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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Umudu Taşımak

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Bir derde derman, bir yaraya
merhem olmak, yani bir insani
yardımı ihtiyaç sahibine ulaştırmak.
Ama bundan daha önemli bir şey
var: Yardımı doğru yere, doğru
zamanda ulaştırmak. Bunun için de
gerekli olan iyi bir lojistik düzen.
Türk Kızılay’ın 153 yıllık başarısının
sırrı biraz da burada.
Balkan Savaşları’ndan Milli
Mücadele’ye yakın tarihimizin her
karesinde, depremlerden yangınlara,
salgınlardan sellere kadar hemen
her yerde bir hilâl görmeniz işte bu
yüzden. Hilâli, yani umudu…
Mesela Fahrettin Paşa’nın destansı
mücadelesi Medine Müdafaası
sırasında insani yardım malzemesi
taşıyan ancak bir kaza sebebiyle
düşen uçak ya da Kudüs’e giden tren
aynı zamanda umudu da taşıyordu.
Daha yakına, Kurtuluş Vapuru’na
gelelim: 6 Ekim 1941'de, Türkiye’den
toplanan 2000 tonluk gıda yardımı
ile birlikte Karaköy rıhtımından
Yunanistan’a hareket eden Kurtuluş,
sonraki aylarda 4 sefer daha
gerçekleştirecekti.
1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı
sırasında Kızılay’ın ayni, nakdi
yardımları ve sağlık hizmetlerinin
hızlı bir şekilde ulaşması da yine
lojistik sayesindedir.
Bu örnekler bir yana, birinci yıl
dönümünü kutladığımız Karabağ
Zaferi’ne giden yolda Kızılay’ın
lojistik desteğiyle bir nebze katkı
sağlayabildiysek kendimizi bahtiyar
addederiz.
Her yıl milyonlarca kişiye kan
tedarik eden muazzam bir
organizasyon olduğumuzu da
unutmadan söylemeliyim.
Yani en zor şartlarda bile lojistik
Kızılay’ın temel vazifelerinden biri

olmuştur. Ya bir yol bulmuştur
ya da bir yol açmıştır ve mazluma
ulaşmıştır.
Elinizdeki sayıda sadece Kızılay’ın
dünyaya yayılmış uluslararası lojistik
merkezleri sayesinde milyonlarca
insana dokunma hikâyesine şahitlik
etmeyeceksiniz. Kurtuluş Savaşı’nda
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın
ve arkadaşlarının da istiklal için
katettiği yolları göreceksiniz. Kadim
zamanlarda ilim talep eden bir
öğrencinin düştüğü yolların, manevi
gelişimini tamamlamak için gezen
dervişin menzillerinin de tanığı
olacaksınız.
Kapak fotoğrafımıza gelince:
Suriye’de bir mülteci kampında
yaşayan ve Kızılay’ın taşıdığı
umut ile hayata gülümsemeye
devam eden bir çocuğun portresi.
Kızılay’ın yürüttüğü bir projenin
parçası olarak tuvale akseden bu
portrelere dair ilerleyen günlerde
size sürprizlerimiz olabilir.
Biz Kızılay olarak yalnızca
Türkiye’de değil dünyanın neresinde
bir mazlum varsa ona en hızlı
şekilde yardım elimizi uzatmayı
lojistik organizasyonumuzun
mükemmel bir şekilde işlemesine
borçluyuz.
Bu hilal daima yanınızda.
Biliyoruz: Siz de bizimlesiniz.
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Ekim’de Ne Yapsak?
Sonbahar kendisini hissettirdi. Hırkalar ve yağmurluklar kaldırıldığı raflardan indirildi.
Uzun bir süreden beri kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim tekrar başladı ve Eylül ayında
öğrenciler okullarına kavuştu. Aynı şekilde devam etmesi için aşılarımızı yaptırmak ve maske,
mesafe, temizlik kurallarına uymak orundayız. Ekim ayında düzenlenecek kültür ve sanat
etkinliklerinden hazırladığımız seçkiyi paylaşalım.

S A N AT K R İ T İ K
S ÖY L E Ş İ L E R İ
Bir süredir devam eden ve birbirinden ilginç konu ve konukların yer aldığı Sanat Kritik söyleşileri Ekim
ayında da önemli isimleri ağırlıyor. Sanat Kritik söyleşileri kapsamında 20 Ekim 2021 Çarşamba günü
saat 21:00’da İpek Şahbenderoğlu, Simlâ Sunay ile “Yalancı İçin Bir Boşluk” kitabını konuşacak. Online
olarak düzenlenen ve herkese açık olan söyleşiye katılmak için atolye@sanatkritik.com adresinden başvuru
yapabilirsiniz.

DİNLEYEN
GÖZLER İÇİN
Arter Koleksiyonu’ndan yapılan seçkilerle oluşturulan “Dinleyen Gözler İçin” başlıklı grup sergisinde,
çoğu müzikle ilişkili 23 eser yer alıyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde
sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını
referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen
“sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor. Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında düzenlediği
bu üçüncü sergisi, sesin sanatın ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki farkındalığımızı artırmayı
hedeflemiş.

ULUSLARARASI
B İ L İ M S A N AT V E
K Ü LT Ü R KO N G R E S İ
Bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Bilim Sanat ve Kültür Kongresi” online olarak yapılacak.
28-29 Ekim’de düzenlenecek olan kongrede farklı disiplinlerde uzmanlar bir araya gelecek. Etkinlik
sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim, tarih, psikoloji, din bilimleri, hukuk, mimarlık, resim, sosyoloji,
iletişim, edebiyat ve diğer sosyal disiplin ve bilim dallarına yönelik problemleri tespit ederek bunların
çözüm yollarına dair fikirler üretmeyi ve paylaşmayı amaçlıyor. Ayrıca programda eğitimciler,
araştırmacılar ve öğrencilerin çalışmalarına da yer verilecek.

TA R İ H İ N
S E YA H A T :
OSMANLI
YENİDEN

MERKEZİNE
FOTOĞRAF VE
KÖ K L E R İ N İ N
KEŞFİ (1886)

10 Mayıs 2018 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde ANAMED Galeri’de ziyaretçilerle buluşan "Tarihin Merkezine
Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)" adlı sergi II. Abdülhamid’in özel bir keşif
gezisi misyonuyla hazırlatıp Almanya şansölyesi Ottovon Bismarck’a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü
merkezine almıştı. Bu albümler Hoca Ali Rıza, Sururili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi
dönemin önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyetinin çalışmaları sonucu oluşturulmuştu.
Kaçıranlar için şimdi sergiyi sanal olarak ziyaret etmek mümkün:
https://my.matterport.com/show/?m=djDySeBkkbf
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CUMHURİYETİMİZİN
98. YILI KUTLU OLSUN
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K İ TA P L A R I

S A N AT I N İ L K E L E R İ
Tarih felsefesi alanında yaptığı çalışmalarla ismini ölümsüzleştiren R. G. Collingwood’un bu kitabı
sanat felsefesine bir giriş kitabı hüviyetinde. Ele aldığı problemlerin yanında, sanat felsefesi tarihindeki
sürekliliği, çeşitliliği ve güncelliği hâlâ kuşatıyor olması bakımından da dikkat çekici. Collingwood
kitabında yeni bir teori üretmekten çok sanat felsefesinin temel kavramlarını tanıtmaya çalışır.
Öncelikle sanatı oluşturan öğeler tespit edilmeli, sonrasında ise sanatın hareket noktası ve ona özgü
etkinlik türü saptanmalıdır. Sanatı bu yaratıcı özelliğiyle birlikte, din ve bilim dahil bütün insan
faaliyetlerinin temeline yerleştirir. Ona göre, “tek bir estetik ilke vardır, o da hayal gücüdür”.
R . G. Co lli ng wo o d / İ nsanSanat / 392 sayfa

S İ N E M A DA KA R M A Ş I K ÖY K Ü A N L AT I C I L I Ğ I
Christopher Nolan, edebiyat öğrenimi görmüş bir yönetmen olarak filmlerinin önemli bir bölümünün
senaryosunu da yazmıştır. Filmleri özgün ve yenilikçi olarak nitelenmektedir. Daha çok zamanın
göreliliği ve gerçekliğin subjektifliği temalarını işlemektedir. Bazı uzmanlar onu klasik anlatı kuramına
dahil etse de Yavuz Ayyıldız bu görüşe karşı çıkarak Nolan sinemasının klasik, çağdaş ve postmodern
anlatıların yeni bir yorumu olduğunu ileri sürüyor. Kitap bu doğrultuda “Memento” ve “Inception”
filmleri üzerinden usta yönetmenin karmaşık öykü anlatısını nasıl kullandığını inceliyor. Kitap ayrıca
felsefi ve estetik kaygıların yanı sıra teknolojinin tarihi süreç içinde sinemadaki anlatı kuramını ve
düşünme biçimini nasıl etkilediğini takip etme imkânı da sunuyor.
Yavu z A kyıldız / D oruk Yayı nla rı / 54 0 s ayfa

E D E B İ YA T Ş E H İ R H A F I Z A :
T Ü R K RO M A N I N DA H A F I ZA M E KA N I
O LA RA K Ş E H İ R 1 94 0 – 1 96 0
İstanbul’u en iyi anlatan kitaplardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar’ın“Huzur”udur. Mümtaz ve
Nuran’ın yanı sıra İstanbul da romanın kahramanlarından biridir. Tanpınar’ın usta kaleminden
sayfalar boyunca açar bize güzelliklerini. Tarihi mekanları, Boğaz’ı, adaları ve yedi tepesiyle
nostaljik bir sahnedir İstanbul Mümtaz ve Nuran’ın aşkına. Öncelikle İstanbul ve tabii ülkemizin
diğer şehirleri hangi romanlara konu olmuştur? Bu şehirler hangi özellikleriyle ön plana çıkmıştır?
İnsan ile şehir arasındaki ilişkiler hangi yönleriyle konu edilmiştir romanlarda? Yazarların ideolojik
eğilimleri veya birikimleri nasıl bir fark yaratmıştır? Bu soruların cevapları 1940-1960 yılları arasında
Türk edebiyatının önemli eserlerinden yola çıkarak insan-şehir ilişkisini masaya yatıran bu kitapta.
Eb r u B u rc u Y ıl ma z / Kesit Yayınları / 432 sayfa

KURULUŞ İŞLEYİŞ VE İŞLEVLERİYLE
B U R S A E M İ R S U LTA N K Ü L L İ Y E S İ
1326 yılında fethedilen Bursa'nın bir Osmanlı şehri kimliği kazanmasında en büyük payı olan
eserlerden biridir Emir Sultan Külliyesi. Bir tarikat külliyesi olan yapıların ilki tekkedir. Emir Sultan’ın
Bursa’ya yerleşmesinden sonra kurulduğu düşünülen tekkeden sonra cami inşa ettirilmiş ve zamanla
onun etrafındaki yapılar ortaya çıkmıştır. 15. yüzyılda son halini alan Emir Sultan Külliyesi zaman
içinde defalarca tamirat geçirmiştir. Banileri hanedan ailesinden olduğu gibi bakım ve onarımları da bu
amaçla kurulan vakıf tarafından karşılanmıştır. Nilüfer Ateş bu kitabında Emir Sultan Külliyesi’nden
hareketle Osmanlı’nın vakıf sisteminin işleyişine dair önemli ayrıntılar veriyor.
Nilüfe r At eş / Çizg i Kita bevi / 31 2 s ayfa
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FILMLERI

İ Y İ Y E , G Ü Z E L E V E D O Ğ R U YA
Bu sayımızda sizler için TRT Belgesel’den, insanın dünyaya ana geliş amacı olan
“dünyayı güzelleştirmek” teması etrafında seçtiğimiz bazı belgesel önerilerimiz var.
Hepinize keyifli seyirler.

D Ü N YAY I İ Y İ L İ K K U R TA R A C A K
Sezi Kalkavan bir aktivist. Yaklaşık yirmi yıldır, “hayat sadece nefes almaktan ibaret değildir”
diyor. Türkiye’de başlayan, dünyayı ve başka hayatları anlama serüveni, bundan yaklaşık altı yıl
önce yaptığı bir Afrika seyahati ile bambaşka bir noktaya evriliyor. “Dünyayı İyilik Kurtaracak”ı
TRT Belgesel’in sitesinden izleyebilirsiniz.

KÖTÜLÜĞÜN ENDÜSTRİSİ
Kötülüğün Endüstrisi’nin her bölümünde dünyanın en çarpık ve vicdansız ekonomilerinden biri
haline gelen savaş endüstrisinin kirli yüzüne “Kötülüğün Endüstrisi” ile TRT Belgesel’de tanık
oluyoruz.

D A H A G Ü Z E L B İ R H AYAT
Köyden kente göçün olumsuz etkilerini yansıtan “Daha Güzel Bir Hayat”, bize dünyayı nasıl daha
güzel bir hale getirebileceğimizin ipuçlarını sunuyor TRT Belgesel’de.

BÜYÜK MÜCADELE
Hayatınızla ilgili birçok şeyi sorgulamaya hazır mısınız? Güzel bir hayat sürmek lüks içinde
yaşamak mıdır? Kapitalizm insanlara mutluluk getirir mi? Akıllı binalar, pahalı arabalar,
fabrikalar içinde çalışmak mı daha iyi; yoksa özgürlüğe dayalı; gelenekçi bir yaşam sürdürmek
mi? Bu soruların cevabını, TRT Belgesel’de farklı yaşamlardan kesitler sunarak aktarıyor “Büyük
Mücadele”.
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BIR YERDEN
BIR YERE
Dergimizin bu ayki konusu lojistik.
Sayfamızın konusu ise müzik. Hal böyle
olunca, birbirine uzak denebilecek bu iki
kavramı bir araya getirdik ve listemizin
teması ortaya çıktı: İnsanı alıp götüren
müzikler...
İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Nerdesin - Rafet El Roman
https://youtu.be/rHtEjgquPvo

(04:34)

Kit Sebastian - Yanımda Kal
https://youtu.be/1H5lQP42PfE

(04:42)

Zaman - Ufuk Kevser
https://youtu.be/eDJGFvZrxts

(04:28)

Güncel Gürsel Artıktay - Sorma Neden
https://youtu.be/-LSFWCwquf0

(04:01)

Death In Vegas - Dirge
https://youtu.be/F5nzwqj3utY

(03:34)

Simge Pınar - Baktım Olmadı
https://youtu.be/GyUAg2dNzb4

(03:40)

Doğan Canku - Sonsuza Dek
https://youtu.be/9j26aLPMN2w

(05:36)

Nicolas Repac - In the land of Your Soul
https://youtu.be/y7qS8tKC-5o

(03:04)

Soul Goodman - Lady in Green
https://youtu.be/KOxsOT1kneY

(04:25)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

DOĞRU ZAMAN,
DOĞRU YER
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 veya doğal afetler artık teknolojinin ancak tüm imkânlarını 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.

Ormanlar ve Dronlar
Geçtiğimiz yıl Kaliforniya'daki Sierra Nevada'daki
orman yangınlarının, dünyanın en uzun ağaçları olan dev
sekoyalarının dünya genelinde yüzde onundan fazlasını
yok ettiği tahmin ediliyor. Bu rahatsız edici gerçek üzerine
harekete geçen bir avuç genç girişimci, yangından zarar
görmüş ormanları restore etmeye ve iklim değişikliğinin
etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için dronlardan
tohum serpmeye karar vermiş. Dendra Systems, CO2
Revolution ve Flash Forest isimli üç şirket bir milyardan
fazla ağaç dikme sözü vermiş. Ancak drone aracılığıyla
yeniden ağaçlandırmanın ne kadar etkili olabileceği henüz
net değil. Bir çalışma, drone tarafından düşen tohumların
yüzde 20'sinden daha azının kök saldığını ve ağaç haline
geldiğini iddia ediyor. Bu da havadan tohumlama işlemi için
çok fazla tohuma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Sorun şu ki,
bu kadar tohum maalesef ne söz konusu şirketlerin elinde var
ne de ilgili devlet kurumlarında. Bu iyi niyetli girişimin nasıl
sonuçlandığını ancak önümüzdeki yıllarda görebileceğiz.
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GrandPad Tablet
Bu markanın kurucu ortağı ve CEO’su Scott Lien ürünün
yolculuğunu şöyle özetliyor: “Akıllı telefonlar otuzlu yaşlardaki
insanlar tarafından yine otuzlu yaşlardaki insanlar için üretildi.
Yaşlı annemin bilgisayarları ve tabletleri kullanamadığını
fark edince tüm yaşlılar için kullanımı kolay böyle bir ürün
geliştirmemiz gerektiğini düşündüm.” GrandPad basit olarak
yaşlı insanların kulanım kolaylığını amaç edinerek ortaya çıkmış.
Gelişim sürecinde de danışman olarak gerçekten oldukça yaşlı
kişiler katkı sağlamış. Tüm bu sürecin sonunda ortaya çıkan
ürün Apple iPad mini boyutunda, Android’in özel bir sürümüyle
çalışan Acer bir tablet. Kutudan çıktığı gibi 4G LTE bağlantısıyla
çalışmaya başladığı için wifi şifreleri gibi yaşlılar için sorun
olabilecek konuları ortadan kaldırıyor. Kolay şarj, kilitlenmeyen
ekran, uzun kablo gibi donanımsal özelliklerin yanında 30
milyon şarkıya erişim, reklamsız içerik akışı, radyo, güvenli web
tarama, sınırsız fotoğraf ve video depolama, poker ve sudoku gibi
oyunlar da ürünü daha keyifle kullanılabilir hale getiriyor. Aylık
veya yıllık sabit bir ücret karşılığında kullanılabilen GrandPad’in
hasar görmesi veya kaybolması durumunda yerine yenisini
alabiliyorsunuz.

Magnus
Evdeki veya ofisteki elektronik cihazların kablolarının
yarattığı görüntü kirliliğinden hoşlanan kimse var
mıdır bilinmez. Bu kadar ağır ve pahalı bir ürünün
ortaya çıkmasını sağlayan bir sorunu evrensel olarak
tanımlayabiliriz. Kablo yönetimi sadece çok az sayıda
insan tarafından başarılı şekilde yapılabildiği için Secretlab
tarafından üretilen Magnus bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Altından ve üstünden manyetik bir çözüm üreten bu masa
sizi kablosuz bir dünyaya davet ediyor. Magnus iki parça
halinde geliyor ve montajı için biraz zaman ayırmanız
gerekiyor ama detaylıca hazırlanmış yönlendirme etiketleri
sayesinde tüm parçaları birleştirme işlemini sorunsuzca
halledebiliyorsunuz. Birleştiğinde ise toplam ağırlığı
93 kilogram geliyor. Masanın arka kısmında bulunan
kanal ise kablolarınızı alıp yine masa ayağında gizleyerek
gözden uzak bir yere kadar taşıyabiliyor. Basit bir ürün
gibi dursa da yanında alabileceğiniz ışık, kulaklık askısı
ve duvar tamponu gibi ek ürünler Magnus’u daha cazip
hale getiriyor. Bilgisayarının yanında çok fazla aksesuar
kullananlar için ideal bir ürün.
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Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Başkanı, Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ve Kızılay Lojistik
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş
1868 için yazdı.

