilikleri ulaştıradursun, biz bu uygulamanın ilham verdiği diğer güzelliklere bakalım...
Online eğitim için internetimiz hazır
Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını bizleri evlerimizde daha fazla zaman geçirmeye mecbur bıraktı. Bu durum öğrenciler için de geçerli. Mart ayının son günlerinde
başlayan online eğitim döneminde ise evinde bilgisayar ve interneti bulunmayan öğrenciler mağdur oldu. Geçtiğimiz günlerde Tüketici Birliği Federasyonu benzeri uygulamaları göstererek, “Maddi durumu iyi olan hayırsever aileler, evinde interneti olmayan
ailelere yardım amaçlı internet ücretini ödeyebilir” çağrısında bulundu. Şüphe yok ki bu
uygulama kısa sürede yayınlaşacak, imkânı olmayan sayısız öğrencinin bu zor günlerde
eğitimini sağlıklı biçimde sürdürebilmesini sağlayacak. Askıdaki iyiliğin sahibini bulması çok da uzun sürmeyecek.

Fırınlar, mahalle
bakkalları tazecik
ekmekleriyle
ihtiyaç sahiplerine
ufak iyilikleri
ulaştıradursun, biz
bu uygulamanın
ilham verdiği diğer
güzelliklere bakalım...
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Sırada tablet var
Tabi ki sadece internet sorunu çözmüyor. Çocukların
aynı zamanda dersleri takip edebileceği birer cihaza da
ihtiyacı var. İstanbul Tuzla Belediyesi tam da bu amaçla
tüm Türkiye’yi geçtiğimiz bu zor günler için iyiliğe
davet etti ve askıda tablet kampanyası başlattı. Projeye
Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitimde zorluk yaşayan
ihtiyaç sahibi öğrenciler tablet edinmek başvurabiliyor.
Sosyal medya sayesinde geniş çevreler tarafından destek
gören kampanya, farklı belediyelerin ve kurumların
da benzer uygulamalar için harekete geçmesini sağladı. Çünkü gerçek iyilikler yeni iyiliklerin de kapısını
açıyor.
Kitaplıklar dolup taşıyor
Peki askıda kitap neden olmasın? Kitap ihtiyacı olan
okullar öğrencileri veya kütüphaneleri için ücretsiz
kitap talep ettiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Askıda kitap
projeleri bu okullara, dolayısıyla çocuklara ulaşmak için

FURUNCU

biçilmiş kaftan. Bugüne kadar farklı kurum, kuruluş
veya hayırseverlerin gerçekleştirdiği onlarca askıda
kitap projesi yapıldı. Bunlardan en çok verim alınanlarından biri Pendik Belediyesi’nindi. Kampanya başladıktan sonra üç ay içinde 35 bini aşkın kitap toplandı.
Gelen kitaplar Şırnak, Cizre, Kayseri, Malatya, Sivas,
Trabzon, Antep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına
ulaştı. Bu bölgelerdeki kütüphanelere giden kitaplar,
“askıda kitap” raflarına yerleşti. Bugünlerde de yine
devam eden askıda kitap kampanyaları var. Bunlardan
biri Bilge Kültür-Sanat Yayıncılığın. Anadolu'nun çeşitli
bölgelerinden iletişim kurulan okullara, yayınevinin
internet sitesi aracılığıyla kitap gönderebiliyorsunuz.
Yayınevi köy okullarına kitabı gönderirken, bağışta
bulunanlara da kitap kolilerin fotoğraflarını ulaştırıyor.
Yine aynı şekilde Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)
ve Yeni İnsan Yayınevi de, zorlu pandemi sürecinden
etkilenen köy çocukları için ortak bir kampanya başlattı. “Köy Okullarına Askıda Fide Kitapları” adı verilen
kampanya ile çocuk kitabını köy okullarına bağışlanabiliyor.
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Her zaman ihtiyaç sahiplerine iyiliği ulaştırmanın en güzel yolunu bulduk.
Kimi zaman yollar, kıtalar aştık. Kimi zaman da yan komşumuza onun ruhu
duymadan yardım edebilmeyi amaçladık. Merhametle, gelenekle, görenekle şekillenen
iyilik çabalarımızdan belki de en ilginç, en kendine has olanı “askıda ekmek”ti.

Sokak hayvanları unutulmadı
Muhtemelen yollarda, sokaklarda
kenara köşeye bırakılan kedi, köpek
mamalarını görmüşsünüzdür. Maalesef
salgın sürecinde dışarıyla olan teması
azaltmamız yardımseverlerden mama
bekleyen dört ayaklı dostlarımızı
mağdur etti. Amasya Merzifon’da bir
veteriner kliniği işleten Ahmet Özmen
bu duruma çare olarak salgın sürecinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için "askıda mama" uygulamasını
başlatmış. Hayvanseverlerin verdiği
destekle alınan yiyecekler, şehrin farklı
noktalarına konulan mama kaplarıyla
sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Böylece iyilik askımız bu sefer de hayvanlar
için dolup taşıyor.

boş! İşte o an iki seçeneğiniz var. Ya
otobüsten ineceksiniz, ya da yolculara
“Akbil’iniz var mı?” diye soracaksınız.
İstanbul’da bugüne kadar sayısız insanın başına gelen bu hadise ilginç bir
biçimde kuralsız, tamamen rastlantısal
olarak bir iyilik hareketine dönüşmüş
durumda. Çünkü genelde Akbil’ini
ödünç aldığınız o hiç tanımadığınız
yolcudan şu cümleyi duyuyoruz:
“Sakın para verme, sen de denk gelince
bir başkası için Akbil kullanırsın.” Bu
cümleyle askıya bir adet yolculuk ekleniyor. Fena mı? Bu askıdan şüphe yok
ki toplu taşıma kullanan pek çok kişi
yararlandı. Şehir hayatının sıkıntılarından yani kalabalıktan ve trafikten
bunalan kalplerimiz de iyilikle yeniden
mayalanmış oldu.

Askıda Akbil’e hepimiz rastladık

Yeter ki gönüller ısınsın

Çok aceleniz var, koşarak otobüse
yetiştiniz ama o da ne! Akbil’iniz

Askıda kıyafet uygulaması özellikle kış
aylarında önemini kazanıyor. Anado-

lu’nun sayısız kentinde çeşitli yardım
kuruluşları ve kurumlar bu uygulamayı halktan aldıkları destekle hayata
geçirdi. Aynı amaca hizmet eden ve
akıllarda kalan bir iyilik çabası da
Dolapta Durmasın, Sokakları Isıtsın
projesiydi. İyilik askıları nice insanın
soğuktan korunup, ısınmasına ön ayak
oldu. Bizleri de dolapta giyilmeyi bekleyen ama belki de hiç giymeyeceğimiz
kıyafetlerimizle yüzleştirdi.
Askıda sıcak çorbamız var
İnsan iyilik yapmak isteyince önünde
bir şey duramıyor. Özellikle üniversite
öğrencilerine yönelik bir hizmet olan
Askıda Yemek uygulaması da bunlardan biri. Yemek siparişi verirken askıya
sıcak çorba bırakabileceğiniz sayısız
gönüllü lokanta ve restoran var. Bu
uygulama için bazı dijital altyapıların
da destek verdiğini hatırlatalım.
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S E R N U R YA S S I K AYA

A K D E N I Z ’ D E N YA N K I L A N A N S E S L E R

İ N S A N L I Ğ I N Y O K S AY D I Ğ I
I N S A N L A R I N H I K ÂY E L E R I
Son 10 yılda Akdeniz ve Akdenizliler bir medeniyet kriziyle karşı karşıya. Her yıl binlerce insan
daha iyi bir hayat umuduyla Akdeniz’in kuzeyine ulaşmaya çalışırken, dünyanın en büyük kapalı denizinde
hayatları pahasına mücadele ediyor.
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F O T O Ğ R A F A A / AY H A N
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2019’un verilerine
göre binden fazla kişi
Akdeniz’de güney
kıyılarından kuzey
kıyılarına ulaşmak
isterken mavi sularda
boğularak hayatını
kaybetti.

Ünlü Fransız tarihçi Fernand Braudel,“Akdeniz birleşik bir
bölgedir aynı ritimle yaşayan ve nefes alan” der. Akdeniz
coğrafyası, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle adeta bir
medeniyetler havzasıdır. Bu medeniyet havzası en az 3 bin
yıldır birbiriyle ilişki içindedir. Akdeniz uygarlık çanağı her an
birbiriyle etkileşim içinde kendini yeniliyor ve dünyanın diğer
bölgelerini de etkiliyor. Akdeniz’in her kıyısındaki insanlar
aslında birbirilerinin uzaktan kuzenleridir. Tarihlerindeki, belleklerindeki kılcal damarlar bir şekilde birbirine dokunuyor.
Akdenizlilik bu çerçevede geniş bir coğrafyayı tanımlayacak
bir üst kimlik olarak da tanımlanabilir. Ne var ki son 10 yılda
Akdeniz ve Akdenizliler bir medeniyet kriziyle karşı karşıya.
Her yıl binlerce insan daha iyi bir hayat umuduyla Akdeniz’in
kuzeyine ulaşmaya çalışırken, dünyanın en büyük kapalı denizinde hayatları pahasına mücadele ediyor. Almanya merkezli
bir insani yardım kuruluşu Sea Watch’un, "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin
bir sonucudur. Bir de cesetler denizden alınmadığı, kimlikleri
belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman Avrupa
Birliği'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte
Akdeniz'de boğulmuş demektir" değerlendirmesiyle medeniyet
kurucu Akdeniz’de yaşanan insanlık dramının özetini vermekteydi.

Umut yolcularının can yeleği
2019’un verilerine göre binden fazla kişi Akdeniz’de güney kıyılarından kuzey kıyılarına ulaşmak isterken mavi sularda boğularak hayatını kaybetti. Her geçen sene artan göçmen sayısı
hesaba katıldığında Akdeniz her geçen an daha da ölümcül bir
rotaya dönüşmekte. İşte o ölümcül rotanın tam kalbinde bir
deniz-insani yardım kuruluşu SOS Mediterraneé, “medeni”
Avrupalı devletlerin Akdeniz’de ölüme terk ettiği insanları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Akdeniz’in en ölümcül noktası olarak değerlendirilen Orta Akdeniz bölgesinde,
Libya ile Avrupa arasındaki sularda her gün yönünü kaybeden
yalnızlığa itilen umut yolcularının can yeleği olma görevini üstleniyorlar. Deniz-insani yardım kuruluşu 2014 yılında
İtalyan donanmasının göçmenleri kurtarmaya yönelik Mare
Nostrum adlı operasyonu sonlandırmasının ardından Haziran
2015’te eski bir deniz kaptanı olan Klaus Vogel ve Fransız
Sophie Beau tarafından kuruldu. SOS Mediterraneé sıradan
insanların bir araya gelmesi sonucu gönüllülük esasıyla, iyiliğe
güç olmak misyonuyla, Avrupalı bazı ülkelerin engelleme çabalarına rağmen, Akdeniz’in daha fazla masumun canına mal
olmasının önüne geçmeye çalışıyor. Kuruluş, Akdeniz’in sularında boğulmaktan kurtardığı göçmenlere tedavi ve barınma
imkânı da sunuyor. Bugüne kadar faaliyet icra ettikleri mavi
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sularda, tüm engellemelere karşın, The Aquarius adlı gemiyle
29 bin kişinin hayatını kurtardıkları kayıtlar geçmiş durumda.
Akdeniz’de insanlığın onurunu korumak için çalışan SOS
Mediterraneé yakın zaman önce bir başka önemli işe imza
attı. Umut yolunda ölümü göze alan insanların başlarından
geçenleri hummalı bir çalışma sonucu kayda aldılar. Böylece
bir haber veya görüntü olarak sayfalarda, ekranlarda gördüğümüz çaresiz insanların bize seslenmesinin de önünü açtılar.
Yaşadıkları dramları, acıları, özlemleri ve inançlarının bize
aktarılması bu yolla sağladılar. Burada o hikayelerin bazılarından parçaları sizinle paylaşacağım. 21. yüzyılda, Mars’ta
koloni kurmak isteyen insanoğlunun yeryüzünde birkaç
milyona çözüm bulamamasının hazin öyküsünü bu satırlarda
okuyacaksınız. 2016-2020 tarihleri arasında kaydedilen ve
“Voices from the Sea (Denizden sesler)” başlığı altında toplanan yaşanmışlıkların kahramanlarının asıl kimlikleri, tahmin
edebileceğiniz nedenlerden ötürü değiştirilmiş ama anlatılanlar buz gibi gerçek.
Dördüncü günün sonunda öleceğimizi düşündük
Emmanuel, Orta Akdeniz’de 4 gün 3 gece sürüklendikten
sonra Ocean Viking tarafından kurtarıldı. 46 kişiyle birlikte,
yiyeceği ve suyu tükenmiş, yakıtı bitmiş aşırı kalabalık bir
teknedeydi. Aşırı kilo kaybeden Emmanuel güçten düşmüştü.
2 çocuk babası Emmanuel başından geçenleri şöyle anlatıyordu: “Her gece ailemizi, önümüzdeki belirsiz geleceği ve
denizde bize ne olacağını düşünmekten uyuyamıyorduk.
Küçük teknemizde bir yerden sonra tamamen çaresiz kalmış-
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tık. Hayatımın tüm kontörlünü kaybettiğimin farkına vardım.
Artık hiçbir şey elimde değildi. Burada tek başına öleceğimizi
düşündüm.” Kurtarılmadan önce yaşadıklarını Emmanuel’in
anlattıları, Akdeniz’in karanlık yüzünü de gösteriyor: “Gün
geçtikçe dalgalar daha da büyüyordu. Farkına vardık ki deniz
düşündüğümüzden büyüktü. Saatlerce seyirden sonra daha
önce gördüğümüz gemilere bir daha rastlıyorduk. Dalgalar
bizi bir taraftan diğer tarafa savuruyordu. Ne öne ne arkaya
gidebiliyorduk. 4 gün boyunca rotayı belirlemeye çalıştık.
Sonunda küçük bir varil yakıtımız kaldığını fark ettik, motor
durdu. Bozulmuştu. O an öleceğimizi düşündük.” (26 Ağustos 2020)
Tek isteğim mutlu olmak
Denizden kurtarıldıktan bir hafta sonra Adam başından
geçenleri, dünyanın geri kalanının Akdeniz’de kurtarılanların hikayelerini daha iyi anlaması için paylaşmayı kabul
etti. Güney Sudanlı 19 yaşında bir genç olan Adam’ın babası
ülkesindeki iç savaşta ağır yaralanınca, ailenin yükü kendisi
ve kardeşleri omuzlamak durumunda kaldı. Kardeşlerinin
bu nedenle okulu bıraktığını anlatan Adam ise daha iyi bir
hayat için Avrupa’nın yolunu tuttu ancak Haziran 2018’de
Libya’da insan kaçakçılarının ağına düştü. Bir yıl boyunca
bir hapishaneden diğerine gönderilen Adam, kaçakçıların
kendilerine yemek vermediğini, sadece tuzlu suyla günü geçirdiğini, hapishanelerde işkence ve kötü muamelenin ise her
gün tekrarlandığını paylaşıyor. Kaçakçılar tuttukları kişilerin
ailelerinden ve yakınlardan para gelene kadar kimseyi dışarıya
salmıyordu. Sonunda arkadaşları tarafından ödemesi yapılan