Lojistik Kavramı
Taşımacılık (nakliye); ürünlerin/yüklerin belirli bir sevk
nokta/larından alınıp belirli bir teslim nokta/larına
belgeli olarak götürülmesi/taşınmasıdır. Taşımacılık
aynı zamanda insanların taşınması için de kullanılmasına karşılık bu yazıda yük taşımacılığı kapsamında ele
alınmaktadır. Yük taşımacılığı, lojistiğin temel ve en çok
maliyet oluşturan kısmıdır. Temel taşımacılık sistemleri
(modları) aşağıda belirtilmiştir:
1) Karayolu taşımacılığı (Road transportation)
2) Denizyolu taşımacılığı (Ocean transportation)
3) Demiryolu taşımacılığı (Railway transportation)
4) Havayolu taşımacılığı (Air transportation)
5) Boru hattı taşımacılığı (Pipeline transportation)
6) Çok modlu taşımacılık (Multi-Modal transportation)
Çok modlu taşımacılık (multi modal transportation);
aynı ürün/yükün iki veya daha fazla taşıma modu kullanılarak yapılan taşımacılık şeklidir. Ürünlerin/yüklerin
belirli bir sevk noktalarından alınıp belirli bir teslim
noktalarına götürülmesi/taşınması sadece taşımacılıktır
ve lojistik olarak adlandırılamaz. Lojistik, sistem yaklaşı-

mı ile müşteri beklentilerine en uygun taşımacılık mod/
modlarını seçer.
Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/
yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli
nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.
Depo, ürünlerin zamana bağlı taleplerine uygun bir şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki zamanda
bekletildikleri yere verilen isimdir. Depolama, ürünler
için zaman ve yer faydası sağlayarak firmalara dinamik
ve katma değerli müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir fonksiyondur. Depo yönetiminin temel amaçları
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Ürün depolama hacmini artırmak,
• Ürünleri depolardaki dolaşım süresini azaltmak,
• İş sağlığı ve güvenliği düzeyini artırmak,
• Çevresel ve toplumsal duyarlılığı yükseltmek,
• Veri güvenirliliğini artırmak,
Lojistik, sistem yaklaşımı çerçevesinde en uygun depolama yer ve sistemlerini seçer.
Lojistik, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile
katma değerli hizmetler, gümrük, talep ve stok yönetimi,
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TEMEL LOJISTIK FAALIYETLER

sigorta, muayene ve gözetim gibi destekleyici ve tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşan
bir bütünleşik fonksiyondur. Lojistik, ürün/
yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm
malzeme hareketlerinin eşgüdümüdür.
Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi (Council of Supply Chain Management
Professionals - CSCMP), Lojistik yönetimini
şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası
ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve
ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile
depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü
kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır”. Bu

tanım lojistiğin tedarik zincirinde bir aşama
olduğunu ve lojistik yönetiminin bu aşamalardaki mal, hizmet ve bilgi akışının yönetimi
olduğunu belirtmektedir. Lojistik yönetiminin,
taşımacılık ve depo yönetiminden farkı daha
uzun vadeli planlama yapması, koordinasyonun çok daha yoğun olması, kontrolün çok
daha geniş kapsamlı ve bilgi teknolojileri
kullanımının daha etkin olmasıdır.
Şirketlerin lojistik faaliyetlerinin bütünü İşletme Lojistiği (Business Logistics) kavramını
oluştururken, bunu dışarından hizmet olarak
veren ve öz yetkinliği (corecompetency) lojistik olan şirketler Lojistik İşletmesi (Logistics
Business) kavramını oluşturmaktadır.

1868

Müşteri Hizmet Düzeyi ve Lojistik
Maliyet
Şirketler yoğun rekabet koşullarında
varlıklarını sürdürebilmek için hem
satış noktalarında ürün bulunurluğu
sağlamalı, hem de lojistik maliyetlerini en küçüklemelidirler. Dolayısıyla
etkin ve verimli bir lojistik hizmetini en
düşük lojistik maliyeti ile sağlamak en
önemli öncelik olmaktadır. Lojistiğin 7
doğrusu (Seven Rights) aşağıda belirtilmiştir. Müşteri hizmetlerinde;
• Doğru ürünü
• Doğru yere
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• Doğru zamanda

Dış Kaynak Kullanımı

• Doğru miktarda

Dış kaynak kullanımı (outsourcing), şirketlerin kendi çekirdek (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyet
avantajı sağlamak, sabit maliyetleri
değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden,
uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık
gücünden yararlanmak, pazara erişim
hızını yükseltmek amaçlarından bir
veya birkaçından yararlanmak için,
mevcut bir şirket faaliyetinin genellikle
ilgili varlıkları ile birlikte bir üçüncü
parti bir şirkete devredilmesi veya bu
hizmetin alınması sürecidir.

• Doğru şekilde
• Doğru evrakla ve
• Doğru maliyette
teslim etmek önemlidir. Genel olarak
ülkemizde lojistik maliyetlerin ürün
satış fiyatı içindeki oranı % 4-25 arasında değişmektedir. Lojistik; en yüksek
müşteri hizmet düzeyinin en düşük
maliyetle karşılanmasıdır.
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Lojistik, taşımacılık ve depolama ana faaliyetleri ile katma değerli hizmetler,
gümrük, talep ve stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim gibi destekleyici ve
tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşan bir bütünleşik fonksiyondur.

Üçüncü Parti Lojistik (3PL) terimi lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımına
geçilmesinin bir sonucudur. Ürünü
satan veya alan taşımacılık faaliyetini,
gümrükleme faaliyetini veya depolama
faaliyetini tek başına başka bir şirkete
devrederse devralan şirket 3PL değildir
ve 2PL olarak adlandırılırlar. Ancak
lojistik faaliyet diğer bir deyişle asgari
olarak taşımacılık ve depolama faaliyetleri birlikte ve entegre olarak yürütül-

mek üzere devredelirse devralan şirket
3PL şirkettir
Konu ile ilgili diğer bir terim Dördüncü Parti Hizmet Sağlayıcı (4PL) olup,
bu tür şirketler tek bir müşteri şirketin
lojistiğine değil bu şirketin içinde bulunduğu tedarik zincirinin tüm lojistik
faaliyetlerine odaklanarak zincir boyu
ürün, hizmet ve finans akışını yönetmeğe çalışan firmalardır. Dolayısıyla

zincirdeki tüm üretim ve ticaret şirketleri ile 3PL şirketlerden veri toplayarak
tedarik zinciri çözümleri sunarlar.
İnsani Yardım Lojistiği
Afet ile ilgili olarak günümüzde pek çok
tanım yapılmıştır. Bununla birlikte afet
yönetimi disiplini içerisinde meydana
gelen olaylar sonuç ve boyutlarına veya
ölçülerine göre Afet ve Acil Durum

1868

olarak iki başlıkta değerlendirilmektedir. Afet ve Acil
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nde afet; toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen
toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olarak tanımlanmıştır. Acil durum ise; toplumun tamamının veya belli
kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran
veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren
olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hali olarak
ifade edilmiştir. Meydana gelen olayların bir sonucu
olarak karşımıza çıkan afet durumunun oluşmasında en
temel unsur, normal yaşamı kesintiye uğratması veya
yüksek ölçekli olaylar sonunda tüm toplumsal yaşamı durma noktasına getirmiş olmasıdır. Bu durumda
hayatı normalleştirmenin en önemli unsurlarından birisi

D E R G İ / İ N S A N I YA R D I M V E

olarak insani yardım lojistiği (humanitarian aid logistics) öne çıkmaktadır. İnsani yardım lojistiği en genel
tanımıyla, afet ve acil durumlardan etkilenen bölgelere
ve insanlara yardım malzemeleri ile diğer malzeme ve
ekipmanların depolanması ve teslimatı olup üç sınıfa
ayrılmaktadır:
1. Afet Lojistiği (Disaster Logistics): Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini
durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun
baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik
veya insan kaynaklı olaylara yönelik lojistik.
2. Acil Durum Lojistiği (Emergency Relief / Aid
Logistics): Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesin-

LOJISTIK
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tiye uğratan ve acil müdahaleyi
gerektiren olaylara yönelik
lojistik.
3. Sosyal Yardım Lojistiği
(Social Assistance Logistics):
İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal
yardım ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik lojistik.
Afet olgusu sadece fiziksel nitelikte değildir; sosyal, ekonomik
ve psikolojik boyutları da söz

LOJISTIK

konusudur. Dolayısıyla afet lojistiği faaliyetlerinin söz konusu
boyutları içerecek kapsamda
planlanması gerekir. Farklı
afetler farklı tehlikeler oluşturduğuna göre her farklı afet türü,
farklı bir afet lojistiği planlaması gerekmektedir. Her bir afetin
oluşma olasılığına göre farklı
önlemler almak gerekmektedir.
Etkisi yüksek olan bir afet türü
de salgın (epidemi) türü afetlerdir. Salgınlar biyolojik afet

sınıfına giren ve depreme göre
daha yavaş gelişen afetlerdir.
Dolayısıyla alınacak önlemler de
farklılıklar gösterecektir. Pandemiler veya epidemik hastalıklar,
bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi
gibi çok geniş bir alanda yayılan
ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen
genel addır. Tabloda lojistik bakış açısıyla Pandemi ve Deprem
Afetlerinin bir karşılaştırılması
yapılmıştır.
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ETMEN

DEPREM

PANDEMİ

Malzeme Teslimatında İnsanlar Arası Mesafe

Önemli Değil

Çok Önemli

Bina, Yol, vd. Altyapı Hasarı ve Barınma Malzemesi Gereksinimi

Çok Fazla

Yok

Sağlık ve Temizlik Malzemesi Gereksinimi

Fazla

Çok Fazla

Beslenme Malzemesi Gereksinimi

Çok Fazla

Çok Az

Ortaya Çıkma Hızı

Ani

Yavaş

Yayılma Hızı

Az

Çok Fazla

Afetzede Tespiti

Kısmen Zor

Çok Zor

Afetzedeye Erişim

Zor

Kolay

Sokağa Çıkma Yasağı

Yok

Tam veya Kısmen

Eve Malzeme Teslim Hizmetleri

Az

Çok Fazla

Uzaktan Çalışma Teknolojisi Gereksinimi

Az

Çok Fazla

Afetzede Tahliye/Nakil Gereksinimi

Çok Fazla

Çok Az

Afet Sonrası Rehabilitasyon Süresi

Çok Uzun

Az

Afet Oluşumunu Önleyici Tedbirler

Yok

Az

Toplumsal Mobiliteye Etkisi

Az

Çok Fazla

Gıda Hijyeni ve Gıda Sertifikasyon Sistemleri Tehlike Riski

Az

Çok Fazla

Ulusal Sağlık Sistemi Çökme Riski

Az

Çok Fazla

Afet Sonrası Bilimsel Ölçeklendirme ve Etki Süresi
(Şiddet, Seviye, Odak Noktası)

Belirli

Belirsiz

Ulusal Ekonomiye Etkileri

Fazla

Çok Fazla

Karantina İhtiyacı

Yok

Var

LOJISTIK BAKIŞ AÇISIYLA PANDEMI VE

DEPREM AFETLERININ

KARŞILAŞTIRILMASI

LOJISTIK

Tabloda lojistik bakış
açısıyla pandemi ve
deprem afetlerinin
bir karşılaştırılması
yapılmıştır.

Tablodan görüleceği gibi deprem ve pandemi afetleri önemli
müdahale farklılıkları gerektirmektedir. Deprem barınma ve
beslenme malzeme gereksiniminin hızla karşılanmasını gerektirirken, pandemi kişisel korunma
ve sağlık malzeme gereksinimini
ön plana çıkarmaktadır.Farklı
afet özelliklerine göre oluşturulacak afet lojistik planlarının da
farklı olmasını gerektirmektedir.
Etkin bir afet lojistik planı için
afet özelliklerinin doğru tespit
edilmesi gereklidir.
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İyiliğin
Uzun Yolu
Kızılay Lojistik, Kızılay’ın faaliyetlerine lojistik destek vermek ve mali kaynak
oluşturmak amacıyla Temmuz 2020’de kurulmuştur. Kızılay Lojistik, bir Türk
Kızılay iştirakidir ve sahibi %100 Türk Kızılay’dır.

1868

Kızılay Lojistik, Kızılay’ın 1,5 asırlık
tecrübesi ve güçlü altyapısı ile hem
dernek hem de diğer müşterileri için
operasyonel mükemmellik ilkelerine uygun lojistik planlama, depo ve nakliye
hizmetleri sunmaktadır.

belirtilen ana başlıklarda yürütüyor.

Kızılay Lojistik kendi alanında doğru
ve potansiyeli yüksek hizmet alanlarına
odaklanılması; stratejik yönetim odağına (planlayan ve yöneten) sahip bir
yapı oluşturulması; esnek ve düşük yatırım maliyetleri içeren model kurulması;
hizmet ve bölge bazında etkin tedarikçi
ve iş ortağı ağının oluşturulması; ölçek
sağlanan ve özel hizmet alanlarının
kendi bünyesinde geliştirilmesi hususlarında da Türk Kızılay Derneği’ne katkı
sunmaktadır.

Depo Yönetimi: Kızılay Lojistik,
ürünlerin teslim-tesellümü, uygun şekilde depolanması, sevkiyata hazır hale
getirilmesi ve araca yüklenmesi gibi
depolama faaliyetlerini yürütmektedir.

Kızılay Lojistik tedarik zinciri ve
lojistik alanında faaliyetlerini aşağıda

Lojistik Planlama: Kızılay Lojistik,
müşterileri için nakliye, sipariş ve stok
planlama fonksiyonlarını yüksek servis
standartlarıyla yönetmektedir.

Nakliye Yönetimi: Kızılay tecrübesi ile
ürün ve malzemelerin doğru zaman ve
miktarda (OTIF) dağıtım ve sevkiyatı
gerçekleştirilmektedir.
Katma Değerli Hizmetler: Kızılay
Lojistik, özel talepler doğrultusunda ya
da insani yardım çerçevesinde ihtiyaç
duyulan tüm hizmetler için mevcut
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faaliyetlere ek olarak katma değerli
hizmetler sunmaktadır.
İnsani Yardım Lojistiği: İnsani yardım
operasyonlarını Kızılay değerlerine
uygun şekilde yüksek bir hassasiyet ile
yürütülmektedir.
Lojistik Merkez İşletmeciliği: Mevcut ve yeni devreye alınacak lojistik
merkezlerimiz ile depolama, nakliye ve
katma değerli lojistik hizmetler sunulmaktadır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarına da lojistik hizmet sunulması
amaçlanmaktadır.
Danışmanlık ve Süreç Analizi: 150
yıllık Kızılay deneyimiyle tedarik zinciri halkaları günümüz şartlarına göre
güçlendirilmekte, yürütülen inovasyon
çalışmaları ile sektörün geleceği şekillendirilmektedir.
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“İYILIK NASIL
YOLA ÇIKIYOR?”
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Kızılay Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki
Uyar ile iyilik faaliyetlerini ve hedeflerini
konuştuk.

Kızılay Lojistik’in kuruluş amacından
başlayalım…
1868’den bu güne iyilik faaliyetlerine devam
eden Kızılay’ın hizmetlerinin çok büyük bir
kısmı lojistik operasyon kapsamındaki işlerden
oluşuyor. Kızılay Lojistik, Kızılay bünyesindeki
bütün lojistik operasyonları konsolide edip yeni
yatırımlarla lojistik operasyon altyapısını güçlendirmek suretiyle Kızılay’ın operasyon kapasitesini ve etkinliğini artırmak; operasyonel verimlilik
çalışmaları ve etkin tedarikçi yönetimi ile lojistik
birim maliyetleri düşürmek; bilhassa insani
yardım lojistiği ve sağlık lojistiği alanlarında
ihtisaslaşmak suretiyle farklılaşmak ve öncelikle
kamu sektöründe büyümek; sağladığı maliyet
tasarrufu ve Kızılay dışında vereceği lojistik operasyon hizmetleri ile Kızılay iyilik faaliyetleri için
sürdürülebilir kaynak (akar) oluşturmak; Kızılay
ile birlikte esasen Türkiye’nin lojistik operasyon
altyapısını da güçlendirmek suretiyle genişleyen
etki alanlarındaki mazlumlara iyilik faaliyetlerinin daha hızlı ve kapsamlı şekilde ulaşmasını
sağlamak, hedefleriyle kurulmuştur.
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Peki faaliyet ve hizmet alanlarınız neler?

İnsani yardım alanındaki hedefleriniz neler?

Kızılay Lojistik, Türkiye genelinde bulunan 18 lojistik merkezi marifetiyle insani yardım ve diğer (Kızılay Maden Suyu
gibi) lojistik operasyonları yürütüyor. Lojistik operasyonlar
kapsamında planlama, depo operasyonları, nakliye (yurtiçi/
yurtdışı) operasyonları, katma değerli elleçleme operasyonları ve lojistik süreç geliştirme danışmanlığı hizmetleri
vermekte olup ayrıca Kızılay ikinci el tekstil operasyonlarını
da yürütmektedir. Ayrıca kan operasyonları üzerine inşa
edeceği sağlık lojistiği hizmetleri ile hem Kızılay hem de
kamu ve özel sektöre hizmet vermek suretiyle faaliyet alanımızı genişletmeyi planlıyoruz.

İnsani yardım faaliyetleri, kuruluşunda “Vatana muhabbet,
yaralılara muavenet” olarak belirlenen Kızılay felsefesinin
gereği olup Kızılay için varlık sebebi mahiyetindedir. Bu
nedenle Kızılay için “İyilik Çınarı” ifadesi kullanılmaktadır.
Kızılay Lojistik olarak yeni yatırımlar ve sürekli geliştireceğimiz operasyon süreçlerimiz ile Kızılay’ın insani yardım
ve afet operasyonlarında ihtiyaç duyacağı lojistik operasyon
kapasitesini ve etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.
Netice itibariyle her daim daha fazla “iyilik” için çalışan Kızılay’a lojistik destek vermek ve “akar” oluşturmanın gayreti
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içindeyiz. Yakın gelecekte dünyada ve
özellikle Asya-Avrupa-Afrika üçgeninde yaşanacak muhtemel gelişmelerin
“köprü pozisyonumuz” itibariyle
lojistik alanında çok büyük fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Bu
gelişmeler hem Türkiye’nin hem de
Kızılay’ın etki ve sorumluluk alanını
genişletecektir. En büyük on ekonomi
içine girebilmemiz ve tarihsel sorumluluğumuzun gereği olarak muhtelif
coğrafyalardaki mazlumlara Kızılay
iyilik faaliyetlerini ulaştırabilmemiz

için lojistik altyapımızı güçlendirmek zorundayız. Kızılay Lojistik’in
konsolide edilmiş ve yeni yatırımlarla güçlendirilmiş altyapısı ile hem
Kızılay hem de bilvesile Türkiye için
önemli bir rol üstlenebileceğine ve
çok faydalı hizmetler yapabileceğine
inanıyoruz.
Kuruluşumuzdan bu güne yapılan
çalışmalar bu stratejik hedefler doğrultusunda yürütülmüş ve hamdolsun
öngörülen sonuçlara ulaşılmıştır.

DERGİ / “İYILIK NASIL YOLA ÇIKIYOR?”

İnsani yardım faaliyetleri,
kuruluşunda “Vatana muhabbet,
yaralılara muavenet” olarak
belirlenen Kızılay felsefesinin
gereği olup Kızılay için varlık
sebebi mahiyetindedir.
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Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a
kardeşlik konvoyu ile ulaşan Türk
Kızılay’ın taşıdığı en önemli yük
umuttu.

DERGİ / EN

MÜHIM YÜK:

UMUT

İnsani yardım bir insanın diğerine, “Senin acını hissediyorum” demesinin en zarif yollarından biridir. Yardım yapmak
isteyen de yardıma ihtiyaç duyan da iyiliğin bir köprü olmasını arzu eder. Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgaline
son vermeyi amaçlayan 2. Karabağ Savaşı da tam olarak
böyle bir hikayeye şahitlik etti.
Okul yıllarımda Ermenistan tarafından yerinden yurdundan edilmiş ve hiç hak etmedikleri “kaçkın” sıfatını taşıyan
Azerbaycanlıların onurlarını yeniden kazanmanın mücadelesine tanıklık ettik. Ermenistan, savaş hukukunu hiçe sayarak
sivil yerleşimlere füzelerle saldırmaya başladı. Azerbaycanlı
kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için yola
koyulduk.

FOTOĞRAF AA / SEYIT AHMET EKSIK
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Okul yıllarımda
Ermenistan tarafından
yerinden yurdundan edilmiş
ve hiç hak etmedikleri
“kaçkın” sıfatını taşıyan
Azerbaycanlıların
onurlarını yeniden
kazanmanın mücadelesine
tanıklık ettik.