SOS Mediterraneé sıradan
insanların bir araya
gelmesi sonucu gönüllülük
esasıyla, iyiliğe güç olmak
misyonuyla, Avrupalı
bazı ülkelerin engelleme
çabalarına rağmen,
Akdeniz’in daha fazla
masumun canına mal
olmasının önüne geçmeye
çalışıyor.
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Akdeniz’de insanlığın onurunu korumak için çalışan SOS Mediterraneé
yakın zaman önce bir başka önemli işe imza attı. Umut yolunda ölümü
göze alan insanların başlarından geçenleri hummalı bir çalışma sonucu
kayda aldılar. Böylece bir haber veya görüntü olarak sayfalarda, ekranlarda
gördüğümüz çaresiz insanların bize seslenmesinin de önünü açtılar.
Adam, birkaç kez Akdeniz’i geçme teşebbüsünde
bulunsa her defasında kendisini Libya kıyılarında
buldu. Son teşebbüsünde ise Ocean Viking adlı insani
yardım gemisi tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
Şimdi Avrupa’ya ayak basacağı günü bekleyen Adam,
“Avrupa’ya vardığımda sadece mutlu olmak istiyorum.
Fen bilimleri okumak ya da bir doktor olmak hedefim.
Ama en önemlisi mutlu olmak” diyor. (17 Ağustos
2019)
Birkaç saate Avrupa’da olacaksınız!
Adı Muhammed, Nijeryalı 18 yaşında bir genç.
Ailesini 11 yaşında bir trafik kazasında kaybetti.
Büyükannesi ve büyükbabası tarafından büyütülen
Muhammed, Libya’ya ulaşana kadar ebeveynler olmadan büyümenin zor bir şey olduğunu düşünüyordu.
Avrupa’ya Libya üzerinden geçmek isteyen Muhammed yaşadıklarını “Sizden ruhunuzu alıyorlar” sözleriyle özetliyor. Her gün tecavüz edilen ve öldürülen
insanlara rastladığı belirten Nijeryalı genç nihayet bir
gün kendisini 135 kişiyle birlikte bir tekneye atıyor.
Tekne Akdeniz’in karanlık sularında ilerlerken bir ses
onlara yıldızları göstererek kuzeye doğru ilerlemeleri
gerektiğini, birkaç saate Avrupa’da olacaklarını söyler.
Muhammed o an korkuyla rahatlama arasında bir
duygunun içini kapladığını belirtiyor hikâyesini paylaşırken. Muhammed ve beraberindekiler TheAquarius
tarafından kurtarıldıklarında 24 saattir denizde aç ve
susuz sürükleniyorlardı. Muhammed de aynı Adam
gibi kurtarıldığından mutlu ve hayallerinin gerçek
olacağı inancındaydı. O da Adam gibi doktor olmak
istiyordu. Çünkü ülkesinde birçok insan hastalıklardan dolayı acı çekiyordu. Bir gün o da hayatlar kurtaracak ve ülkesi onla gurur duyacaklardı. Çünkü hayat
kurtarmanın ne demek olduğunu bizzat yaşayarak
anlamıştı. (14 Haziran 2018)
Gel Avrupa’da beni bul!
İbrahim 28 yaşında Ganalı bir teknisyen. Akdeniz’de
kurtarılmadan 10 sene önce Gana’yı terk etti. Ülkesini
terk etmesinin sebebini maceracı ruhuna ve dünyayı
görme isteğine bağlıyor. Gana’dan Libya’ya çölü paralı askerler tutarak geçtiğini söyleyen İbrahim, Libya’da Kaddafi yönetimi yıkıldıktan sonra Afrikalılara

dönük ayrımcılığın daha da arttığını kaydediyor. Öyle
ki Afrikalı olarak görülen kişilere köpek muamelesi
yapıldığını belirtiyor. Libya’da yaşadıklarından sonra
Avrupa’ya geçme kararı alan İbrahim dostum dediği
ve hala tüm bilgilerini hafızasında tuttuğu Hosam adlı
bir kişi tarafından kaçırılır. Hosam tarafından elinde
avucunda ne varsa alınan İbrahim’in Avrupa’ya geçme
denemeleri pek çok kez başarısızlığa uğrar. İtalya’ya
geçtiği zaman yasal işlemleri tamamlayıp, çalışmayı
ve Gana’yı ziyaret etmeyi planlıyor. İbrahim’in bir
de Hosam’a mesajı var, “Adamsan gel Avrupa’da beni
bul.” (30 Mayıs 2018)
Yaşamak için mücadele et
28 Nisan 2017 tarihinde, 3 kız kardeş onların kocaları
ve yedi çocuktan oluşan bir Suriyeli ailenin hikayesi
bu. Ailenin hikayesini üç kız kardeş birlikte anlattılar.
26, 29 ve 36 yaşlarındaki üç kız kardeş ve aileleri 2011
yılında Suriye’den ayrıldıklarını belirtiyor. Suriye’de
yaşam çok zordu, “Ne iş ne para ne ev, ne özgürlük
vardı, yaşam çok tehlikeliydi.” diye tekrarlıyorlardı
hikayelerinigeriye dönüp anlatırken. Hala askerlerin
evlerini basıp ellerinde ne var ne yok aldıklarını günü
dün gibi hatırlıyorlardı. Ülkelerinden çıkarken kontrol noktalarında son paralarına kadar soyuldular ve
dövüldüler. Şanslılardı ki çocuklu aileler askerler tarafından öldürülmüyordu! Libya’da kalamayacaklarına
karar verdiklerinde Avrupa’ya geçmeye karar verdiler
çünkü herkes onlara “Avrupa’da özgürlük olduğunu
ve yaşam güvencesinin bulunduğunu” söylüyordu. Bir
kız kardeş, denizden çok korktuğunu dile getiriyor.
Suriye’yi Libya’da daha iyi bir hayat bulmak amacıyla
terk eden aile şimdi aynı umutla Avrupa’nın yolunu
tuttu. (8 Ağustos 2017)
İbrahim’in hakkı
“İtalya’ya bir saatte varacağımızı söylediler. Ama
sonradan fark ettik ki kaybolmuştuk. Karanlıkta,
kimsenin bizi bulacağını tahmin etmiyorduk.” diye
yaşadıklarını hatırladı 18 yaşındaki Gineli İbrahim.
Gine’de bir mülteci kampında yetim bir çocuk olarak
evlat edinilmişti. “Avrupa her zaman hayallerimi süslüyordu. Gine’yi terkettim çünkü ailem çok fakirdi ve
artık bana bakacak durumları yoktu.“ sözleriyle kısaca
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anlattı yolu Akdeniz’e çıkan hikayesini. 11 yaşında Gine’yi terkeden İbrahim, Mali ve Cezayir’de birçok işte karın tokluğuna çalıştı. Aslen Sierra
Leone’li olan İbrahim başından geçen birçok korkunç olayın sonunda
kendisini Libya’da bir tercihle başbaşa buldu. Bir gece yarısı İtalya’ya
geçmek için son şansı olduğu sözleriyle uyandırıldı ve şişme bir bota bindi. Akdeniz’de boğulmak üzereyken TheAquarius tarafından kurtarıldı.
İbrahim yalnızca bir başka Afrika ülkesinde daha iyi bir hayatın hayalini
kuruyordu. Ama bir Afrika ülkesinden diğeri sürüklenen mülteci-çocuk
işçi olarak kurtarılmadan önce en kötü şartlarda çalıştı. İbrahim’in hakkı
da diğer akranları gibi okula gitmek daha iyi şartlarda yaşamak değil mi?
Kim onun bu isteğine karşı çıkabilir, kim kendisine geriye dönmesini
söyleyebilir? (22 Mayıs 2017)
Avrupa’ya ulaşmak için ağır bedel ödüyoruz
Kamerunlu 21 yaşındaki Y., Aquarius’un güvertesinde bir battaniyeye
sarılı halde uzanıyordu. Kurtarılmasının sütünden henüz 24 saat geçmemişti ve hala şoktaydı. Açık denizin büyüklüğü hakkında bir fikri yoktu.
Ancak şişme bota bindiği zaman dalgalarla yüzyüze geldi. Tüm yolculuk
boyunca gözlerini kapalı tuttu. Kaçakçılar bir numarayla ellerindeki tüm
telefonları, kayıt cihazlarını ve hafıza kartlarını almıştı. Amaçları yolculuğun kaydedilmesinin önüne geçmekti. Ancak Y. her şeyi hafızasına kazıdığını söylüyor. Kaçakçıların kendilerine hayvan muamelesi yaptığını söyleyen Y. çok ağır, insanlık dışı şartlar altında yolculuğuna devam ettiğini
bazı günler sadece tuzlu suyun öğün olarak verildiğini hatırlıyor. Y.,“Eğer
vize alabilseydim, Avrupa’yı gezecek ve sonra aileme geri dönecektim.
Ancak zengin bir aileniz yoksa size vize vermezler. O yüzden Avrupa’ya
ulaşmak için çok ağır bedel ödüyoruz.” diye sözlerini sonlandırıyor. (28
Ekim 2016)
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ERHAN İDİZ

KIŞ RÜYASI
Nemrut Dağı’nın eteklerinden geçen yolumuz bitmek bilmiyordu. Keskin virajlar,
derin uçurumlar, köprüler, karlı dağlar… Tır şoförleri bazı noktalarda güçlükle
ilerliyordu. Kuş uçuşu 30 kilometre uzağımızdaki köye, 420 kilometre yol ve
8 saatin sonunda varmıştık.

Depreminin üzerinden birkaç gün geçmişti. Elazığ ve
Malatya’da evsiz kalanların çadırları kurulmuş, ihtiyaçları
karşılanmıştı. O günlerde Türk Kızılay’da afet çalışmalarının
koordinasyonunu yapan Dr. İlhan Öztürk, iki gün ortadan
kaybolmuştu. Bir öğlen vakti döndüğünde yarın Adıyaman’a
gideceğimizi söyledi. Meğer iki gün boyunca Adıyaman’ı köy
köy gezmiş, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmişti. Aslında
Adıyaman’ın Gölyurt köyü, depremin merkez üssüne 30
kilometre uzaktaydı ve bu yüzden hasar almıştı. Fakat aradaki
göller ve dağlar nedeniyle oraya ulaşmak çok zordu.

Sabah yola çıktığımızda hava kapalıydı. Bu, yüksek tepelerde
kar olduğunu ve yolumuzun uzayacağını gösteriyordu. Kar
yağması muhtemel bölgeleri gözden geçirince en garanti yol
olan Gölbaşı üzerinden gitmeye karar verdik. Ardımızda gıda,
hijyen, battaniye, çadır, hayvan barınağı dolu iki tırla köyün
yolunu tuttuk. Bir de İlhan Hoca’nın çocuklar için yanına
aldığı oyuncaklar vardı.
Nemrut Dağı’nın eteklerinden geçen yolumuz bitmek
bilmiyordu. Keskin virajlar, derin uçurumlar, köprüler,
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karlı dağlar… Tır şoförleri bazı noktalarda güçlükle
ilerliyordu. Kuş uçuşu 30 kilometre uzağımızdaki köye,
420 kilometre yol ve 8 saatin sonunda varmıştık. Son
çeyrek asrın her olayına tırıyla malzeme taşıyan Erdal
ağabeyimizin aracından iner inmez ilk cümlesi “24 yıllık
Kızılaycıyım, böyle yol görmedim” olmuştu.
Rakım yükseldikçe soğuk da artıyordu. Köydeki askerle
önceden haberleşmiş ve evleri hasar gören herkese
meyve, sebze, gıda, giyim, barınma, çadır malzemeleri
ile hayvanları için geçici barınaklar getirmiştik.
Depremzedelerin ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra
İlhan Hoca’nın oyuncaklarını da çocuklara hediye
ettik. Geriye yalnızca kırmızı bir araba kaldı. İlhan
Hoca bunu, yol üzerinde tanıştığı bir yetim çocuk için
getirmişti. Fakat o an bir kadın, çocuğunu gösterip,
“Onu oğluma ver” deyince, İlhan Hoca bunun bir
sahibi olduğunu söyledi.
Karanlık çökmüş, göz gözü görmez olmuştu. Araçlara
binip yola çıktığımızda kar yağıyordu. Tehlikeli bir
yolculuk olacaktı, bilhassa tır şoförleri için.
İlhan Hoca, afet konusunda uzman, özellikle söz
konusu haberleşme olunca… Düzce depremine şahitlik
edişi, onu afet konusunda hassas biri yapmış. Bu
yüzden depremzedelerle daha kolay hemhal oluyordu.
Sık sık, Düzce depreminde yemek kuyruğuna giren
fabrika sahibi komşularını hatırladığını söylüyor ve
ekliyordu: “Deprem bir anda her şeyinizi elinizden
alabilir.”
Beş saatin sonunda Adıyaman’a varmıştık. Herkes çok
yorulmuştu, geceyi burada geçirecektik. Güzel bir
uykunun ardından kahvaltıya indiğimde İlhan Hoca
bir masada oturuyordu. Canının sıkkın olduğu belliydi,
başını kaldırmadan konuşmaya başladı: “Gece boyunca
rüya gördüm, Gölyurt’ta kırmızı arabayı vermediğim
çocuk öylece gözlerimin içine bakıyordu.”
İlhan Hoca yeniden, “Fakat bu oyuncağın bir
sahibi var.” dedi. Dönüş yoluna geçmek için otelden
çıktığımızda İlhan Hoca kararını paylaştı: “Rüyanın
etkisinden kurtulamıyorum. Siz gidin, ben o köye geri
döneceğim.”
Gece kar yağmış ve yollar daha tehlikeli olmuştu fakat
İlhan Hoca’nın kararı kesindi. Onu Gölyurt’a uğurlayıp
Elazığ’a doğru yola çıktık. Bir süre kendisinden haber
alamayınca aradım fakat ulaşılamıyordu. O gece
uyuduğumda telefonuma bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta,
elinde kırmızı arabasıyla gülümseyen bir çocuk vardı.
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Karanlık çökmüş, göz gözü görmez olmuştu. Araçlara
binip yola çıktığımızda kar yağıyordu. Tehlikeli bir
yolculuk olacaktı, bilhassa tır şoförleri için.
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Y Ö N E T M E N H AY R İ Y E S AVA Ş Ç I O Ğ L U
“ T E SA D Ü F O LA M AZ , B U KO N U B E N I S E Ç T I ”
99 yıl önce 1012 esir Osmanlı askerini Anadolu’ya getirmek için yola çıkan Japon gemisi
Heimei Maru’nun belgeselini çeken Hayriye Savaşçıoğlu ile konuştuk.
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Heimei Maru gemisinin öyküsüyle
nasıl karşılaştınız?

Bu hadisenin belgeselini çekmeye nasıl
karar verdiniz?

2011 yılında Mahya belgeselimin
hazırlıkları için kütüphanede araştırma
yapıyordum. İstediğim kitapların arasına yanlışlıkla ince bir defter karışmıştı.
Defterde 7 yıllık esaretin ardından
Japon Yarbay Yukichi Tsumura komutasında İstanbul’a dönmek için yola
çıkan ve 45 günlük seyahatin ardından
vatanlarına kavuşacaklarını düşünürken
tekrar esir olan askerlerimizden bahsediyordu. Konuyu daha önce hiç duymamıştım. Çok dramatik bir hikayeydi ve
tanıdığım bir tarihçiyle konuyu paylaştım. Maalesef hiç haberdar değildi.
Aradan birkaç ay geçti ve okuduğum
bir kitapta çok kısa da olsa bu konuya
tekrar rastladım. İçimden ne güzel bir
film konusu diye geçirdim. Ve araştırmaya başladım. Atatürk Üniversitesi’nden
Cemil Kutlu hocanın Osmanlı esirleri
ile ilgili makalelerini okudum. Ertesi
gün hocayı aradım. Benden mailimi
istedi ve henüz yayınlanmamış kitabını
bana mail attı. Savaş esirleri ile ilgili
kapsamlı bir araştırmaydı. Konu beni
daha çok içine çekti. Ardından Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç arşivlerinde
araştırma yapan bir arkadaşıma ulaştım.
Kendisi konuyu araştırdı ve Birleşmiş
Milletler ve Kızılhaç’taki tüm belgeleri
benimle paylaştı. Gelen belgelerin çoğu
Fransızcaydı. Belgelerin arasında Türk
subayların mektupları ve tutanakları
vardı. Bu mektupları okudukça konuya
ilgim daha çok arttı.

İlerleyen günlerde bir tarih dergisinde
Vladivostok’tan aynı gemiyle dönen bir
savaş esirinin haberine rastlayınca “Tesadüf olamaz bu konu beni seçti” diye
düşündüm. Hala buna tüm kalbimle
inanıyorum. Dergide hikayesi anlatılan
askerin oğluna ulaştım. Bu ilk bulduğum aile oldu.
Nasıl bir araştırma sürecine girdiniz
çekim öncesi?
Ardından Kızılay Arşivi, ATASE ve
Osmanlı arşivlerini taramaya başladım.
Kızılay arşivinde askerlerimizin gemide
çekilmiş tek kare fotoğrafını görünce bu
konuyla ilgili bir şeyler yapmaya karar
verdim. O fotoğraftaki askerlerin ifadeleri beni çok etkiledi. Vatanlarına ayak
basmayı umut ederken denizin üzerinde
aylarca esir kalıp ardından İtalya’nın
hiç bilinmeyen bir adasına gönderilip
tekrar esir olmuşlardı. Sibirya’nın soğuğunda donmuşlar ardından Akdeniz’in
güneşiyle kavrulmuşlardı. Kızılay’ın
Asinara’ya gönderdiği Ümid vapuruyla
yurtlarına dönmeleri Vladivostok’tan
yola çıkmalarından 16 ay sonra gerçekleşebildi. Nasıl dayanmışlardı 7 yılın
ardından gelen bu beklenmedik esarete?
Birkaç ay sonra Sinema Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum. Önce
senaryo yazım desteği aldım. Elimdeki
belgelerden yola çıkarak konunun uzun
metraj senaryosunu yazdım. Ardından
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Bir tarih dergisinde Vladivostok’tan aynı gemiyle dönen bir savaş esirinin
haberine rastlayınca “Tesadüf olamaz bu konu beni seçti” diye düşündüm.
Hala buna tüm kalbimle inanıyorum.

aynı konuyla Sinema Genel Müdürlüğü’nden belgesel çekimi
için destek aldım ve böylece “Vatana Giderken Heimei-Maru”
belgeselinin çekimlerine başladım.
Belgesel sürecinde sizi şaşırtan ilginç hadiselerden birkaçını
bizimle paylaşır mısınız?
Konuyu araştırırken internette Mustafa amcanın bir yazısına
rastladım. Babası da Heimei-Maru gemisiyle Vladivostok’tan
yola çıkanlardandı. 6 ay sonra bir araya gelebildik. Onu ilk
gördüğümde pırıl pırıl bakışlarının ardında derin bir hüzün sezdim. Babasını 4 yaşında kaybetmişti, elinde silik bir
fotoğraf ve bir defterden başka hiçbir şey yoktu. O an Mustafa
amcanın benim ana karakterim olmasına karar verdim. Aramaya birlikte devam edecektik. Aslında bu karar çok riskli bir ka-

rardı. Çünkü Mustafa amca çok ciddi bir hastalık geçirmişti ve
bazen konuşmakta güçlük çekiyor ve kelimeleri unutuyordu.
Ama ben ona o da bana güvendi. Ve bu süreçte ikimizde çok
çaba harcadık. Kızılay Arşivi’nde Harput’ta, İstanbul’da ve
Asinara adasında yapılan çekimlerin ardından sıra Tokyo’yaki
çekimlere gelmişti. Gemideki Türk aileleri buluyordum ama
Japon komutanın ailesine de ulaşmak istiyordum. Mustafa
Amca ile yarbayın torununu buluşturmayı planlıyordum. Ama
doktoru bu yolculuğu sağlığı için riskli bulunca Mustafa amcanın kızı Şenay ile Tokyo’ya gitmeye karar verdim. Tokyo’da
yarbayın ailesi ile buluştuk. Türkiye’den bir ekibin gelip dedeleriyle ilgili çekim yapması onları da çok duygulandırdı. Yarbayın torunu ile birlikte Japonya Savunma Bakanlığı Arşivi’ne
gittik. O da dedesiyle ilgili tutanakları ve görev emrini ilk defa
bizimle birlikte görüyordu. Birçok ilki aynı anda yaşadığımız
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bir gündü o gün. Japonya Savunma Bakanlığı Arşivi’nde çekim yapan
ilk Türk belgesel ekibiydik. Hayatımın hiç unutamayacağım günlerinden biriydi. Japonya tarafının koordinatörü İnan Öner sayesinde oldu
tüm bunlar. Burada ismini anmamak haksızlık olur. Tüm bu araştırma
ve çekim sürecinde en üzüldüğüm konu ise çoğu torun dedelerinin
hikayelerini bilmiyordu. Ellerinde birkaç fotoğrafın dışında kalan çok
az evrak vardı. Söz uçmuş yazı kalamamıştı. Ben belgelerle karşılarına
çıkınca çoğunun pişmanlıklarına şahit oldum. Dedeler savaş koşullarında ki acı günleri çok anlatmak istememiş torunlarda öğrenmek için
çok istekli olmamışlardı. Bazı mektup ve evrakların sobada tutuşturucu olarak kullanıldığını ya da tavan arasında çürümeye terk edildiğini
öğrendiğimde ise nefes almakta zorlandığımı hatırlıyorum. 100 yıl
öncesinde kendi dedelerimizin yaşadıklarını bile bilmediğimizi ve tarihimizden ne kadar kopuk olduğumuzu üzülerek bir kez daha görmüş
oldum.
Belgeselin gösteriminden sonra nasıl tepkiler aldınız?
Belgeselin çekimlerinin tamamlanmasının ardından festival süreci başladı. Ankara Film Festivali, Documentarist ve TRT Belgesel
Günleri’nde gösterimler oldu. Türk Dünyası Belgesel Film festivalinde
belgeselimiz ödül aldı. Ardından İstanbul Japon Week 2019’da açılış
filmi olarak gösterildi. Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki İstanbul’daki gösterimlere katılarak bizi onurlandırdı. Belgeselin
Türkiye’de gösterimi yapılıyordu ama ben hep Japonya’da da gösterilmesini arzuluyordum. Hayal bile edemeyeceğim bir teklifle karşılaştım. Türkiye ve Japonya arasında imzalanacak olan ekonomik iş birliği
anlaşmasının ardından belgeselim gösterilecekti. Tosyalı Holding’den
Ömer Özgüven’in desteği ile DEİK’in konuğu olarak Japonya’ya
ikinci defa gittim. Gösterimin ardından yapılan konuşmalarda iki ülke
arasında Ertuğrul Fırkateyni kazasıyla başlayan ve İran’dan Japonların tahliyesiyle devam eden dayanışma hikayelerinden bahsedildikten
sonra artık yeni bir dayanışma hikayemiz var diyerek Heimei-Maru
gemisinden bahsedilmesi beni çok mutlu etti. Japonya’da ayrıca Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde ve Ertuğrul Fırkateyni’nin battığı Kushımoto’da gösterimler oldu. Japon tarafından çok övgüler aldık. Gerçekten
çok zarif insanlar. Heimei-Maru gemisinde de Japon askerleriyle Türk
askerleri kader birlikteliği yapıyorlar. Hatta gemi kaptanı bu bekleyiş
sürecinde vefat ediyor. Yarbay Yukichi Tsumura ise gerçekten çok çaba
harcıyor ve askerlerimizi Yunan askerlerine teslim etmiyor.
Yeni projeleriniz var mı?
Belgeselin çekimleri bittiği halde ben araştırmalara hala devam
ediyorum. Birçok yeni belgeye ve mektuba ulaştım. Heimei-Maru
gemisindeki 3 esir askerin ailelerine yazdığı mektuplardan yola çıkarak
yaptığım “Yüzyıldır Açılmamış Mektuplar” bu belgeselin devamı
niteliğinde. Ayrıca belgeselin danışmanı Prof. Ali Merthan Dündar ile
bir kitap hazırlığı içindeyiz. Bulduğumuz belgeleri herkesle paylaşmak istiyoruz. Yaşananlar unutulsun istemiyoruz. Yeni belgeler ayrıca
senaryomun gelişimine de destek sağlıyor. Bu konudan önümüzdeki
yıllarda uzun metraj bir film yapma düşüm var. Gerçekleşebilir mi diye
soruyorum bazen kendime? Neden olmasın diyorum sonra da…

Belgeselin çekimlerinin tamamlanmasının
ardından festival süreci başladı. Ankara
Film Festivali, Documentarist ve TRT
Belgesel Günleri’nde gösterimler oldu.
Türk Dünyası Belgesel Film festivalinde
belgeselimiz ödül aldı.
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ETHEM ÖZCAN
“ İ S RA F E D I L E N G I DA LA R 2 M I LYA R I N SA N I
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FOTOĞRAF AA / İSMAIL KABASAKAL

Dünyamızda gıda israfı had safhaya ulaşmış
durumda. İki genç girişimci Ethem Özcan ve
Daniel Alp Rizo bu durumu önlemek için Oreka
adıyla bir proje geliştirdiler. Oreka, yemekler ve
gıdalar atığa dönüşmeden yüzde 50 indirimli
satın almanızı sağlıyor. Biz de kurucu ortaklardan
Ethem Özcan ile hem gıda israfını önlemek
için neler yapabileceğimizi hem de bu faydalı
projelerini konuştuk.

Dünyadaki gıda israfının boyutları nedir?
Gıda israfı doğamıza en temel tehditlerden biridir. Dünya
çapında her sene 1.3 milyar ton gıda, yani üretilenin üçte
biri tüketilmemektedir. Tüketilmeyen gıdalar hem çevresel, hem ekonomik hem de sosyal sorunlar yaratmaktadır.
Bu 1.3 milyar ton gıdanın çürümesinden doğan sera gazı
miktarı neredeyse karayolu taşımacılığının saldığı sera gazı
miktarı ile aynıdır. Düşünün, fazla gıdaları tüketmek ne
kadar kolay, araba ve otobüs yolculuğundan, kamyon ve tır
taşımacılığından vazgeçmek ne kadar zor. Çürümede doğan
karbon salınımına ek olarak bir gıdayı tüketmediğimizde
o gıdanın üretiminde geçen emek, su ve enerjiyi de tüketmemiş oluyoruz. İsraf edilen 1.3 milyar ton gıda 1 trilyon
dolarlık ekonomik kayba sebep olmaktadır. Dünya çapında
tüketilmeyen gıdaların ekonomik değeri neredeyse ülkemizin ekonomisinin değerinin 1.7 katı kadardır. İsraf edilen
gıdalar 2 milyar insanı 1 yıl boyunca doyurmaya yeterlidir.
815 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği dünyamızda bu
kabul edilebilir değildir. Ülkemizinde gıda israfını önleme
konusunda kendini geliştirmesi gerekmektedir. Economist
IntelligenceUnit’in yaptığı Sürdürülebilir Gıda Endeksi çalışmasında karşılaştırdığı 82 ülke içerisinde Türkiye gıda israfı
ve kaybı konusunda 80. sırada gelmektedir.
Peki gıda israfının önüne nasıl geçilebilir?
Oreka modelinin amaçladığı gibi fazla gıdaların değerlendirmesini sağlayan modeller önemlidir. Perakende seviyesine
ulaşmış gıdalar hem üretiminde en çok kaynak harcanmış

hem de tüketilmesi en kolay gıdalardır. Oreka harici bir
örnek olarak 2016 yılında Fransa’da büyük marketlerin
tüketilebilir gıdaları atması yasaklanmıştır. Bu yasa ile marketlerin artan ürünlerini indirimli satması, bağışlaması veya
gübreleştirmesi sağlanmıştır. Bu gibi devlet teşvikleri gıda
israfının önüne geçilmesinde önemlidir. Paketli gıdaların
üzerinde yazan tarihler müşterileri yanlış yönlendirmektedir;
son tüketim tarihi, tercih edilen tüketim tarihi gibi farklı
terimler kullanıcıların taze ürünleri atmalarına sebep olmaktadır. Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışmaya göre hane
halkları tarafından israf edilen gıdaların beşte birini taze
olup paketin üzerinde yazan tarihin yanlış anlaşılmasından
dolayı atılan gıdalar oluşturmaktadır. Bu tarihlerin sadeleştirilmesi ve anlamları hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi
evlerden yapılan gıda atıklarının azaltılmasında çok önemlidir. Evlerden yapılan gıda israfını azaltmakta tüketicilerin
bilgilendirilmesi şarttır. Tüketiciler pişirdikleri yemekleri
saklayabilecekleri en uygun koşulları ve yemeklerin bu
koşullarda tüketilebilir kalacakları süreleri bilmelidirler.
Aynı şekilde taze meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatacak
saklama koşulları hakkında tüketiciler bilgilendirilmelidir.
Tarımda gıda kaybını azaltmak perakende ve ev tüketiminde kayıpları azaltmak kadar önemlidir ve alınacak pek çok
önlem vardır. Teknolojiye yatırım ile hasat toplama maliyeti
azaltılarak tarlada bırakılan ürünler azaltılabilir. Gıdaların
saklama koşulları geliştirilerek toplanmış gıdaların çürümesi
ve taşınan gıdaların ezilmesi engellenebilir. Gıda israfı çok
büyük bir problemdir ve yalnıza birkaçından bahsettiğimiz
alınacak sayısız önlem vardır. Bu önlemlerin alınmasında
en önemli etmen tüketicilerin bilinçlendirilmesidir. Bilinçli
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Evlerden yapılan gıda israfını azaltmakta tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır.
Tüketiciler pişirdikleri yemekleri saklayabilecekleri en uygun koşulları ve yemeklerin
bu koşullarda tüketilebilir kalacakları süreleri bilmelidirler.
FOTOĞRAF AA / DILARA ZENGIN