Kardeşlik konvoyu
Kardeşlik konvoyunun tek amacı yardım
malzemelerini götürmek değildi. Türk
halkının Azerbaycan Türklerinin yanında
olduğunu net bir şekilde gösterme yoluydu. Tırlara yüklenen yardım malzemeleri
İstanbul’dan yola çıktığında önümüzde
uzun bir yol vardı. 2020 Ekim'inin son
günlerinde havalar soğumaya başlamıştı
ve kış yüzünü göstermek üzereydi. Karadeniz üzerinden Gürcistan ve ilerisinde Azerbaycan’a ulaşmaktı hedefimiz.
Uluslararası insani yardımların sıkı bir
denetime tabi tutulduğunu not etmekte
fayda var. Ama yolculuğun hikayesi bu

denetimler değil sevgilerini ve dualarını
Azerbaycan’a gönderen genç-yaşlı kişilerin fedakarlığında gizliydi. Atkılar,
bereler ve oyuncaklardaydı elbette. Hatta
yolda askerlerin namaz kılması için seccade gönderenler bile vardı.
Sevinç gözyaşları
Tırlar için öncü araç olarak yola devam
ederken uzun konvoylar kornalarıyla bize
eşlik etti. Samsun ve Trabzon’da Kızılaycılar törenlerle karşıladı ve uğurladı.
Hopa’da birkaç günlük beklemenin
ardından Gürcistan’a geçtiğimizde polis
eskortları eşliğinde gece karanlığında
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ismini bilmediğimiz yerleşim birimlerinden geçtik. Araçlarda
geçirilen konaklamanın ardından Azerbaycan’a ulaştık. Karşılama törenini tarif etmek çok güç. Tüm duyguların iç içe
geçtiği bir an. Şehitlerinin yasını tutmayı ve zafere yönelik
azmini diri tutmayı aynı anda başaran bir ülkedeyiz. Geçilen
her yerleşim biriminde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
sallanıyor. Buna bazı yerlerde Pakistan bayrakları da eşlik
ediyor. Konvoy sık sık durduruluyor ve sevgi gösterisinde
bulunuluyor. Sarılanlar, sevinç gözyaşı dökenler…
Özgür Karabağ!
Bu kadar içten beklenen bir misafir az bulunur herhalde.
Tırlar depoya giriyor, yardım malzemeleri tasnif ediliyor. Üç
ülkeyi kapsayan bir lojistik operasyonu gerçekleşen. Cephe
hattına yakın şehirlerde Azerbaycan Kızılay’la ortak ziyaret-

ler yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde tanıklıkları kaydetmeye
çalışıyoruz. Misafiri olduğumuz bir öğretmen hanımefendi
yerlerini yurtlarını bırakıp ayrılmak zorunda kaldıklarını
söylüyor ve “kaçkın” kelimesinin kendi ruhunda açtığı tahribattan söz ediyor. Karabağ hür olursa artık bu sıfat üstlerinden kalkacak. Evlerine dönsünler ya da dönmesinler artık
“azatlığı” kazanmış olacaklar.
Ertesi günlerde bize emanet edilen oyuncakları yeni sahipleriyle buluşturmaya gidiyoruz. Gence’de füze isabet eden bir
mahalledeki çocuklara oyuncak dağıtımı yapıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerinin oyuncaklarını kendileriyle paylaşmak
istediklerini söylüyoruz. Duygular birbirinin içine geçiyor ve
taşıdığımız en büyük parçanın umut olduğunu bir defa daha
anlıyoruz.
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan bu yana, savaşlarda, savaşları izleyen göçler
sırasında veya doğal afetlerde kriz bölgelerinde hemen bir aş ocağı kurarak, ihtiyaçları
olanlara yemek ve ekmek dağıtmayı en önemli görevlerinden biri olarak bilmişti.

FOTOĞRAF AA ARŞİVİ

Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen, dolaylı
da olsa savaşın ekonomik ve toplumsal alandaki olumsuz
etkilerden kurtulamamıştı. Savaşın başladığı ilk günlerden
itibaren ithalat ve ihracat azalmaya, yokluklar sebebiyle
fiyatlar yükselmeye, karaborsa ve ihtikar gibi bir hastalık
özellikle çalışan halk kesimini bunaltmaya başlamış, halk
arasında kıtlık yılları adı verilen karneli bir dönem başlamış,
bu dönemde verem, zatürree, tifo gibi hastalıklar da insanların sıkıntı ve bunalımlarını biraz daha arttırmıştı. Özellikle
büyük şehirlerde insanlar açlık ve hastalık tehlikesi ile karşı
karşıya kalmışlardı. Yoksul kesimlerin temel gıda maddesi
olan ekmeğin fiyatı artarken, kalitesi iyice bozulmuştu.
Bu durum sadece yoksullar için değil, elitler ve varlıklı kesimler arasında da – özellikle moral değerler açısından- çok
büyük bir olumsuzluğa sebep olmuştu. İsmet İnönü’nün de

belirttiği gibi, “Harp belalarından en önemlisi olan darlık ve pahalılık, vücutlar üzerinde olduğundan daha çok
ahlâkî değerler üzerinde sarsıntılarını hissettirmekteydi.” Bu
dönemde çok aktif çalışan sosyal yardım kuruluşlarından
birisi de Kızılay olmuştu. Kızılay’ın bu alandaki en önemli
faaliyeti ise aşevleri ya da o günlerin meşhur adıyla “aş ocaklarının” kurulması olmuştu. Aş ocakları İkinci Dünya Savaşı
döneminde artan yoksulluk ve deprem felaketleriyle birlikte
faaliyete geçmiştir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, kuruluşundan bu yana, savaşlarda,
savaşları izleyen göçler sırasında veya doğal afetlerde kriz
bölgelerinde hemen bir aş ocağı kurarak, ihtiyaçları olanlara yemek ve ekmek dağıtmayı en önemli görevlerinden
biri olarak bilmişti. Özellikle yoksul halka kalorisi bol ve
sıcak yemek dağıtmak, Kızılay’ın Cumhuriyet döneminde de
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başarı ile sürdürdüğü asli işlerinden birisi olmuştu. Büyük
kentlerde veya taşrada kurulan Kızılay mutfakları, kapılarını
düzenli veya düzensiz olarak yemek için başvuran yoksullara açık tutmuştu. Kızılay, aş ocakları kurulmadan önce de
fakirlere yiyecek, giyecek ve para gibi yardımı yapılmıştı.
Nitekim 1942 yılının Mayıs ayı itibariyle fakirlere para, yiyecek ve giyecek olarak 4.900 liralık, veremlilere 1.082 liralık ve
gıdasız çocuklara 27.212 liralık yardım yapmıştı.
İkinci Dünya Savaşı sebebiyle yaşanan hayat pahalılığı ve
ekonomik sıkıntının birkaç misline çıkardığı yoksulluk
karşısında yetersiz kalan devlet, bu dönemde bir kez daha
Kızılay ile işbirliği yapmış, açlığı önleyebilmek amacıyla yeni
aş ocakları kurması için Kızılay’a maddi destekte bulunmuştu. Bu yıllarda Kızılay halka sıcak yemek dağıtmak üzere
yeni mutfaklar açmış, hatta gezici mutfaklar kurarak ihtiyaç

duyulan her yere hizmet götürmeye çalışmıştı. 24 Mayıs
1942’de Vatan gazetesinde verilen habere göre Ticaret Vekaleti ve Kızılay Genel Merkezi 1943 kışı için yoksul aileleri
sevindirecek önemli bir karar vermişti. Öncelikle yalnız İstanbul’da uygulanmak üzere parasız yemek verecek aşevleri
açılması çalışmaları başlatılmıştı.
Bu aşevlerinin İstanbul’un çeşitli semtlerinde açılacağı
ve yoksul ailelerin buralardan hazır yemek alabilecekleri
belirtilmişti. Kızılay idaresi aşevlerinin yerlerini tespit edilip
gerekli malzemelerin süratle teminine başlamıştı. Aşevlerinin öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Bursa’da,
tercihen fakir mahallelerde açılması planlanmış ve gerekli
hazırlıklar yapılmıştır. Savaş sıkıntılarının halka açlık şeklinde yansıdığı İstanbul’daki yoksul halka her gün sıcak yemek
vermek üzere 1942 yılında aş ocakları kurmak için Kızılay
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İstanbul temsilcisini de içeren yedi kişilik bir komite oluşturulmuştu.

başlamış, öncelikle Edirnekapı, Topkapı, Kasımpaşa, Eyüp,
Üsküdar ve Beşiktaş semtlerinde açılması kararlaştırılmıştır.

Genel Merkez tarafından verilen yetkilerle ve fahri olarak
çalışmaya başlayan bu komite il sınırları içinde hem yoksulların tesbiti, hem de gıda dağıtımı işlerini yürütmüştü.
Ocakların, ayrıca bir Komite Merkez Bürosu ve ücretli
olarak çalışan memur ve hizmetlileri de olmuştu. Aş ocaklarında dağıtılan sıcak yemekleri, genellikle fasulye, bulgur,
nohut, mercimek, makarna, patates ve mevsim sebzeleri
oluşturmuştu. Açlık gibi çok büyük bir felaketi önlemek
amacıyla çalışmaya başladıklarından, aş ocaklarında yemek
yiyenlere ancak birer kap yemek verilebilmişti. Kızılay
İstanbul Temsilciliği aşevleri kurulması için hazırlıklara

Birkaç seneden beri Eyüp, Haseki, Laleli ve Üsküdar’daki
Ahmediye İmareti’nde her gün 1.250 fakire sıcak yemek
dağıtan Evkaf İdaresi’nin teşkilatından da istifade edilerek
harekete geçilmişti. Eski imaretlerin kullanılmayan kazan ve
mutfak aletlerinden elde kalanların kullanılması imkanları
araştırılmıştı. Kızılay İstanbul temsilcisi Cemal Okan bu
konuda 4 Haziran 1942’de basına şu bilgileri vermişti:
“Hakiki muhtaçları tespit etmek üzere aşevi kurulacak
bölgelerde kaymakamların reisliğinde Kızılay ve Parti temsilcileri ile ilkokul başöğretmenlerinin katılımı ile muhtaç
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cetvellerini hazırlamak üzere komisyon
toplanacaktır. Aşevlerine verilecek gıda
maddelerini stok etmek üzere Çırağan
Sarayında bir depo tesisini düşünüyoruz. Bundan başka her bölgede
birer tali depo da bulundurulacaktır.
Şimdiden kati bir rakam söylenemez ise
de 30.000 muhtaca günde bir defa sıcak
yemek verilecektir.”
İstanbul ve ülkenin gerek duyulan
yerlerinde aşevleri oluşturularak fakir
halka parasız yemek dağıtılması hazırlıkları ilerlemiş, Kızılay ile Evkaf İdaresi’nin işbirliği yapabileceği bildirilmişti. Evkaf İdaresi’nin Eyüp, Üsküdar ve
Haseki’deki günde 600 öğünlük yemek
dağıtan imarethanelerinin genişletilmesine; Çapa, Topkapı, Kasımpaşa, Beşiktaş bölgesinde de aşevleri açılmasına
karar verilmişti. Eylül’ün 15’ine doğru
yemek dağıtımına başlanması ve ilk
hamlede öğlen 10.000 fakire günde bir
öğün yemek verilmesi kararlaştırılmıştı.
Alınacak sonuca göre teşebbüsün genişletilebileceği, gerekirse yaz mevsiminde
de yemek dağıtımına devam edileceği
bildirilmişti.
Evkaf ve Kızılay, İstanbul’un fakir
semtlerinde çok sayıda insana hizmet
edebilecek genişlikte aşevleri kurmaya karar vermiştir. Üsküdar, Fatih,
Aksaray, Beşiktaş, Eyüp’te birer aşevi

açılacağı, aşevlerinde Evkaf ve Kızılay’ın sıcak yemek dağıtacağı, kışın fakir halka yardım edileceği bildirilmişti.
İstanbul’da günde bir defa 10.000
kişiye yemek verilebileceği belirtilmişti.
Aşevlerinde yemek yiyecek yoksul halk
için fakirliklerini zabıta incelemesi ile
belgelemeleri şartı getirilmişti. Her
ilçenin 2.000-5.000 fakir vatandaş tespit
edeceği, yalnız bu tespit edilenlere
yemek verileceği ilan edilmişti.
1942 yılı sonunda Kızılay’ın fakir
halka vereceği sıcak yemek için açılan
aşevlerinin miktarı ve açılacak aşevlerinde kaç kişinin sıcak yemek yiyebileceği hakkında defterler hazırlanmıştı.
Hükümet ve İktidardaki CHP kanallarınca yapılan incelemeler sonucunda
tespit maksadıyla hazırlanan cetvellerin önemli bir kısmı Kızılay aşevleri
komitesine gönderilmiş, yemek alacak
kişilere tebligat yapılmış ve yemek
kuponlarının dağıtımına başlanmıştı.
İstanbul’da yemek dağıtımından yararlanacak kişilerin sayısı 1942 yılı Kasım
ayı itibariyle 16.300 olarak tespit edilmişti. Bu sayının tespitinde “Parti ve
zabıta kanalları ile yapılan incelemeler
hakiki fakirlerin sıhhatle meydana çıkarılmasını mümkün kıldığı ve bu sayede
muhtaç olmayan kimselerin haksız yere
aşevlerinden istifade etmelerinin önüne
geçilmiş bulunduğu” belirtilmişti.

DERGİ / İYİLİĞİN SOFRASI

Aşevlerinin öncelikle İstanbul,
Ankara, İzmir, Edirne ve
Bursa’da, tercihen fakir
mahallelerde açılması planlanmış
ve gerekli hazırlıklar yapılmıştır.
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Kızılay aşevlerindeki yemek dağıtımı için günde
4.000 lira harcanacağı hesaplanmış ve Cemiyetin bu
teşebbüsünü öğrenen bazı tacirler Kızılay’a başvurarak yardım yapmaya başlamışlardı. Aşevleri komitesi reisi İstanbul Milletvekili Saadettin Uras yardımlar devam ederse aşevleri sayısının arttırılacağını
söylemişti. Bu dönemde aş ocakları 700.000 liralık
bir tahsisat ile idare edilmişti. Bu paranın 100.000
lirası İstanbul Ticaret Odası, 100.000 lirası da Ticaret ve Zahire Borsası, 135.000 lirası da iktidardaki
CHP tarafından karşılanmıştı. Özellikle İstanbullu
tüccarlar aş ocaklarına sürekli yardımda bulunmuş-

lardı. 17 Aralık 1942 tarihli Akşam Gazetesi’nde
Kızılay aşevlerine halkın yardımını ve desteğini sağlamak amacıyla şöyle bir ilan yer almıştı: “Vatandaş
bugün en büyük hayır Kızılay aşevlerine yardımdır.
Canlı cansız kurbanlarınızı makbuz mukabilinde
teslim ediniz.”
Dönemin gazeteleri incelendiğinde aşevlerinin
1942 yılı Aralık ayı başlarında İstanbul’da faaliyete
geçtiğine dair haberler yer almaktadır. Örneğin
Akşam Gazetesinin 1 Aralık 1942 tarihli nüshasında
İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan aşevlerinin

1868

yemek dağıtmaya başlayacakları duyurulmuştu. İstanbul’da
Karagümrük, Topkapı, Eyüp, Beşiktaş, Üsküdar ve Laleli’de
açıldığı; Kasımpaşa’da açılmak üzere olduğu ve aşevlerinin
her aileye nüfus miktarına göre yemek vereceği belirtilmişti.
Aş ocaklarından yararlananların tespitine ve yemek dağıtımının nasıl yapıldığına gelince, aş ocaklarından yemek
alacak olanları hükümet ve parti tespit ediyor, hazırlanan listeler üzerine yemek verilecek olanlara karneler veya kuponlar veriliyordu. Yemekler, her gün düzenli bir biçimde, daha
önceden Kızılay’ın dağıttığı bu kuponlarla veriliyordu. Kızılay aşevlerinden yemek alacak muhtaçlara nüfuslarına göre
1’den 5 kişiliğe kadar karneler verilmiş, karnesini mutfak
gişesine gösterenin kabı büyük kepçelerle doldurulmuştu.
Aylık karne ücreti 30 kuruş olarak belirlenmiş, bir gün için
alınan yemek 1 kuruşa gelmiş, bu 30 kuruşu veremeyecek
halde olanların karne paraları Kızılay idarelerince verilmişti.
Aşevleri semtlerdeki bakımsız durumda olan ve Kızılay’ın
tamir ettirdiği cami ve medreselerde açılmıştı. Aşevlerinde
açıldığı ilk gün (1 Aralık 1942) kavurmalı bulgur pilavı dağıtılmış; sonraki günlerde nohut, fasulye, mercimek, patates
yemeklerinin de verileceği bildirilmiştir. Kızılay aşevleri komitesi uzun zaman ihtiyaca yetecek miktarda kavurma, bulgur, patates, mercimek, fasulye, nohut, zeytinyağı ve sadeyağ
stok etmiştir. Kızılay’ın aşevleri kanalıyla yaptığı yemek
yardımları halkın beslenme ihtiyacına cevap vermiş, halkın
kuruma olan itimadı artmıştı. Aşevlerinden uzak bölgelerde
oturan muhtaçlara yemek dağıtılması konusunda yemeklerin
seyyar kazanlarla taşınması ve dağıtılması kararlaştırılmış,
dağıtım yerlerinin tespit ve temini ise kaymakamlara bırakılmıştı.

DERGİ / İYİLİĞİN SOFRASI

KAYN A KLA R:
Murat Metinsoy, İkinci Dünya
Savaşı’nda Türkiye Savaş ve
Gündelik Yaşam, İstanbul 2007,
Homer Kitapevi; Seçil Karal
Akgün- Murat Uluğtekin; Hilâl-i
Ahmer’den Kızılay’a, Ankara,
2000, Türk Kızılayı Yayınları, C.II;
“Bir yılda Kızılay,” Kızılay, 1942,
no. 5, s. 44; Cumhuriyet 1 Şubat
1941; Vatan 24 Mayıs 1942; Ceren
Utkugün- Şaban Ortak, “İkinci
Dünya Savaşı Yıllarında Sosyal
Bir Yardım Olarak Kızılay Aşevleri”, Uluslararası Sosyal ve Eğitim
Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 12,
Aralık 2019; Vatan 3 Haziran
1942; Cumhuriyet 5 Haziran 1942;
Vatan 6 Haziran 1942; Akşam 5
Temmuz 1942; Vatan 6 Temmuz
1942; Akşam 8 Eylül 1942; Akşam
19 Eylül 1942; Akşam 27 Eylül
1942; Cumhuriyet 26 Ekim 1942;
Cumhuriyet 28 Ekim 1942; Akşam

24 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da 1942 yılının son ayında
açılan aşevlerinin yedincisi ve sonuncusu olan Kasımpaşa
aşevi kapılarını fakir halka açmıştı. Aşevleri komitesi reisi
Kasımpaşa aşevinde 2.000 fakire yemek dağıtılmak üzere
tertibat alındığını ve bu suretle İstanbul’da açılan 7 aşevinde
sıcak yemek dağıtılan fakirlerin sayısının 15.000’i bulduğunu, ayrıca 4.500 lise öğrencisi ve Maltepe, Kartal, Bakırköy
ve diğer semtlerdeki fakir halktan 1.000 kişi ile aşevlerinden
yardım görenlerin sayısının 20.000’e yükseldiğini söylemişti.
Lise ve ortaokullara Kızılay depolarından yiyecek gönderilmesine başlanmış ve fakir öğrencilerin ay başından itibaren
okullarda pişirilen sıcak yemekten faydalanabilecekleri
belirtilmişti.

14 Kasım 1942; Cumhuriyet 25

Kızılay aşevleri komitesinin yemek dağıtımında gösterdiği
başarıyı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü takdirle karşılamış ve
aşevlerini ziyareti esnasında komite reisi İstanbul Milletvekili Saadettin Uraz’a memnuniyetini bildirmişti.