tüketici aldığı gıdaların değerini bilip yaşadığı toplumdan, ülkesinin politikacılarından ve müşterisi olduğu ticari
kurumlardan üretilen gıdaların tüketilmesi için gereken tüm
önlemlerin alınmasını talep edecektir. Bu bilinç ve dolayısıyla
talep olmadan ciddi bir değişiklik beklenemez. Biz hem gıdaya saygı bilincini artırmaya çabalayarak hem de lezzetli fazla
gıdaların tüketilmesini sağlayarak elimizden geleni yapıyor
sizi de yanımıza, bu harekete ortak olmaya davet ediyoruz.
Peki Oreka projesi nasıl doğdu?
İkimiz de tam zamanlı işimizden ayrılıp çevreci yönü olan
ticari bir girişim yapmak istiyorduk. Gıda israfının probleminin büyüklüğünü öğrenmemiz ile ilgimizi bu alana
odakladık. Bir süre araştırma yapıp bilgi topladık; hem ticari
fizibilitesi olup hem de çevresel kazanç sağlayacak fırsatlar

aradık. Gıda sektöründen restorancıdan tarımcıya kadar değişen oyuncular ile görüşmeler yaptık. 2019 yılında Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne katılıp büyük kurumlar ile de görüştük.
Araştırmalarımız sonucunda Oreka iş modelini mantıklı
bulup hızlıca projemizi hayata geçirmeye başladık.
Oreka modeli tam olarak nedir?
Oreka, restoranların, pastanelerin, kafelerin ve marketlerin
zayi ürünlerini liste fiyatlarının %50 veya daha fazla indirim
ile tüketiciye ulaştırdığı bir pazar yeridir. Acıkan tüketici
telefonunda Oreka uygulamasını açar, yakınındaki fırsatlardan beğendiğini uygulamadan satın alır, satın aldığı ürünleri
gidip işyerinden teslim alır. Oreka ile işyerleri ek gelir üretip
daha geniş bir müşteri kitlesine, tüketiciler ise uygun fiyata
taze ve lezzetli ürünlere ulaşırlar. Gıda israfı azaltılarak çevre-

1868

DERGİ / “İSRAF

EDILEN GIDALAR 2

M I LYA R I N S A N I 1 Y I L B O Y U N C A D O Y U R M AYA Y E T E R L I ”

sel kazanım sağlanır. Oreka modeline dahil
tüm taraflar kazanır.
Bu projeyle hedefleriniz neler?
Perakende seviyesinde oluşan gıda fazlalarının tüketilmesini sağlayarak doğanın
korunmasına katkıda bulunup tüketicilere
uygun fiyatlarda lezzetli yemekler sunmayı
amaçlıyoruz. Hem üreticileri hem tüketicileri
gıda israfı probleminin büyüklüğü hakkında bilgilendirmek hem de sahip olduğumuz
kaynaklara ve gıdalara saygıyı artırmayı
kendimize misyon olarak belirledik. Bu deği-

şikliklere öncülük ederek ülkemizde sürdürülebilir ticaretin bayrak taşıyıcılarından olmak
istiyoruz. Türkiye’de kendimizi kanıtladıktan
sonra dünyaya yayılacağız. İlk etapta gözlerimiz çevre pazarlarda.
Bu ağa katılmak isteyenler nasıl bir yol
izlemeli?
Oreka’ya katılmak isteyen tüketicilerin uygulamamızı indirmesi yeterli. Aramıza katılmak
isteyen işyerleri https://isyeri.oreka.app/ web
sitemizden kayıt olurlarsa ekibimiz kendilerine ulaşıp sistemimize dahil edecektir.

Biz hem gıdaya saygı bilincini artırmaya çabalayarak hem
de lezzetli fazla gıdaların tüketilmesini sağlayarak elimizden
geleni yapıyor sizi de yanımıza, bu harekete ortak olmaya
davet ediyoruz.

F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA K U RT
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Dünyanın Zirvesi
Dünyanın en yüksek noktasını görmek bana da
nasip oldu. Oldukça eski ve küçük bir uçakla
Katmandu’dan Brathnagar diye adını daha önce
hiç duymadığım bir kente giderken gördüm.
Fakat bu gördüğümün yalancı bir zirve olduğunu
Brathnagar’ın ücra köşelerine giderken anladım.
Selden etkilenmiş ailelere yardım götüren bir
ekibe eşlik ediyordum. Muson yağmurlarının
hiç durmadığı günlerdi. Neredeyse araçtan
inip fotoğraf bile çekmek mümkün değildi. Bir
ara yolda yağmur kesilir gibi oldu. Dar köy
yollarından birindeydik ve yardım ekibinin
çalışmaları çoktan duyulmuştu bile. Yol
kenarında çocuklar el sallayıp bir balon ya
da bir oyuncak bekliyordu yardım ekibinden.
Zaman zaman durup dileklerini gerçekleştirsek
de her çocuğa yetecek oyuncak yoktu yanımızda
elbette. En son bir top kaldı elimizde. Bir
voleybol topu. Bir grup çocuk tüm bu kasvetli
günlerin içinde ışıl ışıl gülümsüyordu. Ekipten
biri çocuklara el sallayıp şöyle bir araca baktı.
Kalan son topu çocuklara vermesiyle çocukların
sevinç çığlıklarıyla pirinç tarlalarına dalması
bir oldu. Onlar çılgınca oynarken bu mutluluğa
kayıtsız kalamazdım. Çünkü tek kuralın mutlu
olmak olduğu dünyanın zirvesi burasıydı…

YA Z I V E

FOTOĞRAF:

MUHAMMET ERKAM

BÜLBÜL
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Peygamberlerin asli vazifelerinden biri de rehberlik olduğu için
Hz. Nuh, böyle bir azap ve afet ile karşılaşma ihtimalinin öncesinde
ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği hususunda insanlığa
ilk-örnek olmuştur.

Hz. Nuh birçok hasletinin yanı sıra,
kendinden sonra gelecek ve kavminden
iman edenleri rabbinin lütfu ile afet ve
azaplardan kurtaracak peygamberlerin
ilki olması hasebiyle önemlidir. İnsanlık,
yaptıkları zulüm ve kötülüklerle ilk
onun zamanında büyük bir azaba duçar
olmuştur.
Peygamberlerin asli vazifelerinden
biri de rehberlik olduğu için Hz. Nuh,
böyle bir azap ve afet ile karşılaşma
ihtimalinin öncesinde ve sonrasında
nasıl davranılması gerektiği hususunda
insanlığa ilk örnek olmuştur.
Hz. Nuh, uzun yüzyıllar boyu halkını
doğru yola çağırır, onları gelecek azaba
karşı uyarır ve iman ederek bu azaptan
korunmalarının, önlem almalarının
yolunu gösterir. İnsanların cehli ve
isyanı ile verdikleri zarar ve sebep
oldukları zulümden vazgeçmeyecekleri
belli olunca azap ve afet mukadder
olur. Hz. Nuh, gelmesi kesin olan
azaba karşı, rabbinin emri ile daha da
somut hazırlıklara başlar ve bu hazırlık
sürecinde kavmini hem uyarmaya hem
de yaptığı hazırlıklara iştirak etmeleri

FOTOĞRAF AA / EKREM

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan
afetlerin bilinen ilk ve en büyüğü
dini literatürlere göre Büyük
Tufan’dır. Semavi dinlerdeki anlatılara
baktığımızda yeryüzünde iman etmemiş
insan kalmayana dek süreceği söylenen,
sadece insanları değil neredeyse tüm
canlı yaşamı etkileyen, sonrasında
bir daha eşinin yaşanmayacağı vaad
edilmiş, insanlığın ilk ve en büyük afeti
Büyük Tufan’dan, iman edenleri ve diğer
canlıları, ulu’l-azm peygamberlerin ilki
Hz. Nuh’un (as.), Allah’ın inayeti ile
kurtardığını görürüz.

H Z . N U H ' U N G E M I S I N I N O L D U Ğ U VA R S AY I L A N C U D I
BÖLGESINDEN KALINTILAR.

için onları davete devam eder. Hz.
Nuh’u ciddiye almayan ve hazırlıklarını
hor gören kavmi helak olurken
uyarılarına kulak vermiş az sayıda
inanmış kişi bu afetten kurtulmakla
kalmaz, afetin ardından kurulan yeni
düzende de yer alırlar.
Afetleri ciddiye almak
Hz. Nuh’un ve kavminin imtihanı,
bu yönleri ile hepimize büyük örnek
olmalıdır. İnsanın hayatında karşılaştığı
afetler çeşit çeşit olabilir ama bu maddi
ve manevi afetlerin her birine karşı
hazırlanma, onların sabırla üstesinden
gelme ve ardından yeni ve tedbirli
bir hayat kurabilmek imkânına sahip
olmak, ancak karşılaşılacak afetleri
ciddiye almakla mümkündür.
Hz. Nuh’un, sadece iman edenlerin

DAĞI'NDAKI SEFINE

değil diğer canlıların da kurtulmasına
vesile olduğu hususu da akıldan
çıkmamalıdır. Bu hamiliği sayesinde
ona ve neslinden devam eden
insanlığa yeryüzü üzerine hükmetme
hakkı verilmiştir. Demek ki bir azap
ve felaket anında insanlık sadece
kendini düşünmemeli, gücünü ve
imkânını başka varlıkların da hayrı
için kullanarak yeryüzündeki hamilik
vazifesini devam ettirmeli ve gerekli
hazırlıklarını sadece kendisi için değil
gücünün yettiği, elinin değdiği tüm
canlılar için yapmalıdır. Bu, tufandan
bu yana, iman sahipleri için biçilmiş
vazifelerden biridir.
Hz. Nuh’un Kur’an-ı Kerim’de ulu’lazm peygamberler arasında sayılması
da gelecek olan afet ile baş etmesinde
önemli bir hususiyettir. Kur’an-ı
Kerim’de ulu’l-azm peygamberler
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sabırları, gayretleri ve kararlılıkları ile
diğer peygamberlerin önündedirler.
Bir zorluk ve sıkıntı anında, bu
süreç ne kadar uzarsa uzasın, sabır,
dirayet ve gayret ile azmetmek,
muhakkak geleceği bilinen ama ne
zaman geleceği bilinmeyen bir afete
karşı çevresinin tüm aldırışsızlığına
ve ihmaline karşı ciddiyetle
hazırlanmaya sebat etmek hususunda
Hz. Nuh maddi ve manevi olarak tüm
inananlara rehber olmalıdır.
Afet sonrasını düşünüp planlamak
Tevrat’ın Tekvin bölümünde bulunan
Nuh kıssasında Tanrının yeryüzüne
nazar ettiğinde yeryüzünün insanlar
tarafından bozulduğunu, insanlar
yüzünden vahşetle dolduğunu
görmesini ve ortaya çıkan sonuçtan
memnun kalmayarak yarattıklarını
yok etmek istemesini okuruz. Nuh
kıssası yaratılış, cennetten kovulma

ve yeryüzündeki ilk cinayetin
anlatılmasının hemen ardından
gelen dördüncü hikâyedir. Yani
insanoğlunun yaratılması, yeryüzüne
yerleşmesi ve yeryüzünde ilk büyük ve
yok edici günahı işlemesinden sonra
ele alınan ilk mevzu, kıyameti andırır
büyük bir afetin gelişi ve bu afeti
önlemeye yönelik neler yapılmasının/
yapılmamasının yerinde olacağı
üzerine bir örnekliktir.
Tevrat’ta Hz. Adem’den sonraki
onuncu nesilden geldiği söylenen Hz.
Nuh’tan ataları kadar bahsedilmese
de kendi nesli içinde iyi bir insan,
günahsız, itaatkâr ve Tanrının
sevgisini kazanmış biri olarak
tanımlanır. Faydalı icraatlarının
başında saban, orak, balta gibi aletleri
insanlara kazandırması, insanları
tövbeye çağırması ve hayvanlara karşı
iyi muamelesi gelir.