Aralık 1942; Cumhuriyet 24 Aralık

Kasım 1942; Ulus 28 Kasım 1942;
Akşam 5 Kasım, 18 Kasım 1942;
Cumhuriyet 11 Aralık 1942; Cumhuriyet 11 Aralık 1942; Akşam 17
Aralık 1942; Akşam 1 Aralık 1942;
“16.000 Yoksul Vatandaşa Sıcak
Yemek Veriliyor,” Kızılay, 1942,
no. 7, s. 22; Akşam 2 Aralık 1942;
Cumhuriyet 3 Aralık 1942; Akşam
5 Aralık 1942; Cumhuriyet 5
1942; Cumhuriyet 28 Aralık 1942;
Cumhuriyet 11 Aralık 1942.
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Eylül ayı Türkiye'nin
en büyük teknoloji
etkinliği TEKNOFEST
İstanbul Havacılık,
Uzay ve Teknoloji
Festivali (TEKNOFEST
İstanbul) fırtınasıyla
geçti. Atatürk
Havalimanı'nda
yapılan festival
kapsamında Türk
Yıldızları gökyüzüne
Türk Bayrağı çizdi.
TEKNOFEST 2022, Milli
Mücadele meşalesinin
yandığı Samsun'da
düzenlenecek.
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“BU YOLCULUĞA ÇIKMAK
BAŞLI BAŞINA BIR
KAHRAMANLIK”
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Marmara Üniversitesi
Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ali Satan ile Milli
Mücadele’ye giden
yolları konuştuk.
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Milli Mücadele başlamadan önce başkent
İstanbul’da ve Anadolu’da nasıl bir ortam
vardı?

istasyonları ve demiryolları İtilaf askerlerinin kontrolüne geçmiş; Osmanlı donanması
ve hava kuvvetlerine el konulmuştu.

Mütarekenin imzalanması üzerine Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Mebusan Meclisinde
yaptığı konuşmada mütarekeyi “ılımlı”
olarak değerlendirmiş ve Meclis’te oybirliği
ile onaylanmıştı. Hükümet mütarekenin,
devleti barışa götürecek ara bir dönem olarak görüyordu. Bugün baktığımızda “aşırı
iyimserlik” içinde olduklarını söyleyebiliriz.
Kesinlikle mütarekeyi bozan, tekrar harbi
başlatan taraf olmak istenmiyordu. Osmanlı
Hükümet ve Genelkurmayının “mütareke
acemiliği” yaşadıklarını söyleyebilirim. Ancak siyaset, diplomasi ve askerlik acemiliği
kaldırmaz, bedeli nesiller boyu ödenir.

Şurası çok önemlidir ki İtilaf devletleri,
Osmanlı Devleti’nin barış anlaşmasını
kabul etmeme ihtimalini ortadan kaldırmak
istiyordu. Hükümetin uzlaşmacı, siyasi ve
diplomatik çözüm arayışları devam ederken
Osmanlı üst düzey komutanları arasında
İstanbul’un işgal edileceği, Anadolu’da yeniden bir mukavemet başlatılmasının gerekliliği üzerine konuşmalar, toplantılar yapıldığını en azından hatıratlardan biliyoruz.
Yani İstanbul’daki iyimser beklentiler 5-6
ay içinde kaybolmaya başlamış ve alternatif
çareler üzerine kafa yorulmuştur.

Sadece mütarekenin ilk ayındaki manzara
bile çok şey açıklıyordu: Orduda terhisler
başlamış; Kafkasya, Hicaz tahliye edilmekte; Boğazlar, Musul, İskenderun ve Bakü
işgal edilmiş; İtilaf donanması İstanbul’a
girmiş ve mütarekeye aykırı bir surette karaya asker çıkartılmış ve payitaht fiilen işgal
edilmiştir. Adana, Kars, Ardahan ve Batum’un tahliyesi istenmiş, İtilaf esirleri iade
edilmesi gündeme getirilmiş; telsiz, telgraf

Anadolu’ya gelince, Mustafa Kemal Paşa’nın
şu sözü sorunuz açısından çok açıklayıcıdır:
“İstanbul’da iken milletin bu kadar kuvvetli
ve az vakitde felaketlere karşı bu derece
uyanık olduğunu tahayyül etmezdim.”
Mustafa Kemal Paşa, “Samsun’a ayak
bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve
milletin temayülatı İstiklal müdafaasında
tereddüd edenleri utandıracak bir mahiyet-i

BAŞINA BIR KAHRAMANLIK”
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aliyededir. Filhakika iki seneden beri bütün dünyanın
şahit olduğu vekaayi ve hadisat düşüncelerimde isabet ve
milletin azmü imanında hakiki salâbet olduğunu isbat
etti. Bundan dolayı iftihar ediyorum.” diyordu.

kaçakçılığı bu becerikli vatanseverler sayesinde mümkün
oluyordu. Karadan, genellikle insan geçişleri yapılırken
silah, mühimmat, araç, gereçler deniz yoluyla intikal
ettiriliyordu.

Nitekim Mondros Mütarekesinden 3-4 gün sonra Kars
İslam Şurasının toplanmasıyla direniş ateşinin yakıldığını ve TBMM açılmasından sonra da birkaçı yapılan
kongrelerin sayısı 31 adettir. Bunlar Anadolu’nun işgal ve
istilalara karşı duruşunu ispat etmektedir.

Karadan, Üsküdar - Alemdağ - Geyve - İzmit - Eskişehir Ankara hattı. Mesela Mehmet Akif, Halide Edip, Meclis-i
Mebusan Reisi Celaledddin Arif ve özellikle 16 Mart
1920 İstanbul’un işgali ile onlarca mebus bu güzergahtan
geçerler. Bu geçişlerde hem işgal güçlerinin hem de muhtelif yörelerde ortaya çıkmış bulunan Rum, Ermeni ve
asker kaçağı çetelerin saldırılarından korunmak gerekiyordu. Bunu da Kuva-yı Milliyeciler yapıyordu. Yani hem
yaya veya at sırtında yahut kağnılarla gitmenin zorluğu
hem de can güvenliği yokluğu. Dolayısıyla bu yolculuğa
çıkmak başlı başına bir kahramanlık idi.

Milli Mücadele’de Anadolu’ya geçmek isteyenler nasıl
bir yol / güzergâh izliyordu?
İstanbul’un işgaliyle beraber şehre giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Bundan dolayı İstanbul’daki “Millici”
gizli örgütler çok önem kazandı. Şehirden insan ve silah
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İstanbul’un işgaliyle beraber şehre giriş çıkışlar kontrol altına
alındı. Bundan dolayı İstanbul’daki “Millici” gizli örgütler çok
önem kazandı.
Denizden ise, İnebolu, Küre, Ecevit,
Şeydiler, Devrekani, Halkacılar, Şeker
Köprü, Kastamonu, Beşdeğirmenler,
Ilgaz Dibi, Yeniceköy, Kazancı, İnköy,
Gündoğdu, Çankırı, Çandır, Kızılkaya, Kalecik ve Ankara hattı üzerinden
insan, hayvan, kağnı az da olsa kamyonlarla silah, cephane ve diğer mühimmat
getiriliyor, Yahşihan’da yapılan tasnif
ve kontrollerden sonra demiryoluyla
Ankara’ya intikal ettiriliyordu. Hem
insan hem mühimmat ikmali için sivil
ahalinin seferber olduğu bu hat 2018
yılında İstiklal Yolu olarak milli park
haline getirildi. Aynı hatta 2006’dan bu
yana yürüyüşler düzenleniyor.

Bu güzergah üzerinde pek çoğu Müdafaa-i Hukukçular tarafından kollanan
ve kullanılan konaklama yerleri vardı.
Bunlar, Merkez İnebolu Sübyan Çavuşun Oteli, Merkez-Küre Ahmet Çavuşun
Oteli, Ecevit Herif Kâmil, Üyük Hanı,
Ödemiş Han, Şeydiler Yumurtacı Hüseyin Ağa Hanı, Beşdeğirmenler, İlgaz
Dibi Otelleri, IIgazdağ doruğunda
Jandarma Karakolu, Çomarın, Yeniceköy, Kazancı Hanları, Kale Hanı, İnköy
Hanları, Gündoğdu Jandarma Karakolu, Çankırı Hacı Kadir, Hafız Ağa
Hanları, Hacıbey, Kalecik Yeni Han ve
Ankara Taş Misafirhanesi gibi.
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Bu hattın güvenilir oluşundan
dolayı çok sayıda insan da Ankara’ya bu güzergahı kullanarak
geçmiştir. Trabzon Valisi Hamit
Bey, Nurettin Paşa, Tunalı Hilmi,
Eşref Edip, Rıza Nur, Hamdullah
Suphi, Yusuf Kemal, Mehmet
Akif, Osman Ağa, Mustafa Sagir,
Hüseyin Hüsnü, Galip Paşa, Konya eski Valisi Semih Rifat, İzzet
Paşa, Salih Paşa, Mithat Bey,
Mehmet Emin, Yusuf, Akçura, Yakup Kadri, Rauf Bey, Buhara ve
Azerbaycan heyetleri, Malta'dan
dönen elli dokuz kişi de bu hattı
kullandılar.
Peki silah ve diğer mühimmat
taşınırken nasıl bir yol takip
ediliyordu?
Silah ve mühimmat önemli ölçüde
İstanbul’dan deniz yoluyla gön-

deriliyordu. İstanbul’daki askeri
tesislerde, depolarda var olan,
toplanan, saklanan silahlar MM
Grubu başta olmak üzere birçok
gizli grup tarafından Anadolu’ya intikal ettirilmeye çalışıldı.
İnebolu'da 1920 Ağustos'un da
"Yükleme Boşaltma Kumandanlığı" kurulduğunu biliyoruz.
Sağlık ve ikmal malzemelerinden
başka Rusya üzerinden Batum’a,
Batum’dan balıkçı kayıklarıyla
kaçak olarak Trabzon ve civarına intikal eden silah ve yedek
parçalar, hatta demonte uçaklar
kara ve demiryolu yeterli ve güvenli olmadığı için Trabzon’dan
Samsun’a ve oradan Ankara’ya
intikal ettirilirdi. Doğu cephesinin kapanmasıyla buradaki ağır
savaş malzemelerinin önemli bir
kısmının da deniz yoluyla batıya
intikal ettirildiği anlaşılıyor.

Yol hattında kullanılan genel
ikmal vasıtası kağnı idi. Bunun
yanında dolma lastikli Berlier
kamyonlar da bulunmaktaydı.
Hatta Menzil Mıntıka Müfettişliğine bağlı hafif ve ağır kollar
adıyla iki türlü taşıt kolu kurulmuştu. İkmallerde Hilal-i Ahmer’e (Kızılay) ait otomobiller de
kullanıldığını biliyoruz. Yolların
bakım ve onarımı da önemli bir
konu idi ve Milli Müdafaa Vekaleti’nin emri üzerine 1922 yılı başlarında Kastamonu ve Çankırı'da
birer "amele taburu" kuruldu.
Milli Mücadele’nin başında elde
Anadolu Demiryolları, Rumeli
Demiryolları’nın bir kısmı ile
Kafkas Demiryollarının bir
bölümü kalmıştı. Milli Mücadele
sırasında pekçok demiryolu hattı
el değiştirmiş cephelere lojistik
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destek sağlayabilmek maksadıyla 150 km hat tamir edilip kullanıma açılmış, tamir edilen
köprülerin uzunluğu 900m’yi geçmiş ve toplam 47 istasyon kullanıma açılmıştı.
Bu süreçte askerin cephedeki iaşe temini nasıl gerçekleşiyordu?
Ankara, ana ikmal merkezi olmuştu. Ordunun ihtiyacı olan her şey Ankara’ya getiriliyordu. Buradan da Malıköy (Ankara) ve Polatlı’ya (Ankara) gönderiliyordu. Cepheye her
gün 250 ton yiyecek ve 325 ton da cephane sevk ediliyordu. Demiryolu olmasaydı Ankara’dan 90 km mesafedeki cepheye taşımak imkansız olabilirdi. Malıköy ve Polatlı’dan da
ihtiyaçlara göre araba veya kağnılarla cepheye gönderiliyordu.
İkmalciler, savaşın hızına ayak uydurmaya çabalıyordu. Milli Mücadele'nin başlamasıyla
kurulan ikmal sistemi, aşama aşama genişletildi. Öyle ki yollarda askerle birlikte yürüyen insanlar ve araçlardan oluşan bir ordu daha türetilmişti. Ordumuz, bu yeni ordu
sayesinde ayakta durabiliyordu.
Milli Mücadele’yi lojistik açıdan değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
Lojistik bütün zamanlarda zordu. Büyük bir savaştan sonra üstelik memleketin önemli
bölgeleri işgal edilirken bu daha da zor hale geldi. Devletin mal ve hizmet tedariği için
paraya ihtiyacı vardı. Ne İstanbul hükümetinin ne de Ankara’nın parası vardı. Meclis
açılır açılmaz ele alınan konuların başında gelir kaynağı bulmak gelmekteydi. Ancak
vergi toplanabilmesi için, Meclis’in Anadolu’da otoritesini kurması gerekliydi. Meclis’in
açıldığı tarihlerde Anadolu’nun pek çok yerinde iç ayaklanmalar çıkması sebebiyle vergi
almak mümkün değildi. Bu yüzden Meclis’in Nisan 1920'de ele aldığı ilk kanun ağnam
resmi ile ilgiliydi. Kanuna göre ağnam vergisinin eskiden olduğu gibi dört kat alınması
kabul edildi. Düyun-ı Umumiye gelirlerine el konuldu.
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Saraybosna ve İstanbul.
İkisi de benim evim
ve ikisiyle de gurur
duyuyorum.
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Karadan, genellikle insan geçişleri yapılırken silah, mühimmat,
araç, gereçler deniz yoluyla intikal ettiriliyordu.
Gelir getiren ilk kanun ise 28 Temmuz 1920’de kabul
edildi. Buna göre Anadolu'ya getirilen mallardan
vergi alınması için gümrük vergisi beş misli artırıldı.
Bundan başka Zonguldak bölgesinden çıkartılan
kömürden gümrük vergisi dışında, ton başına 2-3
lira arası ihracat vergisi alınması kararlaştırıldı. Pul
gelirleri için Maliye'ye yetki verildi. İhracat vergisi
diğer mallara da uygulanmaya başlandı. Bütün
bunların yanında 1914 tarihli Gelir Vergisi Kanunu’ndaki oranlar 5-10 misli artırıldı. Bu arada gelir
kaynakları aranırken tasarruf tedbirleri de ihmal
edilmedi. Bu cümleden olarak milletvekili maaş ve
yolluklarından vergi kesildikten başka, gereksiz
yere soba ve geceleri lamba yakılmaması, kışın öğle
tatilinde de çalışıp, gün ışığından daha çok yararlanılması, gereksiz telgraf haberleşmelerinin yapılma-
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ması gibi tedbirler uygulandı. Bunun yanı sıra 14
Eylül 1920'de Men-i Müskirat ve 25 Kasım 1920'de
de Men-i İsrafât kanunları kabul edildi.
1921 yılına gelindiğinde, cephelerdeki yoğun çarpışmalar nedeniyle mali sıkıntı en üst seviyeye ulaştı.
Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık
Kanunu’nun kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak,
7-8 Ağustos 1921’de halkı maddi ve manevi bütün
kaynaklarıyla Milli Mücadele'ye katılmaya çağırdı.
Tekâlif-i Milliye Emirleri adı altında yayınlanan bu
kanunla ihtiyaç duyulan, halkın elindeki malzemelerin yüzde kırkına el konulmuştur. Bütün bunlara
rağmen, birçok giderden tasarruf yapılmaya çalışıldıysa da, 1921 yılı bütçesindeki açık kapatılamadı. Bu
sebepten dışarıdan para yardımı sağlanmaya çalışıldı.
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Bu konuda Mustafa Kemal Paşa, daha 26 Nisan 1920’de Sovyetler Birliği’ne yazdığı
mektupla, askeri malzemenin yanı sıra para da istemişti. Önceleri Sovyetler dış yardımı koz olarak kullanıp, Doğu Anadolu topraklarını istemesi üzerine, sert bir karşılık
verildi. Fakat Sovyetler Birliği bütün bu anlaşmazlıklara rağmen sonunda ortak düşmana karşı mücadele veren Türkiye'ye yardımın önemini kavradı. 1920 yılı içerisinde
siyasî sebeplerden dolayı Sovyetler Türkiye'ye gerekli yardımı yapamadı. Ancak bu
tarihten itibaren çeşitli miktarda Sovyet yardımı gelmeye başladı.
Sovyetlerin Türkiye'ye yaptığı para yardımının kaynağına gelecek olursak, yardımın
yapılacağı tarihlerde Sovyetlerin elinde yeterli altın ruble bulunmadığından, Buhara
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Bey (Kocaoğlu) Lenin'e, kendilerinde yeterli
altın ruble bulunduğunu ve Türkiye'ye verilmek üzere 100 milyon altın ruble (l Ruble
59 kuruştur) verebileceklerini bildirdi. Buhara Meclisi'nin de bunu kabul etmesiyle,
Buhara Cumhuriyeti Ruslara parayı teslim etti. Ancak 1920'den 1922'ye kadar devam
eden Rus yardımında bu paranın yüzde on sekiz (toplam 17.466.800 altın ruble) kadarı Türkiye'ye gönderilmiştir. Kalan kısmının (82.533.200 altın ruble) akıbeti hakkında
bilgi bulunmamaktadır. Nitekim bir süre sonra Buhara Cumhuriyeti'nin Kızılordu
tarafından işgaliyle buradan yardım söz konusu olmadı. Yine Rusya aracılığıyla
Azerbaycan Türkleri de 100 bin Osmanlı altınını (1 Osmanlı altını 5.07 lira) yardım
amacıyla Türkiye'ye göndermiştir.
Hindistan Müslümanları da Türkiye'ye yardım için çeşitli tarihlerde para göndermişlerdir. Hindistan Hilafet Komitesi 26 Aralık 1921 tarihinden 12 Ağustos 1922'ye kadar
yolladığı paranın toplamı 675.494 Türk lirası idi. İstiklal Savaşı sırasında Sovyet
Rusya, Ankara Antlaşması’ndan sonra Fransa ve İtalya’dan para yardımı dışında pek
çok askeri araç-gereç ve cephane yardımı da sağlamıştır. Her ne kadar dış yardımlar
olsa da Milli Mücadeleyi gerçekleştiren milletin kendisidir. Milletin katılımı, desteği,
fedakârlığı olmasa bu mücahede kazanılamazdı.

Öncelikle, yakın dönem tarihi çalışan
bir kişi olarak Hilal-i Ahmer’den
bahsetmem gerekiyor. Çünkü bu
dönemde Hilal-i Ahmer şimdi Kızılay
dediğimiz kurumun, siyasi tarihimizde yeterince yazılmayan, hizmetleri
hepimiz için iftihar vesilesidir. Mesela,
ilgilendiğim alan olması dolayısıyla
biliyorum ki; Birinci Dünya Harbi’nde
verdiğimiz esirlerle ilgilenen ve uluslararası muhatap kabul edilen müessese
Kızılay’dı. Yüzbinlerce Mehmetçiğin
esir kamplarında varlıklarını Kızılay
sayesinde tespit ettik. Gönderilen
mektuptan hediye paketlerine, sağlık
durumlarından Türkiye’ye geri dönebilmelerine kadar her biri ile ayrı ayrı
ilgilenmeye çalışıldığını görüyoruz.
Sadece askerler değil sivil ahali ile de
harp mağdurları, yangınzedeler, fakir
fukara ve göçmen herkese yardım
eden, hakikaten içimizdeki ışık olan
bir kurum. Milli Mücadele yıllarında
işgalden kaçan insanlara yardım eden,
onlara yiyecek, kılık kıyafet ve ev eşyalarına kadar tedarik eden bir müessese.
Yine Kızılay arşivinde çalışma fırsatı
bulduğum İkinci Dünya Harbi yılları
belgelerinde gördüğüm kadarıyla
Türkiye’ye sığınan asker-sivil binlerce
insanı karşılayan, doyurup misafir
eden bir iyilik kurumu. Hatta İkinci
Dünya Savaşı’nın korkunç günlerinde
bir şekilde Türkiye hudutlarına girdiği
için gözetim altına alınan ve sonra ikili
antlaşmalar gereği ülkelerine gönderilen yabancı askerlerin yanlarında
götürmeleri için hediye paketini dahi
düşünen bir kurumumuz var. Ayrıca
Kızılay arşivinin düzenlenip araştırmacılara açılmış olması da bir tarihçi olarak beni ziyadesi ile memnun ediyor.
O yüzden Kızılay’a karşı her zaman
teşekkür duygularıyla doluyum. İyi ki
Kızılayımız var…
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G O R TA M Ó R

O S M A N L I ’ DA N
İ R L A N D A’ YA
İ Y I L I Ğ I N YO LU
H A S A N M E R T K AYA

Padişahın emri doğrultusunda İrlanda halkına 5.000 Pound tutarında yardım
yapılması istendiği İngiltere’ye bildirildi. İngiltere ise Osmanlı Devleti’nin bu
talebini ilginç bir gerekçe ile geri çevirdi!
Başlık İrlanda dilinde “Büyük Açlık” anlamına geliyor. 19.
yüzyılda çoğu Avrupa halkının olduğu gibi, İrlanda toplumunun da büyük çoğunluğu fakirdi. Hatta kıta Avrupa’sı
ile kıyaslandığında İrlanda’da şartlar daha da vahimdi. Kötü
beslenme koşullarına, işsizlik ve salgın hastalıklar da eklendiğinde sıradan bir İrlandalı için hayata tutunabilmek oldukça
zordu. Bu yoksul toplumun ana besin kaynağı ise patatesti.
Patates her şeydi: Ekmekten tatlıya, çorbadan ana yemeğe her
şey patatesten yapılıyordu ve neyse ki bu ürün toplumu hayatta tutup, besleyebilecek kadar boldu. Fakat bu bolluğu 18451852 yılları arasında sürecek olan ve tıpkı Hz. Yusuf’un (as)
tabir ettiği rüyadaki gibi, yedi yıl süren bir kıtlık takip etti.
Kıtlığın sebebi
Patates kıtlığının sebebi bir mantardı. Mantar inanılmaz bir
hızla yayılıyor ve ülkedeki tüm patatesi yok ediyordu. İlk
görüldüğü 1845 yılında mahsulün yüzde ellisine yakınını,
bir yıl sonra 1846’da ise tamamını yok edecek kadar etkili ve
durdurulamayan bu mantar, İrlanda toplumunu adeta kasıp
kavurdu. Tarlada yeni ürün yetiştirilemediği gibi, ambarlarda depolanan patatesler de mantar nedeniyle yok oldu.