Hz. Nuh, yaptığı hazırlıklar ve
çağrılarla insanlığı yok olmaktan
kurtarmakla kalmamış, yeni bir
düzen de tesis ederek ilk evrensel
ahlaki sistemi inşa etmiştir. Bu da
bizlere gelmesi mukadder bir afet
için tedbir alıp hazırlıklar yapmak
kadar gerçekleşen afet sonrasını
düşünüp planlamanın, yeni bir düzen
inşasının ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir. Aksi takdirde
yaşananlar tekrarlanır ve insanlık
kendisi için büyük bir imkândan da
istifade edememiş olur.
Tevrat’tan devamla Hz. Nuh’un 500
yaşından sonra Sâm, Hâm ve Yâfes
(Yâfet) adındaki üç oğlu dünyaya
gelir ve Rab, gelecek tufan için Hz.
Nuh’tan bir gemi yapmasını ister.
Yapılacak geminin hangi ağaçtan,
hangi ölçülerde olacağını Hz. Nuh’a
bildirilmiştir. Gemi üç katlıdır ve Hz.
Nuh’u, eşini, evlatlarını ve onların
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eşleri gemiye binerler. Onların yanı sıra kuşlar, sığırlar ve
toprakta sürünenlerden, her canlı türünden erkek ve dişi
olmak üzere birer, eti yenilen hayvanlardan ise yedişer çift
gemiye alınır. Rivayete göre Hz. Nuh 480 yaşında iken
gemi yapma emri almış, bu emirden sonra gemi yapımında
kullanılacak sedir ağaçlarının dikip yetişmelerini beklemekle
gemi yapımını 120 yıl erteleyerek kavmine kurtuluş için
zaman kazandırmaya çalışmış ve insanlığın helâkini
geciktirmek için çaba sarf etmiştir.
Hazırlık ve tedbirin önemi
Tevrat’ta Hz. Nuh 600 yaşındayken tufanın başladığı
ifade edilir. Kırk gün süren ve yüz elli gün boyunca suları
yeryüzünü kaplayan tufandan kendisi gibi temiz ve iyi aile
üyeleri, seçilen hayvanlar kurtulmuşlardır. Tufan, geminin
içindekiler hariç dünyadaki tüm yaşamı yok eder. Sular
çekilip tanrının emriyle dışarı çıktıklarında Nuh, şükür
nişanesi olarak temiz hayvan ve kuşlardan kurbanlar keser
ve o zamanın âdetine uygun olarak kestiği kurbanları yakar.
Yakılan kurbanların dumanı kendisine erişince rab memnun
olur ve bir daha asla insanlar yüzünden yeryüzüne böyle
toplu bir felaket göndermeyeceği, toprağı lanetlemeyeceği
üzerine Hz. Nuh ve ailesiyle ahitleşir, bu ahitleşmenin
nişanesi de gökkuşağıdır. Tufan sonrası yapılan bu
ahitleşme ile Allah, Hz. Nuh’u ve oğullarını mübarek kılıp
onlara çoğalıp yeryüzünü doldurmalarını emreder ve her
şeyin onların emrine verildiğini, hareket eden her hayvanı
yiyebileceklerini bildirir. Buna karşılık kanlı et yememelerini
ve insan kanı dökmemelerini ister. Hz. Nuh vasıtasıyla Allah
ile bütün insanlar arasında yapılan ve “Nuh Kanunları”nın
başlangıcı olan bu ahde göre insanlar, Allah’ın bildirdiği
kurallara uydukları takdirde bir daha tufan gibi bir musibet
meydana gelmeyecektir.
İncil’de çeşitli pasajlarda Nuh’un kendi nesli içinde iyi bir
insan, itaatkâr bir kul olduğundan söz edilir. Üç kutsal kitap
içinde Hz. Nuh’tan en çok Kur’an-ı Kerim’de bahsedildiğini
görürüz. Bu da insanlık için Hz. Nuh’un rehberliğinin
önemini bize gösterir. Kur’an-ı Kerim Hz. Nuh’u çok yerde
anar, onun ismini taşıyan bir sure de bulunmaktadır. Buna
göre Hz. Nuh, çok şükreden ve hamd eden, Allah’ı çok
anan ve ona çok itaat eden, sabırlı bir kul olarak övülür ve
anlatılır. Halkını çok uzun süre -yaklaşık 950 sene- hak yola
davet etmiş, sapkınlıklardan uzak durmalarını durmadan
öğütlemiş ama tüm gayretine rağmen ona inanan ve putları
bırakıp Allah’a iman eden pek az kimse olmuştur. Hz. Nuh’u
ciddiye almayan ve onunla devamlı alay eden halka karşı
o sabırla tebliğe devam etmiştir. Kavmi en sonunda, “Bizi
tehdit ettiğin felaket gelsin de görelim” dediğinde Hz. Nuh
“Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden yurt edinen hiç kimseyi
bırakma çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını
şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan (facir’den)
kâfirden başkasını yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi,
babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve

İnsanın hayatında karşılaştığı afetler çeşit çeşit
olabilir ama bu maddi ve manevi afetlerin
her birine karşı hazırlanma, onların sabırla
üstesinden gelme ve ardından yeni ve tedbirli
bir hayat kurabilmek imkânına sahip olmak,
ancak karşılaşılacak afetleri ciddiye almakla
mümkündür.
iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını
tattırma" (Nuh, 26-28) diyerek dua eder. Duasına icabet edilir
ve Hz. Nuh’a gemi inşa etmesi için talimat verilir. Suların
ya da su bağlantısının olmadığı bir yerde gemi inşa etmesi
halkı tarafından alayla karşılanan Hz. Nuh, gelecek felakete
karşı onları uyarmaya ve ancak iman edenlerin kurtulacağını
söyleyerek onları davete devam eder. Sonunda tufan gelir ve
Allah’a iman edenler dışında tüm insanlar helak olur.
Kavminin Hz. Nuh ile alay ettiği hususlardan biri olan,
su olmayan yerde gemi inşası, aslında onun tedbir ve
öngörüsünü göstermektedir. Kavminin, Hz. Nuh’un
hazırlıklarını boş ve delice bulmasının sebebi, gelecek afet ve
azabın boyutlarından cahil olmaları, helak olmalarının sebebi
ise cehaletlerinde ısrar etmeleridir. Demek ki afetlere hazırlık
ve tedbir konusunda herhangi bir adım atmama konusundaki
ısrar, toplulukların mahvına sebep olacaktır.
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İyilik, iyi niyet kadar sağlam bir basiret gerektirir. İyiliğin
edebiyata yansımalarının bir boyutu da tam olarak budur
zaten. İyiliğin ne olduğu bilgisi kadar nasıl yapıldığının da
bilgisi edebiyata dâhildir.
“İyilik” basit bir şey değil. En küçüğünden en büyüğüne bir strateji,
lojistik, koordinasyon gerektirir. Yönetim becerisinden mahrum kalmış
bir iyilik hareketi akim kalmaya veya amacının tersine bambaşka kişilerin,
niyetlerin kontrolüne geçmeye mahkûmdur. İyilik, iyi niyet kadar sağlam
bir basiret gerektirir. İyiliğin edebiyata yansımalarının bir boyutu da tam
olarak budur zaten. İyiliğin ne olduğu bilgisi kadar nasıl yapıldığının da
bilgisi edebiyata dâhildir.
Başlangıçta masallar vardı. Masallarla başlar pek çok hikâye. İnsana ve
topluma dair temel arketipleri masalların arka planından yakalayabiliriz.
Yazılı en eski versiyonunun 1022’ye ait olduğu tespit edilen masal, hasta
büyük annesine yemek taşıyan kızın yaşadığı zorlukları konu edinir. Kimi
versiyonları vahşet yüklü olsa da bugün masalın en azından kırmızı başlıklı
kız ve büyükanne adına iyi biten versiyonları yaygındır. Ancak masalın
değişmeyen motiflerinden biri büyükanneye götürülen yiyecektir. Pek çok
okuma yapıldı bu masal için. Bir lojistik hikâyesi olarak da okunabilir
pekâlâ. İyi bir amaç için yola çıkan Kırmızı Başlıklı Kız için hem yolculuk
hem de ulaşılması amaçlanan hedefin bulunduğu mekân zorluklarla ve
tuzaklarla doludur. Kimlikler muğlaklaşır. Yemek götürdüğü büyükanne
meğer hain kurttur mesela. Yazılı olarak neredeyse bin yıldır bilinen bu
masalın sözlü gelenekteki geçmişinden haberdar olmasak da kadim bir
anlatı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
İyiliğin sürdürülebilirliği
“İyilik Yap, İyilik Bul” (Pay It Forward) biz daha çok aynı isimle uyarlandığı film ile tanıyoruz. Catherine Ryan Hyde’un kaleme aldığı roman iyilik
yapmak ile iyilik bulmak arasındaki denkleme farklı bir açıdan yaklaşıyor.
12 yaşındaki Trevor McKinney'in sosyal bilgiler öğretmenin verdiği ev ödevi adeta dünyayı değiştirmenin anahtarı olur. Çocuk ödevi gereği ödevine
üç kişiye birer iyilik yapacaktır. Ödevin bir de şartı vardır. Çocuğun iyilik
yaptığı her insan, bu iyiliğin karşılığını üç kişiye iyilik yaparak ödeyecektir.
Onlar da üç kişiye iyilik yapıp aynı talepte bulunacak ve iyilik zincirini
sürdüreceklerdir. Evet, iyiliğin sürdürülebilirliğinin ve karşılıksızlığının
nasıl bereketli sonuçları olabileceğini anlatan roman, doğrudan doğruya
lojistikle ilgili olmasa da sonuçları itibarıyla iyiliğin yaygınlık kazanmasının anahtarlarını sunduğu için bu yazı çerçevesinde değerlendirilebilir.
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Kurtamanın estetiği
İyilik için gerekli lojistik, sadece bazı
ihtiyaç malzemelerinin bir yere ulaştırılmasına indirgenemez. Bazen mağdurların korunması veya kaçırılması
gerekebilir. Thomas Keneally’in kaleme
aldığı romandan ve Speilberg’e Oscar
kazandıran bir uyarlama olan "Schindler’in Listesi" tam da böyle bir hikâyedir.
Booker ödülü de kazanan Keneally’nin
kaleme aldığı romanın adı “Schindler’in
Gemisi”. Tabii filmin şöhreti romanın
kat kat üzerinde. Roman, gerçek bir
olaydan ilham almış. Nazi işgali altında
Polonya'da yaşayan Yahudileri kurtarmak için hayatını riske atan Oskar
Schindler'in hikâyesini anlatıyor.
Colson Whitehead'ın "Yeraltı Demiryolu"
romanı da bir kurtarma lojistiği hikâyesi

esasen. 2017 Pulitzer ile 2017 Arthur
C. Clarke ödüllerini kazanan roman,
1850'de ABD'nin güney eyaletlerinde bir
tahmine göre sayıları 100 bine yaklaşan
kölelerin kölenin sahiplerinden kaçırılışının hikâyesini anlatıyor. Aynı yazarın
“Nikel Çocukları” adlı romanı konusu
itibarıyla olmasa da edebi değeriyle
burada hiç olmazsa ismen anılmayı hak
ediyor. Kölelik ve ırkçılık denince akla
ilk gelen romanlardan olan Toni Morrison’un “Sevilen”ini umutmuş değilim
elbette. Trajik bir kötülüğün ve şifasız
bir vicdan azabının öyküsü “Sevilen”.
İyiliğin olmamasının bedelini anlatıyor
diyebiliriz bu kitap için.
Hotel Ruanda ve Er Ryan’ı Kurtarmak
da sinemanın “sevilen” iki kurtarma
öyküsüdür. Biri iki kabile arasındaki iç
savaşta mağdurların kurtarılmasını di-

ğeri de kardeşleri savaşta ölünce ailenin
hayatta kalan son oğlunu cepheden kurtarma hikâyesidir. Her ne kadar Hotel
Ruanda’yla ilgili çok spekülasyon, çok
tartışma çıkmış olsa da iyilik ve lojistiği
dar alanda birleştiren bir hikayedir. Er
Ryan’ı Kurtarmak ise Speilberg’in savaşın kolektif ve bireysel yönlerini dengeli
bir şekilde anlattığı, bir grup askerin bir
askerin selameti ve sivildeki ailesine kavuşması için hayatlarını tehlikeye atması
sıra dışı bir lojistiği gerektirmekte.
Yazılmamış romanlar
Şimdiye dek hep yazılmış romanlardan,
çekilmiş filmlerden bahsettik. Ya yazılmamış romanlar ve çekilmemiş filmler
ne olacak? Türk Kızılay’ın geçmişi bu
hikâyeler konusunda çok zengin. Bir-iki
örnek vermekte fayda var.
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Şimdiye dek hep yazılmış
romanlardan, çekilmiş filmlerden
bahsettik. Ya yazılmamış romanlar
ve çekilmemiş filmler ne olacak?
Türk Kızılay’ın geçmişi bu hikâyeler
konusunda çok zengin.

Kızılay’ın kurucusu Marko Paşa’nın hikâyesi
bunlardan sadece biri. Sadece Marko Paşa
mı, Dr. Abdullah Bey’in emekleri de kayda
girmeli. Kırımlı Aziz Bey unutulmamalı.
Kızılay tarafından kullanıldığı halde 1915’te
İngiliz denizaltısınca batırılan Halep Vapuru
tam bir trajedi mesela. Çanakkale Savaşı’nın
gazilerini İstanbul’a tedavi için götüren
vapurda bulunan hemen hemen herkes şehit
olmuştu. O zamandan bugünlerde Suriye’de
şehit olan Mehmet Arif Kıdıman’a kadar nice
adsız kahraman hakkında romanlar yazılmalı, filmler çekilmeli ki yapılan fedakârlıklar
hafızlara silinmez bir şekilde nakşolabilsin. Balkan Savaşı muhacirlerinin dramı,
Kıbrıs’ta yaşananlar, 17 Ağustos ve kolektif
hafızamızda kalması gereken nice milli
trajedimizi Kızılay’ın katkıları çerçevesinde
sanat eserlerine konu edilmeli. İkinci Dünya
Savaşı’nda açlık çeken Yunanistan’a gıda
yardımı yapan Kızılay’ı filmleştirmeliyiz ki
bugün iki ülke arasında yaşanan gerginliğin
gerçek müsebbibi daha net ifade edilebilsin.
Doktor Emekli Albay Abdullah Ahi Tuncer’in Erzincan Depremi Anıları niçin beyaz
perdeye aktarılmamış olsun? Sadece sinema
ve edebiyat da değil elbette. Tiyatroyu, plastik sanatları da unutmuş değilim.
Herkes iyilik yapmak ister. Ancak iyilik emek
ister. Zahmet gerektirir. Hele hele büyük
felaketlerde, büyük yoksulluklarda iyiliğin
amacına ulaşma süreci koordinasyon, strateji
gerektirir. Edebiyatçıların, roman yazarlarının Kızılay’ı fark etmesi ve iyiliğin koordinasyonunun ve lojistiğinin de edebi bir tema
olarak işlemesi için sizce de yeterince zaman
geçmedi mi?
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BETÜL OK ŞEHİTOĞLU

Pulun
Tarih İçinde
Yolculuğu
Günümüzde pek kullanılmasa da eski günlerin vazgeçilmez nesnelerinden biri
olan pul, artık tarih sayfalarında bizleri karşılıyor. Pul deyince posta, posta deyince haberleşme, iletişim, hasret, özlem akla gelir. Posta, zarf içerisindeki mektubun
ulaştırılması gibi başka nesnelerin de müşterinin isteği doğrultusunda dağıtılmasıdır. Size herkesin tanımadığı, bilmediği bir kişiden de yeri gelmişken bahsetmek
isterim. 13. yüzyılın bir yerden iki kere geçmemeyi destur edinenen büyük müslüman
seyyahı İbn Batuta. Eseri içerisinde posta teşkilatından bahseder ve bu kaynak erken
kayıt olarak adlandırılır. Posta teşkilatlanması Osmanlı’da da çok sık geçer. Ulaklar,
menzilhaneler, posta tatarları ve peykler posta teşkilatlanması içerisinde oldukça
önemlidir.
Postaya dair bilgi verdikten sonra artık ana aktörümüz olan pula geçebiliriz. Henüz
pulun icat edilmediği yıllarda iletişim oldukça pahalı, zahmetli ve güvenilir değildi.
Gönderen değil alıcı ücret ödemek durumundaydı. Posta pulu, posta gönderilerinde
posta ücretinin ödendiğini göstermek amacı ile kullanılan bir tarafı yapışkanlı, diğer
tarafı çoğunlukla resimli ve yazılı kâğıt etikettir ve posta ücretinin ödendiğini temsil
eder. Posta pulunun yaratıcısı Sir Rowland Hill’dir. Hill, tarihte posta sistemindeki eksiklik ve hataları gidermek için akıl yürüten ve pul uygulamasının sınırlarını
getiren kişidir.Peki pul uygulamasına ihtiyaç duyulmasının hikayesini dinlemek
ister misiniz? Muhtemelen uydurma olan hikaye şu şekildedir; Hill, görünüşe göre
nişanlısı tarafından kendisine gönderilen bir mektubu talep edemeyecek kadar fakir
genç bir kadın fark etmiş. O sırada mektuplar normalde gönderen tarafından değil
alıcı tarafından ödeniyormuş ve alıcı, teslimatı reddedebilirmiş. Bazı mektupların
kapağında bilgiler kodlanmış olarak görülüyormuş. Tıpkı Hill’in rastladığı nişanlı
kızın mektubu gibi. Alıcı olan nişanlı kız bilgileri almak için kapağı incelemiş, kodları çözmüş ve ödememek için teslimatı reddetmiş. Hill bu konu üzerine çalışmalar
yapmış ve 1837’de ortaya attığı pul fikri ve posta ücretlerinin alıcı yerine gönderici
tarafından ödenmesini vurgulayarak kraliçe Victoria’ya sunmuştur. Ek olarak gönderilere belli standartlar getirilmesini ve o güne kadar keyfi olan ücretlendirmenin
belli bir tarifeye göre yapılmasını önermiştir. Kraliçe Victoria’nın resmi bulunan ilk
pul 1 Mayıs'ta basılmış, 6 Mayıs 1840 tarihinde de tedavüle çıkmıştır. Tamamen siyah
renkli ve dantelsizdir. Pulun alt kısmında harfler bulunmaktaydı. Böylece alfabeyi
tamamlamak isteyenler pulları biriktirmeye başlamışlardı.
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Pul, bir devletin sosyal, ekonomik, siyasi, coğrafi özellikleri hakkında bilgi verir. Pul, bir nevi
bağımsızlık anlamına gelmektedir ve bir ülkeye ait olmak demektir. Sanatçılar, spor faaliyetleri,
kuş türleri, toplumsal yaşam kuralları pullara yansır. Her devletin kendine has pulları vardır.
Pullar arasında; tuğralı, duloz, ampir serisi, takse pulu gibi çeşitler bulunmaktadır.
İlk posta pulu
Ülkemizdeyse Sultan Abdülmecid döneminde geleneksel yollarla posta hizmeti
veren menzilhanelerin kapatılmış, 23
Ekim 1840 tarihinde Postahane-i Âmire
kurulmuştur. Tatar ağaları postacı,
menzilhaneler de postahane olmuştur.
Osmanlı’da oldukça iyi işler yapan
Agâh Efendi, 1861’de Posta Nazırlığı’na
getirilmiş ve ilk posta pulu onun çalışmaları neticesinde Konstantinopolis
matbaasında,1863’de basılmıştır. Osmanlı Devleti, arkası yapışkanlı olarak
bastığı bu pulla Asya kıtasında pulunu
basan ikinci bağımsız devlet olmuştur.
Pulun satışı ve kullanımıyla düzensizlikler ve yolsuzluklar engellenmiş

sonrasında da halkın postaneye gitmeden mektuplarını göndermesi için posta
kutuları uygulamasını başlatmıştır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne düzenli gelir
sağlama girişimi için Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nden çıkarılan yasa ile
Şefkat pulları, 1926’da ulusal ve dini
bayramlarda mektup, telgraf ve kartpostallar üzerine yapıştırılmaya başlanmıştır. Yardım amaçlı ufak meblağlarla
satılan bu pullar, sağlık ve aşı raporlarına da yapıştırılmaya başlanmış ve
böylece yardım mekanizması hızlıca
büyümüştür. Şefkat pulu uygulamasına
karar verildikten sonra sıra pulların
üzerine konulacak resimlere gelmiştir.
Belirli koşullara bağlı kalınarak ödüllü

yarışma yapılmıştır. Türk Tayyare
Cemiyeti 'nin benzeri pullar çıkarmasının kararlaştırılması üzerine, her iki
pulun gelirinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti
ile bu cemiyet arasında paylaştırılması
benimsenmiştir. 1927'de alınan 5459
sayılı karar çerçevesinde Hilal-i Ahmer
Cemiyeti'nin şefkat pullarından sağladığı gelirin yüzde ellisini Tayyare Cemiyeti'ne bırakması, Tayyare Cemiyeti'nin
de tayyare pulu ve fişlerinin gelirinden
aynı oranı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bırakması kararlaştırılmıştır. Daha sonra
bu paylaşıma Çocuk Esirgeme Kurumu
da katılmıştır.
Pul, bir devletin sosyal, ekonomik,
siyasi, coğrafi özellikleri hakkında bilgi
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne düzenli gelir sağlama girişimi için Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nden çıkarılan yasa ile Şefkat Pulları, 1926’da ulusal ve dini bayramlarda
mektup, telgraf ve kartpostallar üzerine yapıştırılmaya başlanmıştır.
verir. Pul, bir nevi bağımsızlık anlamına gelmektedir ve bir ülkeye ait olmak
demektir. Sanatçılar, spor faaliyetleri,
kuş türleri, toplumsal yaşam kuralları
pullara yansır. Her devletin kendine has
pulları vardır. Pullar arasında; tuğralı, duloz, ampir serisi, takse pulu gibi
çeşitler bulunmaktadır.
Koleksiyonerlerin baş tacı
Tarihi değere sahip olan pullar koleksiyonerlerin baş tacı olmuştur. Öncelikle pul koleksiyonculuğu ile “filateli”
arasındaki farktan bahsedelim. Filateli
ya da pulculuk: posta pullarını konu
edinen uğraş alanıdır. Filateli ile
uğraşanlara filatelist denir. Pul koleksiyonculuğu ise posta pulları ve bunlarla
ilgili maddelerin biriktirilmesinden

ibaretken, filateli, pulları bir inceleme
konusu olarak değerlendirir. Filateli
konuları arasında spor, kuşlar, çiçekler,
böcekler, tablolar, giysiler bulunmakla
birlikte yeni konular da ilgi çekmektedir. Bunun dışında oldukça yeni bir
alan olan bir kasabanın, şehrin veya ülkenin gelişme hikâyesinin pul, mektup,
kartpostal veya diğer dokümanlar ile
anlatılması şeklinde özetlenen “sosyal
filateli” de ilgi çekmektedir. İlk pul
koleksiyonculuğunun az evvel bahsettiğimiz Kraliçe Victoria’nın resminin
bulunduğu altında harfler olan pullar
sayesinde 1860’lı yıllarda özellikle
çocuklar ve gençler arasında ortaya
çıktığı söylenir. Türk pulları ise İkinci
Dünya Savaşı sonrasında refahın az da
olsa artmasıyla insanların gündemine
girmiş ve değerlenmeye başlamıştır.

Günümüzde pul yerine ödendi damgası
ya da ödeme makineleri kullanılmaktadır. Bunun dışında PTT tarafından
antiye adı verilen, yazı malzemeleri,
kartlar da postada pul yapıştırılmadan
kullanılmak üzere hazırlanan; üzerinde
pul görünümünde resim veya desen
bulunan zarf, kart, kâğıt, bandlar üretilmiştir. Dijital dünyanın yazılı basını
etkisi altına aldığı çağımızda pullar,
zarflar, mektuplar, koleksiyonculuk
birer kavram olarak yaşamaya devam
ediyor. Sizde zaman geçtikçe eskiyen,
eskidikçe değerlenen pullara sahip
olmak istiyorsanız en ucuz yolu PTT filateli abonesi olabilirsiniz. Pul gündelik
hayatımızda çeşitli deyimler ve türkülerde de karşımıza çıkmaktadır.
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P R O F. D R . A H M E T S A R I

“ H E R E D E B I T Ü R Ş I FA O L M A
P OTA N S I Y E L I N E SA H I PT I R ”
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Sarı ile
yeni kitabı “Edebiyatın İyileştirici Gücü”nden yola çıkarak bir söyleşi yaptık.
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İnsanoğlu her
şeyle terapisini
gerçekleştirebilir.
Sinema ile, musiki ile,
drama ile, oyun ile,
muhabbet ile, kendini
dinleme yoluyla, sporla
ve daha nice başka
şeylerle.

Siz Alman Dili ve Edebiyatı profesörüsünüz. Böyle bir konuda kitap
yazmaya nasıl karar verdiniz?
Böyle bir kitap yazmaya Adolf Muschg’un Frankfurt Dersi olan “Edebiyat
Terapi Olabilir Mi?” adlı metnini Türkçeye çevirirken karar verdim. Adolf
Muschg bu kitabında Fritz Zorn’un “Mars” kitabından hareketle söz konusu kitabın başkahramanının amansız bir hastalıkla genç yaşlarda ölüme
ilerlemesini ön plana çıkararak, bu hastalıklı halin, bu hal içinde olmanın
insanlar üzerinde etkisini konu edinmiş. Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ”ı
gibi bir hastalıktan muzdarip karakterin çektiği hastalıkla varoluşsal
dönüşümleri, çektiği acının okurlarla paylaşılması, okurun da bu hastalığı
yaşaması ve onda şifa bulması ya da bulamaması, kendini başkahramanın
yerine koyup katharsis olması ele alınmaktadır. Başkahramanın acıları
ister Goethe’nin Genç Werther’i, isterse Flaubert’in Madam Bovary’si
gibi olsun, kitap okuru okuduğu kitapta kendini yerine koyduğu karakterin hüznü ile ya da mutluluğu ile hemhal olması, bir şekilde varoluşsal
rahatlığa ulaşması beni bu alana sımsıkı sarılmaya itti ve konuyla ilgili
kaynaklar, bilgiler ve bulgular toplamaya sevk etti. Bunlar biriktiğinde de
kitap oluştu.
Bibliyoterapi şu sıralarda çok gündemde. Bibliyoterapi’nin ne olduğundan kısaca bahseder misiniz?
Bibliyoterapi terimi Yunan dilinden gelmektedir. Bu terim: “biblion” (kitap) ve ”therapeo” (iyileşme) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. İnsanoğlu her şeyle terapisini gerçekleştirebilir. Sinema ile, musiki ile, drama
ile, oyun ile, muhabbet ile, kendini dinleme yoluyla, sporla ve daha nice
başka şeylerle. Bibliyoterapi için elbette bir kitaba ihtiyaç vardır.
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Şiirterapi, romanterapi, dramaterapi, sinematerapi, bunların hepsi kendi
alanları ile kendini iyi hissetmeyen, kendi alanları nispetince ruhsal
sıkıntılara duçar okurlara yardımcı olurlar.

TADIMLIK:
Kütüphaneler: “Ruhu sağaltıcı mekânlar”

AHMET SARI
E D E B I YAT I N
İYILEŞTIRICI GÜCÜ
E D E B I YAT-T E R A P I
BAĞLAMINDA
DÜŞÜNCELER
K E T E B E YAY I N L A R I
2020

Yazının sağaltıcı, diri tutucu, insanın ruhuna ferahlık verici kullanımı ile dua anlamı yanında; lanetli, insanlara faydası
olmayan ve onların yıkımlarını hızlandıran beddua anlamında kullanılışının kökeni çok eski zamanlara dayanmaktadır. İnsanlar yazıyı dini, sakral, mistik ihtiyaçlarını gidermek, kalplerde tanrısal boşluğu giderecek her pratikte ve eylemde kullanmanın yanında düşmanlarının bertaraf edilmesinde, düşmanlarının başlarına bir şeyin gelmesi dileğinde
de kullanmışlardır. İnsan bir şekilde dil ile donatılmış ve dünyaya gelmişse bu gücü, dilin bu şifahi gücünü canlı kanlı
sözcüklere, harflere, yazılara giydirmiş, bunu yazılı hale getirmiş ve sonra da onun diriltici ya da öldürücü gücü üzerine düşünmüşlerdir. 2300 sene önce İskenderiye Kütüphanesi üzerinde şunların yazılı olduğu söylenir: “Ruhu sağaltıcı
mekânlar”. 1272 yılında Kahire’de yer alan El Mansur hastanesinde Kur’an eğitimi tıbbi terapi anlamında insanlara
şifa dağıtmada bir yöntem olarak kullanılmıştır. Yazıdan önce insanlığın bulduğu şekil alfabeleri, hiyeroglifler, onlar
da insanın dünyada derdini dile döküşü bağlamında bir öneme sahiplerdi. Harfin yerini alan şekil alfabeler, duygu
ve düşünceyi aktaran işaretler de olduklarından o döneme ait yaşanmışlıkları sonraki nesillere anlatmada, aktarmada
elde veri sayılmaktadır. Bu tür hiyeroglifler, sembol, şekil-dillerin sadece mağaralarda değil; taşlarda, kayalıklarda,
piramitlerde, papirüslerde, ceylan derilerinde, mezartaşlarında kullanılması insanlığın sahip olduğu zamane sorunların dile gelmesi bakımından da önem arz etmektedir. Klosinski’nin de dediği gibi şifa ve dil bağlantısı, doğaüstü
tanrısal olanla insani olan arasındaki bağlantı Eski Yunan’da kendini gösterir. Apollon sadece şifa ve sağlığın tanrısı
değil, şairane söylemin de, şiirin de tanrısıdır. Aristoteles’in katharsis kuramı Antik trajedilerinde seyircilerin duygusal
bir coşku yakalayabilmelerini ve böylece ruhsal bir arınma sağlayabilmelerini amaçlamaktadır.
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Yazar kendisini fildişi kulesine kapattığı ve varoluşunu yazmaya
hasrettiği için içgörü gerçekleştirerek yazarken arınır. Ruhsal
rahatlamaya erişir. Bir nar gibi içini açar yazma yoluyla.
Kitabın konusunun ne olduğunun önemli mi bu noktada?
Hayır. Bu lirik bir metin de olabilir, bir roman da destan da olabilir, drama da.
İnsanın sevdiği bir kitapla hemhal olduktan sonra ruhunda gösterdiği dönüşümler
bibliyoterapinin amaçları arasındadır. Bir roman okuyarak, romanda karakterin
kendi hastalığını aşması ile özdeşleşip okur olarak kendi ruhsal arınmasını sağlamasına yardım eder. Şiirterapi, romanterapi, dramaterapi, sinematerapi, bunların hepsi
kendi alanları ile kendini iyi hissetmeyen, kendi alanları nispetince ruhsal sıkıntılara
duçar okurlara yardımcı olurlar.
Peki bu yöntem ilk olarak nerelerde nasıl uygulanmış?
Yazıyla yüzleşen, şifahi kültürden yazılı kültüre geçiş gerçekleştiren insanlar yazının
ve sözün ağırlığını bilmektedirler. Hurufat ister sözlü halde, isterse kristalleştiği
yazılı halde soluklansın olumlu ve olumsuz etkiye sahiptir. İyi ve kötü söz, dua ile
ilenç, taltif ve kargış ruhta farklı farklı etkiler yaratırlar. Sözü şifahi kültürlerden
ceylan derilerine, taşlara, papirüslere, daha sonra da kâğıtlara yazan insanlarla bibliyoterapi başlamıştır denilebilir. Kitaplar geliştikçe, kütüphaneler kuruldukça bunlar
ruhu sağaltım mekânları olarak yerlerini almışlardır.
Bibliyoterapide daha çok edebiyatın hangi türü ve eserler sağaltıcı olarak kullanılıyor?
Yukarıda da dile getirdiğim gibi yazıya dökülmüş bütün edebi türler, gerçi yazıya
dökülmesi de gerekmiyor, bütün edebi türlerin terapi boyutu vardır. Şiir terapi eder,
roman terapi eder, tiyatro metinleri, epik türler, masal terapi eder. Harflerin ya da
sözlerin yazarın ya da anlatanın ağzından çıktıktan sonra varacağı göz ya da kulak sağaltım sürecini başlatır. Biz bilsek de bilmesek de, kısa zamanda hissetsek de
etmesek de ruhumuz bu metinlerden kendine yarayacak şifayı çekip alır. Anormallikler psikolojisini romanlarında konu edinmiş yazarların romanları aynı hastalığa
kapılmış insanların birebir ruhuna etki ettiği için onlara şifadır. Bu anlamda sorunun
cevabı her edebi tür şifa olma potansiyeline sahiptir. Birinin ruhunda olmasa da
başka birinin ruhunda muhakkak iyileştirici bir yan, bir yön bulur.
Peki ‘yazma’nın bu süreçteki yeri nedir?
Yazar okurdan farklı olarak sadece okuyup katharsis olmaz. Sadece okuyup arınmaz. Yazar kendisini fildişi kulesine kapattığı ve varoluşunu yazmaya hasrettiği için
içgörü gerçekleştirerek yazarken arınır. Ruhsal rahatlamaya erişir. Bir nar gibi içini
açar yazma yoluyla. Bu bağlamda yazmanın rahatlamayla, ruhsal arınmayla, içini
sıkıntılardan boşaltmayla, arınmayla doğrudan bağlantısı vardır. Yazar yazarken
arınır, sağalır, okur ise yazarın yazdıklarından ruhuna payeler çıkarır ve varoluşunu
yazılanlardan besleyerek bir arınma gerçekleştirir. Böylece yazar ile okur arasında
ikili bir arınma süreci de gerçekleşmiş olur.
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Masumiyetin
Afrika’sı
HALİL İBRAHİM İZGİ