Korkunç bir açlık baş gösterdi. Ekmeği bile patatese dayanan milyonların sefaletine açlığın acımasızlığı da ağır bir
darbe vurdu: Yedi yıl içerisinde 1 milyon insan öldü. Yüzbinlerce çocuk bakımsızlık ve hastalıkların pençesinde kıvrandı.
İrlanda’da yaşanan bu büyük açlık krizi, ülkeden Amerika’ya
doğru büyük göç dalgaları meydana getirdi. İngilizce konuşma oranı yerel dili konuşanların üstüne çıktı. Göçmenlerin
de büyük kısmı zorlu okyanus koşullarında ve gemilerdeki
salgın hastalıklarda öldü. Kıtlık sona erdiğinde İrlanda
nüfusunun %25’i ölüm, göç ve hastalıklar nedeniyle azaldı.
Kıtlık demografik ve kültürel etkilerle beraber, beraberinde
siyasi sonuçlar da getirdi. Katolik inancı ekseninde Protestan
İngiliz yönetimine muhalif İrlanda milliyetçiliği gücünü artırdı. Ülke, İngiltere’ye bağlı kalmayı savunanlarla, bağımsız
İrlanda yönetimini savunan iki kesim arasında ciddi anlamda gerginlik yaşanmaya başladı. Ülkede açlığa bağlı olarak
yayılan gerginlik nedeniyle İngiltere İrlanda’yı abluka altına
aldı. Dışarıdan gönderilen tüm yardımlar İngiliz denetimi ve
kontrolü altında içeri girebiliyordu. Tüm bu kaosun nedeni ise patatese bulaşan küçücük bir mantardı. Bu koşullar
altında Sultan Abdülmecid’in talimatıyla Osmanlı Devleti’de
İrlanda’ya yardımda bulunma kararı aldı.
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Osmanlı’dan gelen yardım
Padişahın emri doğrultusunda İrlanda halkına 5.000 Pound
tutarında yardım yapılması istendiği İngiltere’ye bildirildi.
İngiltere ise Osmanlı Devleti’nin bu talebini ilginç bir gerekçe ile geri çevirdi! Gerekçe, Kraliçe Victoria’nın tebaası olan
İrlanda vatandaşlarına uygun gördüğü yardım miktarının
2.000 Pound olduğu ve bu miktarın üstünde yapılacak bir
yardımın kabul edilemeyeceği idi. Bu durum Osmanlı Devleti’ne bildirilince Abdülmecid yapılacak nakdi yardımı 1.000
Pound’a düşürdü ve kalan 4.000 Pound karşılığına denk

gelen değerde buğdayı da halka dağıtılmak üzere gemilerle
İrlanda’ya gönderdi. Osmanlı Devleti’nin İngiliz ablukasını
ve yardım kısıtlamasını kırıp İrlanda halkına yardım ulaştırmak için belirlediği bu strateji İngiliz yönetimini kızdırdı. Gelen buğday yüklü gemilerin yardımların kolaylıkla
dağıtılabileceği Dublin Limanı’na yanaşmasına izin verilmedi ve gemiler Drogheda Limanı’na yönlendirildi. Osmanlı
Devleti’nin lojistik altyapısı ile İstanbul’dan oldukça uzak bir
coğrafyaya yönlendirdiği bu insani yardımı İrlanda halkı hiçbir zaman unutmadı. Dönemin İrlandalı asilzadeleri altlarına
isimlerini yazdıkları bir şükran ve minnet mektubunu Sultan

1868

Abdülmecid’e sundular. Aynı şekilde Kraliçe Victoria ve İngiliz Devleti de sultana ve Osmanlı Devleti’ne teşekkür mektupları gönderdiler.
Yakın dönem İrlanda tarihinde oldukça önemli ve belirleyici bir dönüm
noktası olan yedi yıllık açlık krizinde Osmanlı'nın 1847 yılında yaptığı
bu yardım yüzbinlerce İrlandalının hayatının kurtulmasına vesile oldu.
Yardımın geldiği dönem, ülkeyi kontrol altında tutan İngiliz toprak
ağalarının Katolik İrlanda halkına yiyecek dağıtmayı yasakladığı bir
dönemdi. Katolik İrlandalıların üniversiteye girmeleri dahi yasaktı. Bu
politikaların mimari olan İngiltere Kraliçesi Victoria öldüğünde, İngiliz
hükümeti yas amacıyla İrlanda’daki tüm kapıların siyaha boyanmasını
emretti. Bugün İrlanda’da tüm kapılar rengârenk…
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Patates her şeydi: Ekmekten tatlıya,
çorbadan ana yemeğe her şey patatesten
yapılıyordu ve neyse ki bu ürün
toplumu hayatta tutup, besleyebilecek
kadar boldu.

BİLGI
Yeni Dünya olarak adlandırılan ve İrlanda’dan da büyük miktarda göç alan Amerika’nın yerlisi olan Kızılderili Çoktav
Kabilesi İrlanda’da yaşanan açlık krizine
yardım amacıyla aralarında 710 dolar yardım toplayarak İrlanda’ya göndermişti.

Yaşanan açlık krizi nedeniyle 1845 yılında
İrlanda nüfusu 7 milyonken, 1852 yılına
gelindiğinde nüfus 4 milyona düştü. 1
milyon İrlandalı öldü ve 2 milyon İrlandalı da Amerika’ya göç etti.
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“İLK HAC KAFILELERI
KUTSAL TOPRAKLARA
VAPURLA GIDIYOR”

F OTO Ğ R A F AA / KA R G O S A N AT

Hac seyahatine dair resimlerden belgelere
objelerden hatıratlara maddi ve manevi çok
değerli bir koleksiyona sahip olan Fatih Ketancı ile
konuştuk.
Sizi hacca dair çeşitli objeleri, resimleri, belgeleri, hatıratları, fotoğrafları paylaştığınız twitterdaki @HacHatirasi adlı hesabınızla tanıdık. Nasıl başladınız bu konuyla
ilgilenmeye?
2014 yılında Hacca gitmek nasip oldu. Yolculuk dahil
toplam 11 gün süren çok kısa bir ziyaretti. Döndükten
sonra aklımın bir kenarında hep orası var. Az kaldım, çarşı
pazarda vakit kaybettim, bir daha nasıl giderim, ne kadar
kalabilirim diye sürekli düşünüyorum.
Şimdi anlıyorum ki, bu konuyu sürekli kafamda evirip çevirmem dikkatimi arttırmış, belki daha önce karşılaştığım
fakat fark edemediğim bazı şeyleri görmemi sağlamış.
1980'li, 90'lı yıllarda çocukluğunu yaşayanlar bilir. Pek
çok evin duvarında, genelde kıble yönüne asılmış Mekke,
Medine tabloları olurdu. Yaklaşık beş yıl kadar önce bit
pazarlarında bu resimlerle karşılaşmaya başladım. Çocukluğumdan hatırladığım bir kaç tanesini aldıktan sonra pazarlarda başka şeyler de olduğunu fark ettim ve böylelikle Hac
hatıralarını toplamaya başladım.
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Ben özellikle Cumhuriyet dönemi Hac hatıralarına ve hikayelerine odaklanıyorum.
Tarihlendirmek gerekirse kabaca 1947-1995 yılları arası diyebiliriz.
Hacca gitmek eskiden hayli meşakkatli bir süreçmiş. Bugünkü noktaya
gelmeden önce hangi yollarla/vasıtalarla hacca gidiliyormuş?
Ben özellikle Cumhuriyet dönemi Hac
hatıralarına ve hikayelerine odaklanıyorum. Tarihlendirmek gerekirse kabaca 1947-1995 yılları arası diyebiliriz. Bu
dönemde öne çıkan ilk taşıt vapurlar.
47'deki ilk Hac kafileleri kutsal topraklara vapurla gidiyor. O yıllarda yazılan
hatıratlardan yolculuğun 15 gün civarında sürdüğünü öğreniyoruz.
Gemi yolculuklarıyla alakalı ilginç
bulduğum bir husus var. Yolculuk sırasında vefat edenler için demir tabutlar

hazır tutuluyor. Vefat eden kişi yıkanıp
kefenlendikten sonra demir tabuta
konulup denize bırakılıyor. Özellikle Akdeniz ve Hint Okyanusu'nun,
kutsal topraklara kavuşamayıp denize
gömülen binlerce belki de on binlerce
Müslümanın son istirahatgahı olduğunu bilmek garip geliyor.

1960'lı yıllarla birlikte kara yoluyla Hac
yaygınlık kazanmaya başlıyor. Türkiye'nin her yerinden otobüs seferleri
düzenleniyor. Otobüs yolculukları
başlangıç noktasına göre ortalama 7-10
gün arası sürüyor. 60'lı yıllarda nadiren
karşılaştığımız binek araçla Hac yolculuğu 70'li yıllarda giderek artıyor.

Türkiye'den uçakla yapılan ilk Hac
yolculuğunun net tarihini bilmemekle
birlikte 1953-55 yılları arasında yapıldığına dair bir bilgi var. Organizasyonu
yapan kişi Musa Topbaş Efendi'nin kız
kardeşi hattat Müşerref Çelebi'nin eşi,
hayırsever işadamı, İlim Yayma Vakfı
kurucularından Nafiz Çelebi.

Güney şehirleri hariç kara yoluyla Hacca gidenlerin Türkiye içinde genelde
takip ettikleri bir rota var. Tüm yolculuklar şehrin manevi banisini ziyaretle
başlıyor. Bursa'da Emir Sultan, İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı
Bayram-ı Veli ziyaret ediliyor ve Hac
yolculuğu başlıyor. Konya'da Nasreddin Hoca, Mevlana türbeleri, Şanlıur-
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fa'da Makam-ı İbrahim ve Tarsus'ta Ashab-ı Kehf Mağarası rotanın durakları.
Sınırdan sonraki yolculuk boyunca
ziyaretler devam ediyor, peygamber
mezarları, makamları, mutasavvıf ve
alimlerin türbeleri görülüyor.
Sizin koleksiyonunuz arasında bu
çeşitli yolculuk hallerinin izlerini
taşıyan neler var?
Topladığım efemeralar arasında otobüs
firmaları ve gemi acentalarının el
ilanları, sefer pusulaları, uçak biletleri,
Hac için çıkartılmış pasaportlar, yolculuk hatırası fotoğraflar gibi pek çok
şey bulunuyor.
Hac seyahatine dair bugüne kadar
elinize geçen en ilginç malzeme/ler
neler?
İki şeyden bahsedebilirim. Bunların
ilki @HacHatirasi fikrinin oluşmasına
da vesile olan son derece kıymetli bir
hatıra.
Ankara'da yaşadığım yıllarda hafta
sonları İskitler’de kurulan ve bugün
artık var olmayan bit pazarına gider,
uzun uzadıya gezerdim. Geçtiğimiz
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yıl (2020) Şubat ayında bir Cumartesi günü bir ağabeyimle birlikte pazara gittik. Hava epey soğuk, eksi 5-6 derece.
Pazarda dolaşırken tezgahlardan birinde altı tane fotoğraf
albümü gördüm. Albümlerden birinin kenarından Kabe ve
çevresindeki revakların resmi gözüküyor. Heyecanla albüme
uzandım. Tam o sırada birisi kolumdan yakalayıp, biraz da
terslenerek bütün albümleri aldığını söyledi. Pazarlık bitmiş,
tam o ana denk gelmişim fakat ne konuştuklarını duymuyorum bile. Bir süre olup biteni izledikten sonra adamın peşine
düşüp ikna için çabaladım, sonunda Hac yolculuğuyla ilgili
iki albümü satın aldım.
Albümlerin ilki 1978 yılına ait bir Hac yolculuğunu anlatan fotoğraf, kartpostal, gazete kupürü, çizim ve notlarla
zenginleştirilmiş eşsiz bir hatıra defteriydi. Diğeri ise Suudi
Arabistan temalı çeşitli kartpostallardan ve Hac yolculuğu
üzerine şiirlerden oluşan bir albümdü. Defterlerin sahibi
Cemalettin Erdoğan Arıduru ve eşi Kezban Arıduru 1978 yılında Hacca gitmiş. Cemalettin amca emekli bankacı. Kayıt
oluşturma mantığı ve aldığın notlardan ne kadar disiplinli,
özenli bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Karayoluyla Hacca
gitmek için verdiği dilekçeden itibaren tüm gelişmeleri gün
gün not etmiş.
Yola çıktıkları andan itibaren bütün detayları kayıt altına
almış. Dakika dakika kilometre yolculuğun tüm duraklarını,
ziyaretgahları ve seyrini yazmış. Otobüsün bir ve iki nolu
koltuklarında oturdukları için hem yolu hem de aracın kilo-
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1960'lı yıllarla birlikte
kara yoluyla Hac yaygınlık
kazanmaya başlıyor.
Türkiye'nin her yerinden
otobüs seferleri düzenleniyor.

metresini takip etmiş ve ortaya, başka bir örneği olabileceğine ihtimal vermediğim eşsiz bir Hac hatırası çıkmış.

Nihai olarak hac kültürümüze dair topladığınız bu değerli malzemeyi nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz?

İkincisi ise yine İskitler'de karşılaştığım küçük fakat çok
kıymetli bir hatıra. Tezgahlardan birinin üzerinde dini
kitaplar vardı. Satıcı ilgi gösterdiğimi görünce kitapların
zayi olmasından korktuğunu, bu yüzden hepsini çok düşük
bir fiyata alabileceğimi söyledi. Ben de satıcıyı ikiletmedim,
ne varsa bir poşete doldurdum. Dönüş yolunda aldıklarıma
incelerken kitaplardan bir tanesinin içerisinden yaklaşık 1
TL büyüklüğünde Kabe örtüsü parçası çıktı. Sanırım bu iki
hatıra koleksiyonun en kıymetli parçaları.

Topladıklarımı sergiye dönüştürmeyi planlıyorum. Fakat
son bir yıldır çeşitli nedenlerle @HacHatirasi'ne hiç vakit
ayıramadım ve içeriği güncelleyemedim. Şu an için öncelikli hedefim 3-4 kişilik gönüllü bir editör ekibi oluşturup @
HacHatirasi'ni kollektif yapıya dönüştürmek. Bu vesileyle
editör olarak katkıda bulunmak isteyen herkese kapımızın
açık olduğunu belirtmiş olayım.
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Kahramanın
İyilik Yolculuğu
S U AV I K E M A L YA Z G I Ç
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FOTOĞRAF AA / SIPA PRESS

Her sefer, her yolculuk bir niyet taşır. Yolcu, bazen
bu niyeti bilmez ama yolda keşfeder. Bazen azimle ve
iradeyle yola koyulur; gerçekleşse de gerçekleşmese de
kararlı bir şekilde o niyet için yönelir. Bazen de yolda
maruz kalınanlar, karşılaşılanlar, yaşananlar ilk adımın
atıldığı andaki niyetten başka bir yöne sürükler yolcuyu. Her halükarda yola çıkmak bir niyete sahip olmayı
gerektirir.
Bir insanı “normal” zamanlarda ve rutin olarak bulunduğu mekânlarda tanımak çok zordur. Zira, kamusal
maskelerimiz, bize çevremize olduğumuz gibi değil de
görünmek istediğimiz gibi gösterme fırsatı verir. Ancak
işler bir an için “rutin” dışına çıktı mı “kamusal maskemizi” korumakta zorlanmaya başlarız. İster istemez
gerçek yüzümüz kendini bir yerden ele verir. Bu yüzden
de yazarlar, edebi metinlerde yolculuğu tercih ederler.
Zira anlatılan karakteri geçmek zorunda olacağı imti-

hanlarla karşı karşıya getirir ve okur anlatılan karakteri
tanıma fırsatı bulur.
Bu yüzden de “yolculuk” hikâyeleri, romanları okur
tarafından sevilir.
Yüzüklerin yolculuğu
Hem romanı hem de sinema uyarlamaları çok sevilen,
dizisi de yapılan bir hikâyeler evreni "Yüzüklerin Efendisi". John Ronald Reuel Tolkien’in farklı mitolojilerden
ilham alarak kurduğu bu büyük hikâyeler yumağı, esasen dev bir yolculuk hikâyesidir. İyiyle kötünün savaşı
olan ana üçlemede temel konu, kötülere yenilmez güç
veren bir yüzüğün yok edilmesidir. Enteresandır ki bu
zor görevi görünüşte diğerlerinden zayıf ve güçsüz gibi
görünen Hobbit ırkından biri başaracaktır. Galadriel
adlı elf karakterinin dediği doğru çıkar ve "Kişilerin
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Bir insanı “normal”
zamanlarda ve rutin
olarak bulunduğu
mekânlarda
tanımak çok zordur.
Zira, kamusal
maskelerimiz, bize
çevremize olduğumuz
gibi değil de
görünmek istediğimiz
gibi gösterme fırsatı
verir.

en ufağı bile geleceğin akışını değiştirebilir." Kahramanımız
tabii ki tek başına değillerdir bu yolculuk esnasında. Yine de
nihai hedefe yaklaştıkça yalnızlaşan ve yalnızlaştıkça daha
zor engellerle karşılaşan kahramanlarımızın yolculukları,
tam bir “sefer” ve “zafer” hikâyesidir. Kısa yolu olmayan bir
maceradır “Yüzüklerin Efendisi”.
Baba ve oğul
"Âşıklar Bayramı", babasının son dileğini yerine getiren bir
oğlun hikâyesi. Kemal Varol’un romanı olan "Âşıklar Bayramı", uzun bir yolculuğun hızla okunabilen romanı esasen.
Edebiyatın en kadim konularından olan baba-oğul hesaplaşmasını konu edinen roman, 25 yıldır görmediği babasını
aniden kapının önünde bulan oğulu konu ediniyor. Babası
ağır hastadır ama bu durumu da söylemek istemez. Ondan
tek istediği kendisini âşıklar bayramına götürmesidir. Babasına son bir iyilik yapan oğul, o uzun otomobil yolculuğunda
sadece babası ile değil kendisiyle de barışacaktır. Zaten iyilik
böyle bir şeydir. Tek yönlü değildir. En karşılıksız iyilikte
bile iki tarafın da bir yarasına merhem olur.

Aborjinler arasında
"Bir Çift Yürek", Avustralya çöllerinde aylar süren ilkel bir
yolculuğun romanıdır. Marlo Morgan’ın kaleme aldığı romanda bir kadının aborjinlerle yaptığı uzun bir yürüyüş anlatılır. Kahramanımız olan yazarın kendi hikayesini anlattığı
kitapta; Marlo Morgan, ABD’li bir doktordur. İyilik yapmak
için gittiği Avustralya’da aborjinler ona hayata yeni bir bakış
açısıyla bakabilmeyi öğretirler. Uzun ve alabildiğine ilkel bir
şekilde çölü aşan kahramanımız modern hayatın dayattığı
benlik hapishanesinin dışında da başka bir hayat olduğuna
şahit olur. Görünen odur ki asıl iyiliğin kimden kime yöneldiği dıştan bakarak anlaşılabilecek bir şey değildir.
Oz büyücüsünde iyilik
Frank Baum’un kaleme aldığı "Oz Büyücüsü"nde ise kahramanımız Dorothy, gayri iradi olarak yola çıkmıştır. Bir
fırtına evini bilemediği bir diyara uçurur. Kahramanımız ise
ev dönüşün yolunu bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmak
zorunda kalır. Dorothy, yol boyunca karşılaştığı herkese iyi-
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Ernest Hemingway’in "Silahlara
Veda"sı, otobiyografik ögeler taşıyan
bir roman olarak kütüphanemizde
yer alır. Romanın kahramanı olan
Henry, yazarı gibi savaşa asker
olarak katılamayınca ambulans
şoförlüğü yapmaktadır. Asker
olarak ulaşamadığı kahramanlığı
ambulans şoförü olarak
gerçekleştirir.

E R N E S T H E M I N G WAY

lik yapar. Herkesin hayatta mahrum kaldığı, istediği bir şey
vardır. Dorothy, beyni olmayan Korkuluk’un bir beyin, kalbi
olmayan Teneke Adam’ın bir kalp edinme; cesareti olmayan
Korkak Aslan’ın ise istediği cesareti bulmasına yardım eder.
Daha doğrusu onlara sahip olmadıklarını zannettiği her şeye
aslında sahip olduğunu göstermenin bir yolunu bulur. Zaten
“iyilik” yapmak da “somut” bir alışverişten biraz daha fazlası
değil midir?

Ernest Hemingway’in "Silahlara Veda"sı, otobiyografik ögeler
taşıyan bir roman olarak kütüphanemizde yer alır. Romanın kahramanı olan Henry, yazarı gibi savaşa asker olarak
katılamayınca ambulans şoförlüğü yapmaktadır. Asker olarak
ulaşamadığı kahramanlığı ambulans şoförü olarak gerçekleştirir. Tabii ki hikâye bundan ibaret değildir ama bir ABD’linin savaş ortamında İtalya’da bulunması bile başlı başına bir
hikâyedir.

Gerçek ile kurgu arasında

Yol arkadaşları

Gerçi "Motosiklet Günlükleri", kurgu bir metin değil. Ancak
bu yazıda da çok aykırı durmuyor. Zira yolculuk ve iyilik
temalarını bir arada okuyabileceğimiz bir kitap "Motosiklet
Günlükleri". Sinemaya da uyarlanan kitap, Che Guevara 23
yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi iken Güney Amerika’da
uzun bir yolculuk yapar. Amacı macera ve dünyayı tanıma
olsa da yol boyunca karşılaştığı yoksullara yardım etmeye
başlaması onun dünyaya bakışını da etkiler.

Niyet elbette çok önemli Ayşe Sevim’in “Tuhaflıklar Asansörü” adlı kitabında kahramanına söylettiği söz ise çok daha
önemli: "Eğer iyilik yapmak için yola çıkmışsan asla kaybolmazsın." İyilik yapanın yolu zorluklarla karşılaşsa da rast
gider mesajı "Yüzüklerin Efendisi"nden "Oz Büyücüsü"ne pek
çok kitabın ortak mesajıdır. Daha da pek çok edebi metinde
işlenecektir. İnsan olmak elbette bunu gerektirir zira.
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Eskiler “önce refik sonra tarik” derler. Örnek
verdiğim her metinde kahramanlarımıza en az bir
tane yol arkadaşı eşlik eder.
JOHN

RONALD REUEL TOLKIEN

Eskiler “önce refik sonra tarik” derler.
Örnek verdiğim her metinde kahramanlarımıza en az bir tane yol arkadaşı
eşlik eder. "Yüzüklerin Efendisi"nde
Frodo’nun yol arkadaşları hemen akla
gelecektir. Silahlara Veda, bir aşk hikâyesidir. "Oz Büyücüsü"nde Dorothy yol
arkadaşlarına yardım eder ama yol arkadaşları da onun Kansas’a dönmesine
doğrudan veya dolaylı olarak katkıda
bulunur. Toplu sonuçlara bakarsak

Cengiz Aytmatov’un "Toprak Ana"
kitabında dediği gibidir mesele: “İyilik,
yola düşen, yoldan gelen bir şey olsun
diye bir şey. Tesadüfen ele geçen bir şey
de gösteri. İnsanı iyi ama bir insandan
öğrenir.”
“Ömür bir yolculuk” sözü çok tekrarlansa da tamamen klişe demek de
doğru olmaz. Zira yolculuğun kendisi
bir klişe düşmanıdır. Klişelerle alışıldık

mekânlarda konforla yaşanır. Yolculuk ise konfor alanının dışına çıkmayı
gerektirir. Kendi konfor alanlarını terk
eden roman kahramanları bu saydıklarımdan ibaret değil elbette.
Yine de parça bütünün habercisidir ve
yazılar da bir yerde bitmek zorundadır.
Tıpkı yolculuklar gibi.
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“BU KADAR ACIYLA
SIRADAN BIR HAYAT
SÜRDÜRMEK ZOR”
Ahmed Hrustanović, Srebrenica'daki Čaršija Camii'nin
ikinci imamı. 35 yıl önce Srebrenica'da dünyaya geldi. Savaş
esnasında buradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ailesinin
tüm erkek üyelerinin öldürüldüğü soykırımdan sonra geri
döndü. Bugün 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Srebrenica'da yaşıyor.
Hrustanović ile yerinde ve zamanında ulaşmayan iyiliklerin
insan hayatında nelere yol açtığını konuştuk.

Bosna'yı nasıl tanımlarsınız?
Sultan Süleyman'ın ölümünü ve imparatorluğun ve İstanbul’un duyduğu acıyı anlatan ünlü bir şairimiz var. Şarkısındaki oğul ona, öldüğüne, imparatorluğu ve İstanbul'u terk
ettiğine üzüldün mü baba diye soruyor. Ve Sultan Süleyman,
imparatorluk veya İstanbul için değil, Bosna'yı terk ettiği için
üzgün olduğunu söylüyor.
Bosna çoğu ziyaretçisinin kalbinde iz bırakır. İyi insanlarıyla
birlikte güzel bir ülke. Her zaman kültürlerin, geleneklerin ve
dinlerin kavşağı gibidir. Özel bir ülke; orada huzur varsa tüm
bölgede huzur var demektir.
Bosna her zaman Boşnakların kalbindedir. Orada hiçbir yerde
bulunamayan bir şey var. Bosna benim hem annem hem babam. Onsuz hayatımı hayal edemiyorum. Mecbur kalsaydım
benim için büyük bir trajedi olurdu bu.

Bosna’dan ayrılmam için çok fırsatım vardı ama kalıp ailemle
Srebrenitsa'ya döndüm. Rahmetli babamın bana aşıladığı
sevgiyi ben de kendi çocuklarıma aşıladım.
Bosna benim için her şey. İki yıl önce Türkiye'deydim, çok
güzel bir ülke, özellikle Bursa'yı sevdim. Biraz Bosna ve
Saraybosna'yı andırıyor ancak yine de eve dönmek için sabırsızlanıyordum, Saraybosna havaalanında gözyaşımlarımı
tutamadım. Diğer ülkelerden dönüşlerim de böyle.
Bosna Savaşı günlerinden ne hatırlıyorsunuz?
Savaş ve anavatanımıza yönelik saldırılar başladığında altı
yaşından biraz daha büyük olmama rağmen, birçok korkunç
yaşanmışlık benimle birlikte mezara gidecek. En kötüsü
ise çaresizlik ve korku. Öldürüleceğiniz ve sizi koruyacak
kimsenin olmaması korkusu ya da saklanacak hiçbir yeriniz
olmadığı konusundaki çaresizlik. Bosna'da savaş yoktu, bir
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Bosna’dan ayrılmam
için çok fırsatım
vardı ama kalıp
ailemle Srebrenitsa'ya
döndüm. Rahmetli
babamın bana
aşıladığı sevgiyi ben
de kendi çocuklarıma
aşıladım.

yanda Sırbistan-Karadağ'ın, bir yanda
Yugoslavya'nın diğer yanda Hırvatistan'ın vahşi saldırıları vardı. O zaman
durum buydu, o zaman böyle konuştuk,
bunun dışındaki tüm anlatılanlar bana
göre yanlış.

Dünya bu savaşın sonuçlarını yeterince
önemsedi mi?

Bir gün okula gittiğimi hatırlıyorum,
Srebrenitsa'dan çoktan kaçmıştım, Tuzla
yakınlarında oturuyorduk, mermiler
düşmeye başlayınca sokağın ortasında
korkudan donup kaldım, kımıldayamadım. İlkokul üçüncü sınıfa yeni başlıyordum. Srebrenitsa'daki okul stadyumunda 74'ten fazla gencin Sırp bombalarıyla
öldürüldüğü katliamı hatırlıyorum. O
anılardan uzun uzun bahsedebilirim
ama benim için kolay değil. Bir insan
tüm bunları hatırlamaya başladığında
özellikle zor bir durum ortaya çıkar
ve bugün bile bu durumdan kolayca
çıkamaz.

Bugün komşu Sırbistan'da savaş suçluları özgürce yürüyor. Bu suçlular için
uluslararası tutuklama emri çıkarıldı,
nerede oldukları bile biliniyor. Ancak
Sırbistan Cumhurbaşkanı bu suçluları
iade etmek istemiyor ve bunu açıkça ve
gururla söylüyor. Bosna’yı onurlu bir
şekilde savunan savaşçılarımız ise Sırbistan sınırını geçerlerse tutuklanıyor
ve aylarca, yıllarca hapiste kalıyorlar.

Sadece dünya değil, ne ülkemiz ne de
biz bu saldırıların sonuçlarıyla yeterince
ilgilendik.

Tabii her şey tamamen karamsar değil.
Bu kararların Lahey'deki Uluslararası
Adalet Divanı'nda olması iyi bir şey.
Boşnaklara yönelik soykırımlar daha

önce de yaşanmıştı ama sonuncudan
öncekilerden kimse sorumlu
tutulmadı.
Her suçlu durdurulmalı ve nerede
olursa olsun cezasını çekmelidir. Bunu
başarabilirsek Bosna’nın ve Boşnakların
sorunlarının küçük bir kısmını halletmiş oluruz. Eğitim sistemi, soykırım
ve saldırganlık konusunu yeterince ele
almıyor, hatta yaşadığımız şeylerin tamamından bahsetmiyor bile diyebilirim.
Bosna Savaşı'nda pek çok yakınınızı
kaybettiniz…
Evet, saldırılar ve soykırımda tüm yakın
erkek akrabalarım öldürüldü. Babam,
iki dedem, dört amcam ve diğer yakın
akrabalarım öldürüldü. Birçok yaşıtım benimle aynı durumda. Kardeşim
babasını hiç görmedi. Bu kadar acıyla
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Savaş ve anavatanımıza yönelik saldırılar başladığında altı yaşından biraz
daha büyük olmama rağmen, birçok korkunç yaşanmışlık benimle birlikte
mezara gidecek.
sıradan bir hayat sürdürmek zor. Bu konuda daha
fazla bir şey söyleyemiyorum.
Bosna'da bu savaşın ve soykırımın unutulmaması
için ne tür faaliyetler yapılıyor?
İyi ki hala soykırım ve vatanımıza yönelik saldırıları
yüksek sesle dile getiren, kitap yazan, belgesel çeken
yaşayan tanıklarımız var. Başta Srebrenitsa Soykırım
Anıtı olmak üzere birçok kuruluşun çalışmalarını
methetmek istiyorum. Belgesellerin çoğu büyük Avdo
Huseinović tarafından çekildi. Ama sistem olması
gerektiği gibi çalışmıyor. Yaşayan tanık kalmadığında olacaklardan korkuyorum. Eğitim sisteminin bu
konuyu çok daha fazla işlemesi gerekiyor. Mümkün
olduğunca çok yazmalı, film yapmalıyız. Biz küçük bir
ülkeyiz ama daha çok çalışmalıyız. Sanırım daha faz-

lasını yapmak istiyoruz: Yeni nesil çocuklarımızın eğitimli, film, belgesel, kitap yazmakla ilgilenen, gerçeği
söylemekten korkmayan bir nesil olmasını istiyoruz.
Srebrenitsa'da imam olmak nasıl bir şey?
Srebrenitsa'da imam olmak kolay değil. Çoğunlukla
tek başıma namaz kılıyorum. Burada çok fazla insan
yok. Birçok yönden topluluğumun hizmetindeyim.
Bazen taksiciyim, bazen yemek dağıtımcısıyım, bazen
birine yardım etmek için bağışçı arıyorum, daha birçok şey yapıyorum, mesela diğer bölgelerdeki imamlar
cami işleriyle meşgul oldukları için yapamıyorlar. Ama
özellikle Srebrenitsa'da, çokça imkânı olan, okula
gelen ve arkadaş olmaya çalıştığım çocuklar için çok
mutluyum. Onlar Srebrenitsa'yı kayıtsızlıktan kurtarabilecek zenginliğimizdir.
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Dünyanın kalbindeki devasa bir coğrafyada göz alıcı bir gerdanlığın
mücevherleri gibi dizilen kervansaraylar, bir ticaret zinciri oluşturmakla
kalmadı. Uzak diyarlara kültür, zenginlik ve en önemlisi iyilik götürdüler.

Her şey Türklerin Anadolu’ya adım
atmasıyla başladı. O yiğit insanlar,
Orta Asya’da yağız atlarına bindiler ve
batıya doğru dörtnala ilerlediler. Karlı
dağları, uçsuz bucaksız bozkırları ve
sarp yamaçları geride bırakarak 1071’de
Anadolu’ya ulaştılar. Malazgirt Ovası’nda Bizans’a ağır bir yenilgi yaşatan Türk
akıncıları, bu tarihten sonra durdurulamadı. Çok kısa bir süre içinde İznik’e
kadar uzanan Süleyman Şah idaresindeki Türkler, sağlam surlarla korunan pek
çok şehri fethettiler. Selçuklu sultanları
tarafından iskân edilen Türk boyları,
yeni yurtlarına hızla uyum sağladı ve
Anadolu’nun çehresi hızla değişti. Selçuklular, hakimiyet kurdukları Anadolu’da köklü bir imar faaliyetine girişip,

özellikle ticaret yolları üzerinde hanlar
ve kervansaraylar inşa ederek Bizans
devrinde oldukça gerileyen iktisadi ve
ticari hayata büyük bir canlılık getirdi.
Selçuklular, siyasi ilişkilerini ve askerî
faaliyetlerini ticari amaçlarına yönelik
olarak özenle belirlediler. Bunun neticesinde tarihsel anlamda stratejik bir
konumda yer alan Anadolu’yu kıtalar
arası bir transit ticaret yolu haline getirmeyi başardılar.
Ticaret yolları
Üretim, ihracat ve ithalat Selçuklu
dönemi Anadolu’sunda çok önemli bir
yere sahipti. Üretimin başında tarım
ve hayvancılık geliyordu. Tarım daha

ziyade yerleşik köylüler tarafından
yapılırken, hayvancılık göçebe Türkmenler tarafından gerçekleştiriliyordu.
Anadolu’da hayvanlardan elde edilen
yün, tiftik ve ipek, çeşit çeşit kumaş ve
dokumalara dönüştürülüyordu. Tahıl,
bakliyat, bakır ve gümüş gibi ürünler
ise tüccarlar aracılığıyla Anadolu kentlerine dağılıyor veya komşu ülkelere
ihraç ediliyordu. Tüccarlar, üreticiden
aldıkları malları deve ve katır türünden
binek hayvanlara yükler ve kervanlar
halinde taşırlardı. Kervanlar gidecekleri
noktalara göre belirli bir yol üzerinden
hareket ederdi. Selçuklu Anadolu’sunun en önemli ticaret güzergâhı, kuzey
- güney istikametinde uzanan Bağdat ve
Halep’ten başlayarak Malatya - Sivas -
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Trabzon üzerinden Karadeniz’e ulaşan yoldu. Alanya’nın fethini takip eden yıllarda açılan yeni ticaret
yolu ise Alanya - Antalya - Konya - Aksaray - Konya
- Sivas - Erzincan - Erzurum üzerinden hareket ederek
İran’a ve Gürcistan’a açılıyordu. Bu güzergâh ayrıca
Sivas’tan ayrılan başka bir hat üzerinden Malatya
- Diyarbakır - Mardin - Musul - Bağdat ve Basra’yı
birbirine bağlıyordu. Kervansarayların tek işlevi
ticaret odaklı değildi. Sulh zamanlarında otel ya da
misafirhane, sefer sırasında ordugâh, gerektiğinde de
hapishane, depo ve sığınak olarak da kullanılırlardı.
Ritmik aralıklarda
Ortaçağda ticaretin devamlığı için en önemli gerekliliklerden biri güvenlikti. Malların satılacakları yerlere
sağlam bir şekilde ulaşması ve ticaretin aksamaması
oldukça önemliydi. Aksi halde halkın tüccarlara,
tüccarların da devlete karşı olan güveni sarsılır, ticaret
kesintiye uğrar ve ekonomi zarar görürdü. 12. yüzyılın
sonlarında Anadolu, Selçuklunun kervansaraylar ağı
sayesinde uluslararası ticaretin merkezi haline gelmişti. Selçuklular, askerî güçlerini doğru kullanarak, özellikle ticaret yolları üzerinde yaptıkları kervansaraylar
ve şehirlerde inşa ettikleri hanlarda tüccarların, yolcuların ve malların güvenliğini sağlamayı başarıyorlardı.
Bu muazzam ticaret ağının değerini anlayan Selçuklu
sultanları, kervansaray sayısını arttırmaya, var olanları geliştirmeye başladı. Zamanla Anadolu’nun bir
ucundan diğer ucuna ana ticaret güzergâhlarından
ara yollara kadar hemen her yerde kervansaraylar inşa
edildi. Kervansaraylar, ticaret yolu güzergâhındaki bir
günlük yürüyüş yolu mesafesinde, bir diğer ifade ile
birbirlerine 33 kilometrelik mesafelerde inşa ediliyordu. Sultanlar ve devlet adamları tarafından vakıf eser
olarak yapılan kervansaraylarda, ticaret erbabı üç gün
boyunca ücretsiz olarak konaklama hakkına sahipti.
Bu sayede tüccarlara önemli bir cazibe alanı oluşturuluyor ve onların beraberinde getirdikleri malları
satmaları kolaylaştırılıyordu.
Çok fonsiyonlu kompleks
Türk tarihinde önemli işlevler üstlenmiş kervansarayların çeşitleri vardı: Sultanın yaptırdığı ve avlusunda
köşk odası, namazgâhı olan hanlara “sultan hanı”
denilir. Kervansarayların planlanması, geniş arazi
içinde hareket etme, araziyi kavrama ve hâkim olma
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Üretim, ihracat ve ithalat Selçuklu dönemi Anadolu’sunda
çok önemli bir yere sahipti. Üretimin başında tarım ve
hayvancılık geliyordu.