Geleceğe tebessümle bakan zorlukların içinde umudu
eksiltmeyen ve yarınlar için gözleri parlayan bir kıta.
Afrika aynı zamanda modern dünyanın karmaşası içinde
çıkmaz sokaklara bırakılan masumiyetin nerede olduğunu
gösteriyor.
Sömürgeci zihniyet Afrika’ya ulaştıktan sonra kıtanın hikâyesi tüm dünyaya erişti. Afrika bir bütün olarak ele alındı önce. Zengin bir kıta fakir,
farklılıkları olan topraklar, tek tip ve masumiyetin simgesi olan insanlar
yamyam olarak resmedildi. Sayısız katliamlar yapıldı ve dünyanın bugünlere erişmesi için sayısız kurbanlar verdi kocaman bir kıta. Amerika
Birleşik Devletleri’nin yaşadığı iç savaş Afrika kökenli kişilerin hakları
üzerinden alevlendi. İnsan onurunu ayakta tutmaya çalışan insanlar köklerinden koparıldı ve acımasız zulümlere tabi tutuldu.
Katliamlar, aşağılanmalar ve sömürüyle geçen yüzyıllardan sonra Avrupa
ve Amerika başka bir Afrika görmeye çalıştı. Ruanda’da katliam gören,
Cezayir’de kurşuna dizilen Afrika yerine umut hikayelerinin zamanı gelmişti. Artık roller değişmeli ve kolonyal zihin başka bir maske takmalıydı. Afrika, vicdan temizlenenin coğrafyası haline gelmeye hazırdı. Filmler
ve sanat eserleriyle içlerinden bazı kişileri yanlarına çekerek suçluyu
gizlemek mümkün olabilirdi. Genç yaşlarında Afrika’daki gönüllü faaliyetlerle bezenen görüntüler kolonyal mirası gizlemeye yetmiyor. Kocaman bir kıtanın zenginlikleriyle bezeli Avrupa şehirlerinde bu geçmişi
hatırlatan Afrikalı insanlar da bulunuyor. Hatta bir kısmı kendilerini
köle olarak yüzyıllarca önce getiren insanlara dair öfkelerini koruyorlar
ve onların heykellerine karşı nahoş duygular besliyorlar. Tüm bu öfkenin
içinde bizim Afrikamız nerede duruyor?
Yüzyıllarca hayata birlikte bastığımız Afrika. Uçsuz bucaksız çöllerin
içindeki büyülü dünyalar, güler yüzlü Afrika insanı ve elbette masumiyet.
Nerede saklanmışlardı?
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Kabul etmek gerekir ki geçirdiğimiz uzun süreli sarsıntıların
ardından Afrika’yı, Afrikamızı kendi gözlerimizle görmeyi
beceremedik. Önce eski koloniciler gibi safari meraklıları
uğramaya başladı. Afrika’da aslan avlarıyla özdeşleşen görüntüler daha sonra yerini yardım kurumlarının insan onuru
konusunda hassas olmayan faaliyetlerine bıraktı. Doğrusu
Afrika’nın mahrumiyet bölgelerinden gelen görüntüler
Anadolu insanının gönül dilini titretiyordu. Birbiri ardına
düzenlenen kampanyalarla milyonlarca kişinin gözyaşları
siliniyordu ama aynı seviyeden kurulmayan bir iletişimdi söz
konusu olan. Herkesin gülümsediği fotoğraflarda eksik olan
bir şey vardı.

Gözleri parlayan kıta
İstanbul Ticaret Odası’nın yayınladığı “Afrika: Masumiyet”
kitabına göz gezdirirken adeta bu özensizlik için özür dilenen bir çalışmayla karşılaştım. Bilindik kalıplara sığdırılmaya
çalışılmayan, öğrenme ve anlama hevesi daha ön planda olan
bir çalışma. 250’den fazla resim Nijer ve Afrika’nın başka yerlerinde yolculuğa çıkarıyor. Sahra Afrika’sını Mağribe taşıyan
Nijer Afrika’nın ve elbette masumiyetin kalelerinden biri. Afrika’yı anlamak için doğru bir kapı ve Afrika da masumiyeti
anlamak için. İstanbul Ticaret Odası’nın kıymetli katkılarıyla
yayınlanan Coşkun Aydın’ın kitabı sadece bir fotoğrafçının
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değil bir ülkenin, Türkiye’nin Afrika’ya nasıl baktığını
gösteriyor.
Geleceğe tebessümle bakan, zorlukların içinde umudu
eksiltmeyen ve yarınlar için gözleri parlayan bir kıta.
Afrika aynı zamanda modern dünyanın karmaşası içinde
çıkmaz sokaklara bırakılan masumiyetin nerede olduğunu gösteriyor. Sadece bir fotoğraf kitabı olmanın ötesinde farklı yolculuklarda Afrika ile yolları kesişmiş seyyahların, gönül insanlarının yollarının kesiştiği bir kavşak.
Küçük bir pencereden kocaman bir dünyayı görmek
fotoğraf sanatının ustalığı ile mümkün oluyor. Gözyaşlarını silmiş ve güneşin ışığını yansıtan enerjik bir Afrika
sadece bizim için değil dünyada masumiyeti arayan
milyonlarca ve hatta milyarlarca insan için ilham verici
olabilir. Özümüzün makinelerin içinde öğütüldüğü modern dünyanın dişlileri içinden Afirka’ya bakmak, sadece
neleri ıskaladığımızı değil sorumluluğumuzun neler
olduğunu da gösteriyor. Hepimizden alacağı olan bir
kıtta Afrika ve istediği sadece masumiyet, bizim masumiyetimiz. Gözlerimizin içine bakarak görmek istediği bu.
Yapılan yardımlar ve uzatılan ellere baktığında bulmak
istediği de bu.
Bir kitabın sayfalarına sığabilir mi? Elbette zor. Ama
büyük bir yolculuğun ilk sayfaları olabilir “Afrika: Masumiyet”. Bu iki kelime birbiriyle yan yana birçok ilhamı
veriyor hem nasılsa.

K İ TA P KA PA K K Ü N Y E
AFRIKA:

MASUMIYET

C O Ş K U N AY D I N
İ T O YAY I N L A R I
2020
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Küçük bir pencereden kocaman bir dünyayı görmek
fotoğraf sanatının ustalığı ile mümkün oluyor.
Gözyaşlarını silmiş ve güneşin ışığını yansıtan enerjik
bir Afrika sadece bizim için değil dünyada masumiyeti
arayan milyonlarca ve hatta milyarlarca insan için
ilham verici olabilir.
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BIR YARDIMSEVERDEN
HILÂL-I AHMER’E ILGINÇ MEKTUP
AHMET UÇAR

Hilâl-i Ahmer raporlarına göre
bağış yapanlara ve toplayanlara
bağışın miktarına göre altın,
gümüş ve tunç olmak üzere üç
tür madalya hediye etmekteydi.
Bu madalyalar İsviçre ya da
Viyana’da özel olarak imal
ettirilmekteydi.

Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti,
özellikle 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl
başlarında dünyanın dört bir yanında
yardım faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu
faaliyetlerde, o ülkelerdeki Müslüman
halkın ya da Osmanlı tebaası olan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi her dinden
insanın çok büyük bir ilgi ve gayreti
olmuştur. 1877/1878 Osmanlı-Rus Harbi
(93 Harbi) ile başlayan bu yardımlar
1897 Türk-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları,
1914-1918 I. Dünya Savaşı ve 1919-1923
Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sırasında doruğa ulaşmıştı.
Kızılay Cemiyeti Arşivi’nde bulunan
belgelere göre özellikle Hindistan, Burma, Singapur, Endonezya, Avustralya,

Arjantin, Brezilya, Amerika, Güney Afrika, Mauritius, Madagaskar, Zengibar
gibi bölgeler ve ülkeler yanında hepsi de
eski Osmanlı toprağı olan Fas, Tunus,
Cezayir ve Mısır gibi işgal altındaki
coğrafyalardan Hilâl-i Ahmer’e binlerce
lira bağış ve yardım parası ya da çeki
gelmişti. Bu yardım için o bölgelerde
gönüllü insanlar İstanbul’daki Genel
Merkeze bağlı olarak izinli Hilal-ı Ahmer
Cemiyeti Şubeleri kurmuşlardı.
Bu cemiyetler oralarda Hilâl-i Ahmer’e
binlerce insanı üye yapmışlar, yardım
toplamışlar, broşür dağıtmışlar, emperyalistleri protesto eden ve Türkiye’yi
destekleyen mitingler yapmışlar, Kurtuluş Savaşı sırasında olduğu gibi savaş zamanlarında Mehmetçiğin zaferi için oruç

tutmuşlar ve zaferden sonra Türkiye’ye
tebrik ve bağlılık telgrafları göndermişlerdi. Toplanılan bağışlar milli ya da
uluslararası bankaların şubeleri aracılığı
ile İstanbul’a anında gönderilmiş, birçok
ülkede Hilâl-i Ahmer temsilcileri ya da
muhipleri tarafından çıkarılan gazeteler
bu kampanyaları gönüllü olarak yürütmüşler ve bağış yapanları ilan ederek
yardımları teşvik etmişlerdi.
Bu cemiyetin o coğrafyalardaki temsilcileri kesinlikle topladıkları yardım için
bir aracılık parası almamışlar, hatta çoğu
yerde banka paralarını bile ceplerinden
ödemişlerdi. Hatta Johannesburg’daki
Osmanlı Konsolosu Ohannes Efendi,
başarılı çalışmaları sebebiyle kendisine Hilâl-i Ahmer tarafından 12 Pound
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aylık maaş verilmesi teklifini 12 Kasım
1913’te İstanbul’a gönderdiği bir yazı
ile kabul etmemiş ve teşekkürlerini
bildirmişti (Kızılay Arşivi (KA), 101/51,
KA 101/62). Maaşları kabul etmeyen
bu bahtiyar insanlar, Hilâl-i Ahmer’den
gönderilen bir madalyayı diğer tüm
bedel ve belgelere değişmiyorlardı.
Hilâl-i Ahmer raporlarına göre bağış
yapanlara ve toplayanlara bağışın miktarına göre altın, gümüş ve tunç olmak
üzere üç tür madalya hediye etmekteydi.
Bu madalyalar İsviçre ya da Viyana’da
özel olarak imal ettirilmekteydi. Hilâl-i
Ahmer bu iş için binlerce lira harcamaktaydı. Cemiyet, 1915-1916 yılında madalya imali için bütçeden toplam 3.010 lira,
1919 yılında ise 2.000 lira harcamıştı.
Her yıl binlerce kişiye muhtelif türden
Hilâl-i Ahmer Madalyası verilmekteydi. Ocak 1917’den Nisan 1919’a kadar
cemiyete yardımda bulunan hayırseverlere ve cemiyete hizmette bulunanlara
muhtelif cinsten toplam 4.812 madalya
dağıtılmıştı. Ayrıca Hilâl-i Ahmer adına
özellikle yurt dışındaki Müslümanlara
4. sınıf Mecidiye nişanları da takdim
edilmişti (KA 101/71).
Kızılay Arşivi’nde yer alan bir belgeye
göre Güney Afrika’nın Natal bölgesin-

de bulunan Durban şehrinde Güney
Hampton Caddesi’nde tüccar ve ihracatçı Mahomed Ebrahim (Muhammed
İbrahim) Bey’den 27 Mayıs 1914’te İstanbul’a Hilâl-i Ahmer Genel Merkezi’ne
gönderilen ilginç mektupta tek istek
Hilâl-i Ahmer madalyası idi:
Mahomed Ebrahim’den.
Tüccar ve İthalatçı-Toptan Perakende,
Güney Hampton Caddesi-Durban,
Telefon 572.
Kızılay Cemiyeti Başkanlığına - İstanbul
Muhterem Efendim;
Durban’da Dawood Mahomed (Davud
Muhammed) başkanlığında kurulan ve
Türk-İtalyan (Trablusgarp) savaşının
başlangıcından bu yana faaliyette olan
Kızılay Cemiyeti Durban Şubesi’nin
Osman Ahmed Efendi ile birlikte ortak
sekreterlerinden biri olarak görev aldığımı dikkatinize sunmak isterim.
Bu bağlamda, yardımların toplanması
ve buna bağlı çalışmaların sürdürülmesi
için Cemiyet Sekreteri olarak çok önemli
bir rol aldım. Bunun karşılığı olarak
Sekreter arkadaşım Osman Ahmed

Efendi de dahil olmak üzere her biri bir
madalya almış olan diğer tüm Komite
Üyeleri ile aynı şekilde benim de bir takdir görüp görmemem gerektiği hususunu sizlere sormak için yazıyorum.
Uzun süreden beri yapmakta olduğum
sekreterliğimle ilgili uzun uzadıya soruşturma yapılacak ve sizi meşgul edecek
bir şey yok. Sizin Osmanlı’nın Güney
Afrika Başkonsolosu olan Honis Bey ile
görüştüğünüzden hiç şüphem yok. Eğer
ona sorarsanız, Durban Kızılay Cemiyeti’nde Sekreter olarak görev yaptığımın
doğruluğu konusunda o sizi bilgilendirecektir. Bu konuda olumlu cevabınızı
zamanı gelince alacağımıza güveniyorum. 27 Mayıs 1914 - Mahomed Ebrahim
(Muhammed İbrahim), Saygılarımla
(KA 18/122, 123, 124).
Günümüzde de Türk Kızılay halen bağışçılarını madalya ile ödüllendirmeye
devam ediyor.
K AY N A K
M U R AT U LU Ğ T E K I N - M . G Ü L
ULUĞTEKIN, OSMANLI’DAN
CUMHURIYET’E

HILAL-I AHMER

İ C R AAT R A P O R L A R I 1 9 1 4

– 1928,

K I Z I L AY YAY I N L A R I , A N K A R A ,

2013
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H A S A N M E R T K AYA
FOTOĞRAFLAR: MUHAMMET ERKAM BÜLBÜL
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M AV İ L İ Ş E H R İ TA N C A

Tanca, Endülüs’ün fethinin gerçekleştiği
şehir. Miladi 8.yüzyıl başlarında Ukbe bin
Nafi bu bölgeyi İslam beldesi kıldıktan kısa
bir süre sonra Emeviler döneminde Tarık
bin Ziyad, Tarif bin Malik ve arkalarından
gelen komutan Musa bin Nusayr Tanca ve
Sebte üzerinden İber Yarımadası’nın fethini
gerçekleştirdi.