gibi bir mimari beceriyle mümkündü.
Çağında benzeri olmayan bu organizasyona Bizans, Ermeni ve Gürcü toplumları henüz aşina değillerdi. Bu yapıların
yalnızca yemek - yeme, konaklama ve
güvenliği sağlama özellikleri yoktu.
Aynı zamanda yatakhanesi, banyosu,
ahırı, depoları, hizmetçi ve müzisyen
odaları, zanaatkâr sergileri, nalbandı,
para bozdurma büfesi ve mescidi vardı.
Sık aralıklarla dizilen ve genel görünüşleriyle kaleyi andıran, dışa kapalı bu
konaklama yapıları, yolcuların her türlü
gereksinimini karşılama düşüncesiyle
tasarlanmıştı. Demir kapıları gün batışıyla kapanır, gün doğumu ile açılırdı.
Her sınıf ve dinden insana eşit davranılacağına ilişkin vakıf kanunlarına sahip
olan bu mekânlarda yolcular, hayvanlarına yem sağlayabiliyordu. Baskın ve
soygundan zarar görenlerin zararı ise
karşılanırdı.
Özgün mimari
Selçukluların kurguladığı bu ticaret,
kültür ve iyilik ağının merkezi, Konya’ydı. Kervansaray yapı formu da bu
düşüncenin ürünü olarak şekillendi.
Sultan hanlarında avlunun merkezi-

ne bir mescit yapılmasının anlamı,
yalnız sultan tarafından kullanılmasa
bile onun varlığını sürekli olarak belli
etmek olsa gerek... Avlu veya bina merkezlerinde yer alan ve “ribat” denilen
korunaklı hücrelerin Budist viharalarını
(manastır) andırdığı düşünülmekte.
Kubbeli olan bu merkez yapı, dört ayak
üzerinde durmakta ve dört ana yönü
belirleyerek bir evren simgesi oluşturmakta. Bunun en güzel örneklerinden
biri, Aksaray’daki Ağzıkarahan'dır.
Anadolu kervansarayları, kesme taştan
yapılmış kütlesel yapılardı. Genellikle
bir kapalı bir de açık bölümden oluşuyorlardı. Çok ayaklı yapım sistemine
dayanan kervansarayların kapalı bölümleri, kilise mimarlığındaki gibi uzunlamasına gelişir ve genellikle üç veya beş
sahandan oluşur. Örneğin Konya - Aksaray yolu üzerindeki Sultanhan dokuz
sahanlıdır. 1229 yılında Birinci Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan bu
han, 4 bin 500 metrekarelik alanıyla en
büyük kervansaraydır. Mescit, ilk kez
burada avlunun ortasına alındığı için
sultan hanı şemasının bu yapıda belirlendiği kabul edilir. 13. yüzyıl sonlarına
doğru sultan hanı yapımı yavaşladı.
Kesikköprü Kervansarayı, 1268'de inşa

edildi. Selçuklular dönemine tarihlenen
son kervansaray budur. Gelin 12. ve 13.
yüzyıllardan kalma bazı nadide kervansarayları birlikte inceleyelim.
Benzersiz detaylar
Anadolu'daki yapılmış ilk sultan hanı
ise Aksaray - Nevşehir yolu üzerinde
bulunan 1192 tarihli Alay Han'dır.
Yapının giriş kapısının üstünde yer alan
kabartmada, çift gövdeli ve tek başlı
bir aslan betimlenmiştir ki bu rölyefin
Türkiye'de benzeri yoktur. Cepheden
gösterilmiş bir başın yan profilden vücutlarla tamamlandığı aslan kabartması,
Şair E. Pottier tarafından eski Doğu sanatından itibaren izlenmiştir. Anadolu
kökenli olduğu anlaşılan bu motif, Girit
- Miken, Etrüsk ve Yunan sanatlarına
farklı yollardan geçmiştir. Alay Han'ın
karşısında, sadece temellerinden ve bazı
duvarlarından izler kalmış olan başka
bir yapı daha olduğu düşünülmektedir.
Kapadokya'nın ikinci görkemli sultan
hanı, Kayseri - Sivas yolu üzerinde,
Palas köyündeki sultan hanıdır. 1236'da
yapılan bu han, 3 bin 900 metrekarelik
bir alana oturur. Yakın çevrede bulunan bir diğer benzeri yapı ise Avanos
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- İncesu arasında yer alan Sarıhan’dır (Saruhan). Sultan İzzeddin Keykavus
zamanında inşa edilen yapı, 2 bin metrekarelik bir alana oturmaktadır. Giriş
kapısının üstünde, merdivenle çıkılan bir mescit vardır. Avlu çevresi, güney
yönünde tonozla örtülüdür. Dikdörtgen planlı kapalı bölüm, giriş kapısının
tam karşısında kapısı olan kuzey - güney yönünde uzanmaktadır. Prizmatik
kubbe bu bölümün üstünde yer almaktadır.
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Anadolu'daki yapılmış ilk sultan hanı
ise Aksaray - Nevşehir yolu üzerinde
bulunan 1192 tarihli Alay Han'dır.
İYİLİK DURAKLARININ

Bozkırlardan Toroslara

M İ H E N K TA Ş L A R I

Zazadin Han ve Kızılören Hanı (Konya), Ertokuş Hanı (Beyşehir – Eğirdir),
Susuz Han ve Kırkgöz Han (Burdur – Antalya), Alara Han (Antalya – Alanya) gibi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın envanterine girmiş önemli örneklerden bahsettikten sonra iki ilginç yapıyı ele almamızda yarar görüyorum:
Bunlardan ilki, Kayseri’deki Gevher Nesibe Sultan Tıp Müzesi’dir. 13. yüzyılda Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kız kardeşi Gevher
Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırılan kompleks, aslında bir medrese ve
şifahane olmasına rağmen han özellikleri de taşımaktadır. İkincisi ise tarihte
kervansarayların zaman zaman kale olarak kullanıldığını gözler önüne seren
Karatay Han’dır. Kayseri - Malatya karayolunun 40. kilometresindeki yapı,
1219 - 1236 yılları arasında Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tarafından
inşa ettirilmiştir. Anıtsal giriş kapısının üzerinde stilize harflerden oluşan bir
yazıt vardır. Bu yazıtta kervansarayın Keyhüsrev zamanında yaptırıldığı anlatılmaktadır. Yapının giriş kapısı üstündeki süslemelerin geç dönemin özelliklerine uygun bir yoğunlukta olduğu görülebilir. Asıl giriş kapısını geçtikten
sonra avluya çıkılır. Tam karşıda kapalı bölüm kapısı dikkat çeker. Kapalı
bölüm, tipik bir Ortaçağ kervansarayını karakterize etmektedir. Avlunun
sağına odalar, soluna ise yedi bölümlü bir eyvan yerleştirilmiştir. Hanın ana
kapısından girdikten sonra, dev bir beşik tonozdan geçilerek avluya girilir.
Bu tonozun solunda sonradan türbe haline getirilmiş bir bölüm, sağında
ise mescit yer alır. Tonozun yukarı bölümünün solunda 12 hayvanlı bir friz
göze çarpar. Buranın alt kısmında ahşap bölme ile kapatılmış türbe vardır.
Üzerindeki levhada, özetle “herkes dörtnala ahirete gidiyor” anlamında bir
yazı bulunmaktadır. Sahi, sadece bu yazı bile iyilik yapmak için başlı başına
önemli bir sebep sunmuyor mu bizlere...

1020 Kervansarayların en eski örneği olan Ribat-ı Mahi, Gazneli Sultan Mahmud tarafından
Tus-Serahs yolu üzerinde inşa edildi.
1071 Türk akıncıları ile Bizans arasında yapılan
Malazgirt Savaşı’nda Bizans yenildi ve Türkler
Anadolu’ya girmeye başladı.
1075 İznik’i fetheden Süleyman Şah yönetimindeki Türkler, Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu.
1081 Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti ile yaptığı anlaşma ile Türklerin Anadolu hâkimiyetini
tasdik etmiş oldu.
1229 Alaeddin Keykubat tarafından Aksaray’da,
“en büyük Selçuklu kervansarayı” olarak bilinen
Sultanhan inşa edildi.
1236 Selçuklu veziri ve mimar Sadeddin Köpek
tarafından Zazadin Han inşa edildi.
1243 Anadolu Selçuklularının Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan Kösedağ Savaşı yaşandı.
1278 Kitabeli kervansarayların sonuncusu olan
Çay Han, Ebü'l-Mücahid Yusuf bin Yakub tarafından inşa ettirildi.
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Seyahat etmenin insanın manevi
gelişimine katkısı nedir?
Hz. Mevlânâ, “her gün bir yerden
kalkmak ne iyi, her gün bir yere
konmak ne güzel; dün, dünle birlikte
cancağızım, artık yeni şeyler söylemek
lazım” diyor. Bu, tabi aslında insanın
gelişerek/olgunlaşarak değişmesini
ima ediyor, her zamanın bir dili, bir
dünyası olduğundan söz ediyor ama
aynı zamanda gerek fiziksel gerekse ruhsal yolculuğu da içine alıyor.
Tanpınar’ın, “değişerek devam etmek,
devam ederek değişmek” şeklinde
ifade ettiği olgu… Yunus Emre, “her
dem yeni doğarız, bizden kim usanası”
derken yine aynı değişim dinamiğinden söz ediyor. İnsan, durgun bir göl
gibi, hiçbir harekete, eyleme, fırtınaya
düşmeksizin yaşayamaz. Peygamberimizin, “seyahat edin, sıhhat bulun”
nasihatini hatırlayalım. Bu, esasen,
gezmenin, insanın manevî gelişimine
de fiziksel daralmalarına da nasıl iyi
geldiğini bize hatırlatıyor. Hepimiz
yolcuyuz. Ruhlar âleminden, anne karnından, dünyadan, berzahtan geçiyor
ve sonsuz bir âleme gidiyoruz. Dünya
hayatımız da bu kozmik yolculuğun
bir aşaması. Dünyadaki seyahatlerimiz
de… Bu manevî yolculuğa, tasavvuf
irfanında, seyr ü sülük deniyor. Sülûk,
bağlanma, bir kişiye, yola, ize, ilkeye
bağlı olma. Meslek de aynı kökten
geliyor. Bir zenaat edinme, iş yapmayı
öğrenme… Sülûk, dünyadaki yolculuğumuzda benlik eğitiminden geçmemizi işaret eden bir kavram. Seyr ise
bu yolculukta içgörümüz açıldığında

gördüklerimiz… Reşit olduktan sonra
benliğimizdeki en olumsuz niteliklerle
yüzyüze geliyoruz. Bunlardan kurtularak, içimizdeki ilahî emaneti açığa
çıkarmamız gerekiyor. Benlik eğitimi
bunu sağlıyor. Bu, asıl yolculuğumuz.
Nefsin duraklarını geçe geçe gerçek
insanlık aşamasına gelmiş oluyoruz.
Yine, eskiden, benlik eğitiminden
geçen derviş, ruhsal bir daralma, bir
tür kabz hali yaşadığından, yol alamadığında seyahate gönderilirdi. Buna,
geleneksel sözlükte, “selmânâ çıkmak”
denirdi. Yunus Emre bu tecrübeleri
çok yaşamıştır. Fiziksel gezi, içteki
tıkanmayı açardı ve nefs eğitiminde
hakikat yolcusunun önündeki engeller kalkardı. “Gezdim Urum ile Şam’ı
/ Yukarı illeri kamu / Çok aradım
bulamadım / Şöyle garip bencileyin”
diyor Yunus Emre. Bu, selmana çıktığındaki hatırların izidir. Bir yerde çok
sıkıldığımızda, rutinler içinde boğulduğumuzda, birlikte yaşadıklarımızla
aramızdaki gerilim arttığında dışarı
çıkarız, geziye gideriz, yolculuk bir
çözüm olarak görünür. Manevî gelişimin en değerli destekçilerinden birisi,
şüphesiz seyahat etmektir.
Ayrıca eskiden ilim dünyasında bir
talebenin mutlaka seyahat etmesi
gerekliliği vurgulanıyor. Rıhle adı
verilen bu geleneğe dair neler söylersiniz?
Evet… Rıhle, Arapça bir kelime. Bir
yerden başka bir yere gitmek, seyahat etmek, göç etmek gibi anlamları
var. “Rahale” kökünden geliyor. Bu,
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Seyahat etmenin kültür
dünyamızdaki yerini değerli
yazar Sadık Yalsızuçanlar
ile konuştuk.
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daha teknik bir tabir olarak, Peygamberimiz’in
sözlerini (hadis) derlemek ve kayıt altına almak
için, ilim tutkusu olanların gezileri için kullanılırdı. Peygamberimizin döneminde, bu amaçla
Medine’ye gelen istekliler vardı. Sonraki dönemlerde de, gerek O’nu görmüş gerekse görenlerden
dinlemiş olanlardan, sözlerini derleyebilmek için
insanlar seyahati sürdürdüler. Böyle böyle hadis
külliyâtları doğdu.
Bu tabi, sadece bu teknik anlamıyla sınırlı görülmemeli. Bugün de mesela yüksek lisan, doktora,
doktora sonrası çalışma yapmak için insanlar baş-

ka ülkelere gidiyorlar. Veya bir konuyu yerinde
araştırmak için geziyorlar. Mesela roman yazmak
için, konu edindiği mekânlara giden yazarlar
oluyor.
Edebiyatımızda bu tür yolculuk hikâyelerini
okuyabileceğimiz hangi yazarları/kitapları
tavsiye edersiniz?
Seyahat literatürü bakımından hem dünya hem
de Türk edebiyatı hayli zengindir. İlk elden,
hemen her konuda başvurduğumuz Evliyâ Çelebi
"Seyahatnâmesi"ni anmamız yerinde olacak.
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Peygamberimizin, “seyahat edin, sıhhat
bulun” nasihatini hatırlayalım. Bu, esasen,
gezmenin, insanın manevî gelişimine de
fiziksel daralmalarına da nasıl iyi geldiğini
bize hatırlatıyor.
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Çelebi, bu bakımdan dünyada biriciktir. O kadar çok yere gitmiş,
notlar almış, coğrafî, kültürel, toplumsal, folklorik, dinî, mimarî
vs alanlarda bilgiler vermiş ki hayran olmamak elde değil. Mesela
lehçe özelliklerini, mutfak kültürünü, musıkî özelliklerini de bir
bu kaynaktan öğrenebiliyoruz. Mesela Ankara’nın Ayaş ilçesindeki
eski kaplıcaya gidiyorsunuz, Çelebi’nin gözlemlerinin benzerini
yaşayabiliyorsunuz. O dönemde konu edindiği yerdeki gündelik
hayatı bu kaynaktan öğrenebiliyorsunuz. "Seyahatnâme" sadece
araştırma yaparken başvurulabilecek bir eser değil. Alıp baştan
sona roman okur gibi okumak gerekir. "İbni Battuta Seyahatnâmesi" yine çok değerli bir eser olarak mutlaka okunmalı, derim.
Pîri Reis’in, "Kitab-ı Bahriyye"si sonra… Bu da bir denizcinin gezi
izlenimleri ve tanıklıkları bağlamında mutlaka okunması gereken
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bir kitap. Tanpınar’ın "Beş Şehir"i sonra… Geleneksel gezi kitabı değildir ama bir gezgin gibi
bizi konu edindiği beş şehrin, İstanbul, Ankara,
Konya, Erzurum ve Bursa’nın bütün sokaklarında gezdirir. Mimarî açıdan bir kaynaktır.
Musikî bakımından çok değerli bir hazinedir.
Folklor açısından yine öyle… Hâsılı, "Beş Şehir"
dönüp dönüp okunabilecek bir kitap. Unutmadan, ilk gençlik yıllarımda zevkle okuduğum,
Reşat Nuri’nin "Anadolu Notları"ndan söz etmek
isterim. Mükemmel bir gezi kitabıdır. Ahmet
Haşim’in "Frankfurt Seyahatnâmesi" de öyledir.
Fâlih Rıfkı’nın "Gezerek Gördüklerim"ini de
anmak isterim. Mina Urgan’ın, "Bir Dinazorun Gezileri", Buket Uzuner’in "Bir Siyah Saçlı
Kadının Gezi Notları", İlber Ortaylı’nın "Eski
Dünya Seyahatnamesi", İstanbul seyahatnamesi,
Murat Belge’nin "İstanbul Gezi Rehberi", Sevan
Nişanyan’ın "Ankara’nın Doğusundaki Türkiye"si, Altuğ Şenel’in "Adım Adım Likya Yolu",
Yavuz Bülent Bakiler’in "Üsküp’ten Kosova’ya",
Sadun Boro’nun "Pupa Yelken Kısmet’in Dünya
Seyahati" ilk aklıma gelenler… Tabi Goethe’nin
"İtalya Seyahati"ni özellikle anmak isterim. Bu
kitabı da, ilkgençlik döneminde okumuş, çok
etkilenmiştim. Marquez’in "Doğu Avrupa’ya
Yolculuk"unu da analım. Sonra, Jose Saramago’nun "Portekiz’e Yolculuk"unu… Ve sıradışı
bir kitap: Jon Krakauer’in "Yabana Doğru"su…
Daha anamadığım o kadar çok gezi kitabı var
ki… Eskiden beri hatıra ve gezi kitaplarına karşı
özel bir ilgim olmuştur. Bayılarak okurum.
Siz farklı türlerde uzun yıllardır pek çok
eser veren birisiniz. Sizin edebî yolculuğunuz
ne zaman başladı ve nasıl devam ediyor diye
sorsak?
Efendim benim çocukluğum ve ilkgençliğimin
bir bölümü, Malatya’da geçti. Babam sinema

Eskiden, benlik
eğitiminden geçen derviş,
ruhsal bir daralma, bir tür
kabz hali yaşadığından,
yol alamadığında
seyahate gönderilirdi.
Buna, geleneksel sözlükte,
“selmânâ çıkmak” denirdi.
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işletmecisiydi. Bu yüzden çok film seyrettim. Küçükken heybe hayli dolmağa başladı.
Sonra, ortaokuldaki Türkçe öğretmenim beni Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle tanıştırdı. O bakımdan da şanslıydım. Üniversiteyi Ankara’da, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudum ve yazmaya başladım. Öyküyle başladım, hâlâ öykü yazıyorum.
Arada romanlar, uzun hikâyeler yazdım, deneme, araştırma, söyleşi, çocuk öyküleri,
masallar, senaryolar yazdım. Daha kuramsal edalı yazılar, kitaplar yazdım. Dediğiniz
gibi hayli çok yazdım. Son dört kitabım öykü mesela. Öykü türünde ısrarım sürüyor. İlk
öykümü, 1980 kışının ilk karı yağarken yazmıştım. “Ana” başlıklıydı. İlk kitabım, 1986
yılında, "Şehirleri Süsleyen Yolcu" adıyla yayımlanmıştı. Son kitabım, "Ali’nin Parçaları"… Kendimi yazma, yayımlama ve dünya dillerine çevrilme konusunda hayli şanslı
hissediyorum. İyi ki diyorum edebiyat okumuşum. İyi ki yazıyla tanışmışım, edebiyatın o
zengin dilini taşıyan kitaplar okumuşum, nihayet iyi ki diyorum, hemen bütün duvarları
kitap dolu bir evde yaşıyorum.
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Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler
nelerdir?
Turkcell olarak odağımızda her zaman insan var. Odağı önce insan, teknoloji ve dijitalleşme olan bir şirketiz. Ülkemize, insanımıza ve özellikle
de gençlerimize yaptığımız insan odaklı yatırımlarla, tüm çalışmalarımızı daha yaşanabilir bir toplum ve dünya hedefiyle sürdürüyoruz. Stratejimizi içinde bulunduğumuz bu dönemin özgün koşullarını dikkate alarak
geliştiriyoruz.
Türkiye’nin Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projelerimizde en güçlü
kasımız olan teknolojinin kaldıraç etkisini kullanarak tüm bireylerin
sosyal hayata eşit ve tam bağlanmasına olanak sağlarken ülkemizin teknolojide hak ettiği yerde olması, global alanda hak ettiği değeri görmesi
için de yerli ve milli projeler üretiyor, teknolojiler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknolojiler ve toplumsal faydayı artıran çalışmalarımızla bu
toprakların potansiyelini ve kaynaklarını en iyi şekilde ortaya çıkarmayı,
Türkiye’de kazandığımızı yine Türkiye için harcamayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
Turkcell olarak insanımıza ve ülkemize duyduğumuz sorumluluk duygumuz çok yüksek. Sosyal sorumluluk bilincimiz ve projelerimizin Türkiye
için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Bu bilinçle kurumsal
ilişkilerimizde, sosyal sorumluluk kapsamında sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizde insanı, çevremizi, doğayı ve ülkemize toplumsal faydayı
gözetiyor, topluma değer katan konularda öncü olma misyonumuzu
kararlılıkla sürdürüyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Turkcell olarak teknolojimizle insanlarımızın hayatına değer katarken,
kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle her kesimi kapsayıcı, kimseyi
geride bırakmadan toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmek
için büyük emekle çalışıyoruz.
2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Bahar projesiyle huzurevlerinde yaşayan yaşlı bireylerimizi teknolojiyle daha fazla hayata bağlamayı
hedefliyoruz. Ankara ve İstanbul’daki huzurevlerinde kurduğumuz teknoloji odalarıyla huzurevi sakinleri teknolojiyle ve dış dünyayla bağlarını
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Turkcell Kurumsal
İletişim Direktörü
İsmail Özbayraktar
sosyal sorumluluk
projelerini
1868’e anlattı.
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Turkcell olarak insanımıza ve ülkemize duyduğumuz sorumluluk duygumuz çok
yüksek. Sosyal sorumluluk bilincimiz ve projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli
olduğunun da farkındayız.
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sürdürüyor aynı zamanda sosyalleşiyorlar. Önümüzdeki dönemde Dijital Bahar projemizi sadece huzurevindeki yaşlılar
için değil tüm yaşlılar için erişilebilir hale getirmeyi ve farklı
huzur evlerine yeni sınıflar kazandırmayı hedefliyoruz.
Yaş almış büyüklerimiz için fayda yaratırken bir yandan da
geleceğimizin teminatı çocuklarımızın nitelikli eğitimi için
de özel projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri belki de
en özeli olan Zeka Gücü projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ülkemizin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle
tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip
geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklar bu projeyle yapay zeka,
kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut gibi
geleceğin teknolojilerine yönelik eğitimler alıyor, projeler

geliştiriyorlar. Zeka Gücü Projesi ile ayrıca salgın sürecinde
de Türkiye’de eğitim veren 33 BİLSEM’de bulunan Zeka
Gücü Teknoloji Sınıfları’nda eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin destekleriyle ve Turkcell’in sınıflara eklediği yeni
yazıcılarla birlikte salgınla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için ayda 5 bin yüz siperliği üretti.
Turkcell ailesi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi
için toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını
önemsiyor ve buna katkıda bulunmak için somut adımlar atıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, engelli bireylerin
yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları hayatın içine daha
fazla katmak için “Engel Tanımayanlar” başlığı altında
farklı birçok alanda çözümler sunuyoruz: Engelsiz Eği-
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tim Programı ile özel eğitime ihtiyacı olan
engelli çocukların yetkinliklerini artırmayı
ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı
amaçlanıyor. 2014’ten bu yana desteklediğimiz Turkcell Diyalog Müzesi, görme ve işitme
engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyim yoluyla aktarıyor ve bu sayede
empati duygusunun oluşmasına yardımcı
oluyor. Proje İstanbul’da 50’den fazla görme
ve işitme engelliye istihdam sağlıyor. Milli
Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan
özel eğitim sınıfları ve ücretsiz dijital uygulama sayesinde otizmli çocukların eğitimine
destek oluyor. Engelleri Aşan Filmler projesi
kapsamında Türkiye’nin dijital televizyon
platformu TV+, engelli kullanıcıları için 2019
yılında açtığı ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisini sürdürüyor. Turkcell Akademi’nin
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içerisinde oluşturduğumuz “Engelsiz Eğitim” başlığında ayrı bir bölümde yaptığımız eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, engellilerin hayatlarına pozitif
etki sağlamayı amaçlanıyor. TOBB ve TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu ile hayata geçirdiğimiz Geleceği
Yazan Kadınlar projesiyle kadınlar, teknoloji ve bilgiye eşit erişim olanağına erişiyor. Proje ile kadınların
girişimcilik ruhuna destek olmayı ve kadın istihdam
kapasitesini artırmayı amaçlıyoruz.
Yakın zamanda, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD) ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı
(KAHEV) ile iş birliği yaptık. Bu iş birliği 5 Eylül’de
İzmir’de gerçekleştirdiğimiz TURKCELL GranFondo bisiklet yarışından elde edilen gelirlerin, ülkemizdeki orman yangınlarında zarar gören çocuklar için
eğitim bursuna dönüştürülmesi için yapıldı. Etkinlik
alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno
atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirler,
TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında ve
sel felaketlerinde zarar gören çocuklar için eğitim
bursuna dönüşecek.

Öte yandan planlı sosyal sorumluluk projelerimizin
yanı sıra ülkemizdeki afet durumlarında hızlı aksiyon
alıyor, anlık ve afet sonrasındaki öncelikli ihtiyaçları
afetzedelere temin ediyoruz. Son yıllarda Türkiye’de
yaşanan yangın, sel, deprem ve benzeri doğal felaketlere yönelik sosyal sorumluluk kapsamlı çalışmaları
da hızla hayata geçirdik. Son dönemde ülkemiz pek
çok doğal afetle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda
teknoloji ve iletişim alanındaki gücümüzü insan
hayatına dokunmak ve halkımızın yaralarını sarmak
için kullanıyoruz.
Örnek vermek gerekirse, bu yaz Türkiye’nin farklı
bölgelerini etkileyen yangın ve sel afetlerinin ardından afetlerde zarar gören vatandaşlara yardım
için hızla harekete geçtik. Afet bölgelerinde yaşayan
öğrenci ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 10 bin tablet bağışlanmasını sağladık. Ayrıca
yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için
de destekte bulunacağız. Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından, söndürme
çalışmalarına katılan ekiplere ücretsiz iletişim tarifesi
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Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra ülkemizdeki
afet durumlarında hızlı aksiyon alıyor, anlık ve afet
sonrasındaki öncelikli ihtiyaçları afetzedelere temin
ediyoruz.
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tanımladık. Turkcell olarak yangında zarar gören afet
alanları için fidan bağışında bulunduk. Geçtiğimiz yıl
İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından kurtarma ekiplerine destek olmak için özel bir iletişim paketi
oluşturmuştuk. İzmir’deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Turkcell müşterilerine kendi tarifelerine
ek olarak ücretsiz konuşma, internet ve sms paketleri
tanımlamıştık. Yine geçtiğimiz yıl Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası Giresun Valiliğince belirlenen
ihtiyaç sahibi yüzlerce esnaf ve aileye Paycell Kart ile
alışverişlerinde kullanabilecekleri hibe desteğinde bulunduk. Kurumsal desteğimizin yanı sıra, tüm geliri
Turkcell Grup çalışanlarının yaptığı bağışlardan oluşan Turkcell Gönüllüleri; Elazığ, Giresun ve İzmir’deki afetler sonrasında başlattıkları yardım kampanyalarıyla bölge insanına desteğini gösterdi.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde iş
birliği yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler
var?
Turkcell insanın ve teknolojinin olduğu her alanda
topluma dokunuyor, toplumla olan bağını güçlendiriyor. Dolayısıyla vakıflar, devlet kurumları, eğitim kurumları, çalışanlarımız, yani tüm toplum bu anlamda
bizim paydaşımız.
Çalışanlarımızın kurduğu Turkcell Gönüllüleri ile ihtiyaç sahibi, toplumun dezavantajlı grupları içinde yer
alan insanlarımız için pek çok inisiyatif alıyoruz. Tüm
geliri Turkcell Grup çalışanlarının yaptığı bağışlardan oluşan Turkcell Gönüllüleri ile meraklı, iletişimi
kuvvetli, teknolojiyi kullanan, katılımcı ve çevreci
gönüllülük projeleri gerçekleştiriyoruz.
Toplumsal fayda yaratmak için çalışırken faydayı
büyütebilecek ve yaygınlaşmanı sağlayabilecek tüm iş
birliklerine sıcak bakıyor ve olası fırsatları değerlendiriyoruz. Elbette projenin özellikleri ve ruhu gereği
öncelikle ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşları değerli projelerde paydaşlarımız
oluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AFAD ve
Türk Kızılay başta olmak üzere birçok değerli paydaşımız bulunuyor.
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DeFacto’nun
Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı
Handem Çelenkler
sosyal sorumluluk
projelerini 1868’e
anlattı.
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal
sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel
kriterler nelerdir?
Geçtiğimiz son bir buçuk, iki yıldır pandemi nedeniyle tüm
toplumların zorlu dönemlerden geçtiğine şahit olduk ve olmaya
da devam ediyoruz. Toplumları derinden sarsan bu süreçte dengelerin çok hızlı değişmesi ve ekonomik dalgalanmalar dünyayı
etkisi altına aldı. Herkesin en yakınından, en uzak olduğu insana
dahi ihtiyaç duyduğu bir dönemde, insani dayanışma, sosyal ve
toplumsal sorunların çözümü gibi konuların önemi bir kez daha
ortaya çıktı.
DeFacto olarak attığımız her adımın dünyaya ve topluma olan
etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğinin bilincindeyiz. İnsani dayanışmanın ve sosyal sorumluluğun zorunlu bir
iş modeli olmadığını, düşünme ve yaşam biçimi olduğunu da
biliyoruz. Bu nedenle sosyal sorumluluk anlayışının şirketin tüm
kademelerinde içselleştirilmesi gerektiğinin farkındayız ve adımlarımızı da bu yönde atıyoruz. Temel kriterimiz ise aslında en
başa dönüp toplumsal duyarlılık göstermemiz gereken noktalarda sorumluluğu üzerimize almak ve bu doğrultuda ilerlemek.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Global moda markası olma vizyonuyla, öncelikle iyi ve sorumlu
bir kurumsal vatandaş olmak için yola çıktık. Sürdürülebilirlik
konusunda Türkiye’de ilk adımı atan şirketlerin başında geliyo-
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ruz. Hem küresel arenada hem de Türkiye'de her alanda sürdürülebilir gelişmeyi
gönüllü olarak desteklemek konusunda
önce kendimize, sonra da tüm paydaşlarımıza söz verdik. Bu sözü kalıcı kılmak
için de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzaladık
ve Türk hazır giyim ve moda sektöründe bu
sözleşmeyi imzalayan ilk iki şirketten biri
olduk. 2015 yılı itibariyle her yıl düzenli
olarak sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz.
Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş
birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorum-

luluk projesini hayata geçirdik. Projemiz
kapsamında, üretim fazlası kumaşlar ve
aksesuarlar meslek lisesi öğrencileri tarafından ürün haline getirilip KAÇUV yararına
DeFacto mağazalarında satışa sunuldu.
Elde edilen tüm gelir KAÇUV projelerini
desteklemek adına kullandık. Ayrıca orman
yangınlarında zarar gören bölgelere destek
olmak amacıyla TEMA’nın başlattığı “Yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz”
kampanyasına ormanlarımıza yeniden hayat vermek için fidan bağışında bulunduk.
Yine yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Kızılay
aracılığıyla çocuk ve yetişkinlerin kıyafet
ihtiyaçlarına destek olduk. Tüm bunların
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yanı sıra DeFacto hatıra ormanlarımız,
çevre bilincine sahip bir şirket olarak
gurur kaynağımız.
Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın,
Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen
sel ve su baskınları dolayısıyla ülke
çapında derin bir üzüntü yaşadık. Sel
afetleri sonucu zarar gören bölgelere
destek olmak amacıyla 5000 adet ürün
gönderiminde bulunduk. Ayrıca bölge
halkının acil ihtiyacını karşılamak için
jeneratör, battaniye, el feneri gibi malzemeleri hızla bölgeye ulaştırdık.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma
çerçevesinde iş birliği yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler var?

Kurulduğumuz günden bu yana stratejik odak alanlarımız ile değer yaratmak için çalışırken, insanı en büyük
önceliğimiz olarak konumlandırdık.
Hızlı karar alma ve harekete geçme
becerimizi ortaya koyarak tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim süreci yürüttük. Paydaşlarımız arasında TEMA
vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
ve Kızılay yer alıyor.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
İnsanların evde kaldığı dönemde
doğal olarak ekonominin de yavaşladığı dönemdi. Yaşanan bu soruna
çare olmak için bu topraklardan

doğan global bir marka olarak, taşın
altına elimizi koymaktan çekinmedik.
Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan
sektöre ‘dayanışma’ ruhu içinde destek
olmak adına ‘Can Suyu’ projemizi devreye soktuk. Böylece sektörün güvende
olmasını sağladık. Tedarikçilerimize
destek olmak, ayakta kalabilmelerini
sağlamak için yaklaşık 900 milyon
TL’lik finansman kaynağı oluşturduk.
Bu süreçte başka adımlar da attık.
Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı
için maksimum önlemleri aldık. Sağlık
personeline Beyaz Destek projemiz ile
10 bin ürün seti gönderdik. Biz Bize
Yeteriz kampanyasına 2 milyon anti
bakteriyel maske bağışlayarak katıldık.
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Bilgiye
Ulaşmanın
Tarihi
“Matbaanın Ön Sözü: Basmacı İbrahim EfendiMüteferrika Sergisi” Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda 7
Eylül Salı günü açıldı. Sergide ilk Türk matbaası
olarak tarihe geçen Müteferrika Matbaası’nın
öyküsü eserlerle yansıtılıyor.

“Matbaanın Ön Sözü: Basmacı İbrahim Efendi-Müteferrika Sergisi”nde Müteferrika Matbaası’nda basılmış, Türkiye’nin farklı kütüphane ve arşivlerinde bulunan 22 ciltten oluşan 17 önemli eser, İbrahim Müteferrika’ya ait yazma eserler, Osmanlı matbaasının kuruluş
sürecini, kurucu kadrosunu ve dönemin tasavvurunu ortaya koyan
arşiv evrakları ve İbrahim Müteferrika vefat ettikten sonra Müteferrika Matbaası’nda basılan eserler bulunuyor. İlk kez bu sergide bir
araya getirilen eserlerle, İslam dünyasında bir Müslüman tarafından
işletilen ilk matbaa olma özelliği taşıyan Müteferrika Matbaası’nın
ilim tarihimizde üstlendiği görev ortaya koyuluyor.
Sergi için hazırlanan kitapta Müteferrika ve kitaplarına dair değerli Osmanlı tarihçileri Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu, Prof. Dr. Erhan
Afyoncu, Doç. Dr. Orhan Salih, Dr. Coşkun Yılmaz’ın kaleme aldığı
oylumlu makaleler bulunuyor. Şimdi o makaleler eşliğinde sergide bir
tur atalım.
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İlk Türk matbaası

Haritalar ve kitaplar

İbrahim Müteferrika, Avusturya idaresinde bulunan
Erdel’den Osmanlı topraklarına sığınarak mühtedi
oldu. O dönemde Avrupa’da gelişmiş olan matbaacılığı iyi bilen ve bu sanatı Türklere ve İslam dünyasına
kazandırmak niyetinde olan bir görevliydi. Bu arzusunu gerçekleştirerek 1727 yılında bir yandan ilk Türk
matbaası olarak bilinen, öte yandan İslam dünyasında
bir Müslüman tarafından işletilen ilk olma özelliğine
sahip bir matbaa kurdu. Aslında bu yıl matbaanın sadece resmî olarak kuruluş tarihi idi. Çünkü 1726 yılında Müteferrika, Osmanlı devlet adamlarının dikkatine
Er-Risâletü’l-Müsemmâ biVesîletü’t-Tıbâ‘a (Matbaanın Gerekleri) başlıklı bir risale sunmuştu. Risalede,
matbaacılık sanatının insanoğlunun yazılı mirasının
muhafazası için yararlı olduğu vurgulanıyordu.

Müteferrika, açılışını arzu ettiği matbaada fıkıh, tefsir,
hadis, kelâm gibi İslami ilimler ile ilgili kitaplar değil;
lügat, tarih, tıp, fizik, astronomi ve coğrafya ile ilgili
kitaplar basmayı düşünüyordu. Risale ile birlikte
sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’ya (1718-1730)
sunduğu dilekçede bundan önce matbaacılıkla sekiz
yıl boyunca uğraştığını ve bu arada harf dökümcüsü
mahir bir matbaacı ve gereken aletlerle donatılmış bir
matbaaya sahip olan Yona adlı bir Yahudi’den yardım
gördüğünü ifade etmiştir. Matbaacılık işine fiilen 1719
yılı civarında girişmiş olan Müteferrika, ilk etapta
harita basmayı denemiş ve bu haritaları sadrazama
sunmuştur.
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Sergide bir araya getirilen eserlerle,
İslam dünyasında bir Müslüman
tarafından işletilen ilk matbaa
olma özelliği taşıyan Müteferrika
Matbaası’nın ilim tarihimizde
üstlendiği görev ortaya koyuluyor.

Matbaada basılan ilk eser
Ancak 1726 yılında artık kitap basmak isteyen Müteferrika’nın
ayrıca bir izne ihtiyacı vardı. Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah
Efendi’den (ö. 1743) matbaa konusunda olumlu bir fetva alan
Müteferrika, Yirmisekiz Çelebizâde Mehmed Said Efendi ile birlikte
Sultan III. Ahmed’den de (1703-1730) 1727 yılının Temmuz ayının
başlarında kitap basımı için izin veren bir ferman alarak matbaasını
resmen açtı.
İbrahim Müteferrika’nın, ilkini 1729’da, sonuncusunu 1742’de
bastığı, bu on yedi kitap, matbuat tarihimizin ilk kilometre taşlarını
oluşturmaktadır. Dönemin hararetli tartışmaları arasında, talebe-i
ulûm’un düşük fiyatla kitaba sahip olması gerekçesiyle, yalnızca 500
tane basılan meşhur "Vankulu Lügatı", Müteferrika Matbaası’nda
basılan ilk eser olarak serginin başeseridir. Katip Çelebi’nin meşhur
eseri "Cihannüma" ise, şaheserler arasında yerini almaktadır.
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Tarihten coğrafyaya
Meşhur vekayinüvis Naima’nın "Tarih-i Naima"sı, basılan
ilk Osmanlı tarihi olup, "Tarih-i Raşid", "Tarih-i Çelebizade
Asım", "Tarih-i Timur", "Tarih-i Mısır", "Gülşen-i Hulefa",
"Takvimü’t-tevarih" gibi nice önemli tarih kaynağı yanında,
Osmanlı deniz coğrafyacılığının temel eserlerinden olan "Tuhfetü’l-kibar fi esfari’l-bihar", "Tarih-i Seyyah", "Tarih-i Hind-i
Garbi" gibi coğrafya eserleri, Müteferrika’nın geniş dünyasından izler taşımaktadır.
Osmanlı topraklarına gelen ve Türkçe öğrenmek isteyen
Frenkler için hazırlanan "Grammaire Turque" ise, karşılıklı
konuşma örnekleri ile, 1730’ların İstanbul ağzını aktarması
bakımından önemli bir Türkçe-Fransızca sarf kitabıdır. Müteferrika matbaasının Latin harfleriyle basılmış ilk kitabı olması
da, dikkate değerdir.

devrinde Basmacı İbrahim olarak tanınan İbrahim Müteferrika’nın, Osmanlı devlet hizmetine girişi, aldığı görevler ve
miras kayıtları gibi kişisel hayatına dair belgeler ise, bir devlet
görevlisinin tarihte iz bırakan çabasına ışık tutmaktadır. Nitekim İbrahim Müteferrika, sadece bir matbaacı değil, naşir,
editör ve müelliftir. Matbaa kurmaktaki hedeflerinin başında,
Yirmisekiz Çelebizade Mehmed Said Efendi ile Avrupa’da
edindiği görgü ve bilgi ile, topluma güncel ve yararlı bilgileri
aktararak, toplumu aydınlatmaktır.
İstanbul Fatih’teki evinde kurduğu matbaasında bastığı ilk
haritalar, dönemin coğrafyaya dair telakkisini anlamaya yardımcı kaynaklar olarak sergiyi zenginleştirmiştir.

Tarihte bırakılan iz

İnanıyoruz ki, Osmanlı/Türk/İslam matbaacılığının bu
özgün hikayesini hatırlamak, matbuatımızın geleceğine ilham
verecektir. Zira, 21. yüzyılda yaşanan dijital devrime rağmen,
yazılı mirasın muhafazası ve yaygınlaştırılması çabası, insanlık
varoldukça sürecektir.

Müteferrika Sergisi’nin önemli bir özelliği, Osmanlı matbaasının kuruluş sürecini, kurucu kadrosunu ve dönemin
tasavvurunu ortaya koyan arşiv evrakını da içermesidir. Kendi

“Matbaanın Ön Sözü: Basmacı İbrahim Efendi-Müteferrika
Sergisi”ni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu
Müze ve Sergi Salonu’nda ziyaret edebilirsiniz.
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