Tanca Afrika ve Akdeniz’i, Avrupa ve Doğu kültürünü
kucaklayıp harmanlayan nev’i şahsına münhasır bir
dünya. Bu ilginç dünyada yan camiden bir mağrip
geleneği olan cemaatle toplu okunan Kur’an kıraatini
duyarken bir arka sokakta Ressam Matisse, modacı
Yvessaint Laurent, yazar Tennessee Williams, rock
müzik efsaneleri Beatles ile Rolling Stones’un evlerini
görebilirsiniz.
Tanca, Endülüs’ün fethinin gerçekleştiği şehir. Miladi
8.yüzyıl başlarında Ukbe bin Nafi bu bölgeyi İslam beldesi kıldıktan kısa bir süre sonra Emeviler döneminde
Tarık bin Ziyad, Tarif bin Malik ve arkalarından gelen
komutan Musa bin Nusayr Tanca ve Sebte üzerinden
İber Yarımadası’nın fethini gerçekleştirdi.
Pandemi öncesi Tanca’ya son ziyaretimi Tarif bin Malik’in adını taşıyan Tarifa şehrinden feribotla yaptım.
Aslında hemen her İspanya gezimin mutlak durağı
olageldi Tanca. Málaga üzerinden karayoluyla tüm kıyı
şeridi Costa del Sol boyunca yol alıp Torremolinos,
Fuengirola, Marbella, Ben al Madena, Algecirasve Cebelitarık'ı geçip Tarifa’ya ve oradan da ver elini Tanca…
Her Tanca’ya varış bir eve varış gibi olurdu. Ezan sesi,
camiler, helal yemek ve sıcak kanlı insanlardı belki de
İstanbul’dan bu kadar uzakta bu duyguyu hissettiren…
Şehri keşfetme hissi
Tarifa Limanı’ndan bilet almak, pasaport kontrolünden sonra ister araçla ister yaya olarak feribota binmek
oldukça kolay. Fas’a giriş formu feribotta dolduruluyor. Şansınız varsa balinalar ve yunuslar yaklaşık bir
saat süren 14 km’lik seferde size eşlik edebilir. Tanca
Limanı’nda yeşil mavi renkli küçük, eski model taksiler-
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Tanca’nın benim için en
anlamlı yeri ise İbni Batuta’nın
türbesi. Tüm zamanların en
büyük seyyahı olan Tancalı
İbni Batuta tam 27 yıl gezmiş.
14.yüzyılda yaşamış olan
seyyah Tanca’dan Kore’ye
kadar gitmiş. “Er Rıhle” adlı
seyahatnamesinde Anadolu
gezisi de önemli bir yer tutuyor.

le Casbah denilen, eski şehire ya da buranın hemen dışındaki yeni, güncel şehir
merkezine çabucak ulaşılıyor. Ben her zaman kadim şehirde konaklamayı tercih
ettim. Burası oryantalist ressamların tablosundan fırlamış mistik bir doğu pazarı
görünümünde. Mavi beyaz boyalı dar sokaklar, evlerin pencerelerinden dışarı
taşan baharatlı yemek kokularına karışan çocuk sesleri… Ansızın karşınıza çıkan
minik mescitler ve meraklı gözlerle Casbah Tanca’yı keşfetme hissini daha da
kamçılıyor. Seyyar satıcılar, küçük dükkanlar, yerel meyveler arasında kaybolup,
şehrin akışına karışıyorsunuz. Yüksek bir tepeye kurulmuş tarihî bir bölge olan
Kasbah’ın surlarına komşu, yüksek duvarlarla çevrili, Endülüs-Fas tarzı enfes
bir dekorasyona sahip otellerde çok uygun fiyatlarla kalınabiliyor. Tanca Doğu
Akdeniz’den gelen Fenike ticaret kolonilerinin batıdaki en uç durağı olmuş.
Roma ve Bizans imparatorluklarının ardından ve Müslüman Arap egemenliği
şehrin kalıcı kimliğini oluşturdu.
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Tanca’nın alamet-i farikası
Tanca’da eski şehirden çıkıp yeni şehre ulaştığınızda geniş bulvarlar, kozmopolit mimarisi
ile dikkat çeken caddeler, bahçeli villalar, yeşil parklar ve meydanlarla karşılaşıyorsunuz.
Yeni şehirde Cebelitarık Boğazı'nı ve İspanya’yı gören tepelerin yamacındaki kafelerde
mola verip ince uzun bardaklarda sunulan geleneksel nane çayı içilebilir. Buradaki mekanlardan bazıları, örneğin Cafe el Hafa yüz yıllık yerler.Tanca’nın ilginç yerlerinden birisi de
Atlas Okyanusu’na bakan Spartel Burnu. Burası Okyanus ile Akdeniz’in buluştuğu, Afrika
kıtasının en kuzey batı ucu. Buradaki uzun sahillerde yüzerken bir Akdeniz’e, bir Okyanusa geçiş yapabilirsiniz. Tabi bir de Herkül Mağarası’nı görebilirsiniz. Mağaranın denize
bakan ağzı tam olarak Afrika haritasına benziyor. Efsaneye göre kıtayı Herkül burada
planlayıp şekillendirmiş.
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Pandemi öncesi Tanca’ya son
ziyaretimi Tarif bin Malik’in
adını taşıyan Tarifa şehrinden
feribotla yaptım. Aslında
hemen her İspanya gezimin
mutlak durağı olageldi Tanca.

Tanca çok sayıda Hollywood filmine
plato olmuş. Nasıl olmasın ki? Bu kadar
tezatın, doğu ile batının bir araya geldiği
sıradışı bir yer burası. Şehirde kolonyal
dönemin izlerini taşıyan, Fransız üslubu
ile yapılan binalar, Büyük Çarşı Meydanı ve buranın alamet-i farikası tarihi
CinemaRif, şehrin en canlı yerlerinden
biri.
Büyük seyyahın türbesi
Kahvehanelerin bulunduğu Küçük
Çarşı’ya (Petit Socco) inen sokak, döviz
büroları, gümüşçüler, küçük sanat gale-

rileri ile dolu. Buraları gezdikten sonra
tavsiyem Büyük Cami’nin önünden
geçip limana inerken hem otel hem de
müze olan Continental’in terasında denize karşı oturup gürültüden uzakta bir
kahve içmeniz. Bu arada deniz ürünleri
seviyorsanız Tanca tam size göre. Balık
Pazarı’nda ıstakozlar, kırmızı karidesler
ve çeşit çeşit balıklar birkaç dakika süren
pazarlıklardan sonra oldukça ucuza alınıp torbalara dolduruluyor ve muhteşem
sofralar kuruluyor. Fas’ın en bilinen
yemekleri tajin ve kuskus’u da unutmamak lazım tabi.
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Tanca’nın benim için en anlamlı yeri ise İbni Batuta’nın türbesi. Tüm zamanların en büyük seyyahı olan Tancalı İbni Batuta
tam 27 yıl gezmiş. 14. yüzyılda yaşamış olan seyyah Tanca’dan
Kore’ye kadar gitmiş. “Er Rıhle” adlı seyahatnamesinde Anadolu
gezisi de önemli bir yer tutuyor. Marco Polo’dan daha uzun yol
yapan ve gördüğü yerleri detaylı bir biçimde anlatan bu büyük
seyyahı rahmetle anıyorum. Tanca’ya 114 km uzaklıktaki mavi
şehir Şafşavan ve kadim çarşısıyla Tetouan görünce hayran olacağınız yerler.
Kısacası Tanca batıdaki doğu, uzaktaki yakınımız.
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Tanca çok sayıda Hollywood filmine plato olmuş.
Nasıl olmasın ki? Bu kadar tezatın, doğu ile
batının bir araya geldiği sıradışı bir yer burası.
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MASKE FABRIKASININ
GEÇIT TÖRENI
AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ
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1935’te hizmete açılan Kızılay Mamak Gaz Maske Fabrikası deposu,
kontrol laboratuarı, baskı makineleri, boyama laboratuarları, dikiş
daireleri, prova maskeler için kafa tiplerinin bulunduğu mekân,
dispanser, idari bölüm, kantin ve yemekhanesi ile tam teçhizatlı bir
fabrikaydı.

Türk Kızılay’ın 2020’da tıbbi maske üretme
vazifesi ve bilincinin geçmişi, Cumhuriyet’in
ilk dönemlerine kadar uzanıyor. Birinci
Dünya Savaşı’nın izleri silinmeden ikincisinin
dillere dolandığı 1930’lı yıllarda, olası gaz
saldırılarına karşı kullanılmak üzere, gaz
maskesi araştırmalarına başlanır. 22 Temmuz
1933’te Mamak’ta bir kimya laboratuarı açılır
ve burada maske üretimine geçilir.
14 Haziran 1935’te çıkarılan “Kimya
Harbinden Korunmaya Mahsus Malzeme
Hakkında Kanun” ile zehirli gazlardan
korunmaya yarayan her türlü malzemenin
ve maskelerin yurda sokulması, satılması
ve bir maske fabrikası kurma hakkı Kızılay
Cemiyeti’ne verilir. Bu kanundan sonra
askeri ve sivil amaca hizmet eden bir maske
fabrikasının Mamak’ta bulunan kimya
laboratuarının yanındaki 150.000 metrekarelik
arazi üzerine kurulması hakkındaki kanun 6
Ekim 1933’te yürürlüğe girer.
Kızılay Mamak Gaz Maske Fabrikası inşaatı
bitince 31 Ekim 1935’te büyük bir törenle
hizmete açılır. Deposu, kontrol laboratuarı,
baskı makineleri, boyama laboratuarları, dikiş
daireleri, prova maskeler için kafa tiplerinin
bulunduğu mekân, dispanser, idari bölüm,
kantin ve yemekhanesi ile tam teçhizatlı bir
fabrikaydı. Bundan böyle maske, ordu silahı
olmaktan çıkıp her evde bulunması gerekli bir
eşya haline gelir. Artık bu bir halk meselesi,
bir vatandaş meselesi haline dönüşür ve bu
sağlık vasıtasının her evde bulundurulmasının
lâzım geldiği anlatılır.
31 Ekim 1935’te açılan maske fabrikası
ordunun ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra
1938’de halk için maske üretip satmaya başlar.

Halk tipi maskeler Kızılay merkezlerinde
Aralık 1938 başından itibaren 6 liraya satışa
çıkarılır. Her vatandaşın maskeye sahip
olması özendirilmeye çalışılır. Maskelerin
nasıl takılacağı, nelere dikkat edileceği ile
ilgili yazılar yayınlanır. Okullarda öğrencilere
maske alma zorunluluğu getirilir. Birden
fazla çocuğu olan ailelerin maddi sıkıntıya
düşmelerini önlemek için taksitle maske
almaları sağlanır. Hükümet memurların
maske temin etmeleri için bir genelge
yayımlanır, memurlara üç taksitle altı liraya
maske alınabileceği duyurulur.
Zehirli gaz tehlikesine karşı kurulan Kızılay
maske fabrikası, tehlikenin geçmesiyle birlikte
14 Temmuz 1943’te kabul edilen “Mamak
Gaz Maske Fabrikası’nın Milli Müdafaa
Vekâleti’ne Devri Hakkında Kanun” ile Milli
Savunma Bakanlığı’na devredilir.
Kızılay arşivinde yer alan bu fotoğrafta ise
Kızılay Gaz Maskesi fabrikası personelleri
görülüyor. Vazifeliler, 29 Ekim günü
Cumhuriyet Bayramı’nda geçit töreninde,
ürettikleri maskeleri ve aldıkları tedbirleri en
güzel şekilde teşhir etmenin mutluluğunu
yaşıyor; ülkemize, askerimize, milletimize
gelebilecek her türlü tehlikeye karşı
cansiperane hazır olduklarını çok güzel bir
şekilde yansıtıyorlar.
1935-1943 yılları arasında Kızılay’ın kurduğu
ve işlettiği maske fabrikası, 2020’de yeryüzünü
kasıp kavuran korona virüs sebebiyle,
bu defa tıbbi maske üreterek yeniden
hatırlanmış oluyor. Ürettiği maskelerin
kalitesiyle geçmişten aldığı güçle tecrübesini
konuşturuyor ve bu görevi de en iyi şekilde
yerine getirmenin heyecanını duyuyor.
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Şehit
Kızılaycıya
Veda
Türk Kızılay’ın El Bab Sevgi mağazasında çalışan personellerinden Mehmet Arif Kıdıman, Çobanbey ile El Bab arasında
seyir halinde olan Kızılay aracına açılan ateş sonucu şehit
oldu. Bir personelin yara almadan atlattığı saldırıda bir Kızılaycı ise yaralandı.
Şehit Kızılaycı Kıdıman, Suriye İnsani Yardım Operasyonu
kapsamında Mart ayından bu yana Çobanbey Dağıtım Ekip
Başkanlığı’nda dağıtım sorumlusu olarak görevini başarıyla
yerine getiriyordu. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin
ardından binlerce fotoğraf çeken merhum gazeteci Mehmet
Kıdıman’ın oğlu olan 40 yaşındaki Mehmet Arif Kıdıman,

memleketi Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Uluslararası
hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde
Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre
dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça
saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm
Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.
Biz de 1868 ailesi olarak Mehmet Arif Kıdıman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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