İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Yıllardır yaşadığı topraktan
sökülen bir ağacın başka bir
coğrafyada, bambaşka bir
iklimde ve alışık olmadığı bir
ormanda yeniden dikilerek
yaşamak zorunda kalmasına
benzetebileceğimiz mültecilik,
bir insan ve bir toplumun
karşılaşabileceği en trajik
durumlardan biridir. Böyle
durumlarda en çok bedel
ödeyen ve en ağır yükü
taşıyanlar çocuklar oluyor.
Bu sebeple pek çok ulusal ve
uluslararası aktörün, öncelikle
çocuklar için çalışmalar
yürütmesi hepimiz için temel
sorumluluk haline gelmiştir.
Çocukların korunması
karşılaşabilecekleri riskleri
önlemek, hafifletmek
veya sona erdirmek
ve savaşın psikolojik
etkilerinin üstesinden
gelmelerine yardımcı olmak
önceliğimizdir.
Biz Türk Kızılay olarak
devletimizin ve halkımızın
desteğiyle ülkemiz yardıma
muhtaç yavrularımız için
bütün imkânlarımızı seferber
ediyoruz elbette. Ancak bir
çocuğun yüzünü güldürmek

için devasa organizasyonlara
ya da büyük miktarlara gerek
olmadığını da söylemeliyim.
Mesela elinizdeki sayıda
birkaç tıp öğrencisinin
yüzlerce çocuğu nasıl mutlu
ettiğini, birbirinden değerli
hocaların imkânı kısıtlı
çocuklara sağladığı sanat
eğitimi fırsatlarını, Balat’ta
yaşayan Suriyeli Farah’ın
doğumgünü kutlamasını
okuduğunuzda “Ben de
acaba neler yapabilirim?”
diye kendinize sormaya
başlayacaksınız, eminim.
Daha çok çocuk geleceğe
umutla baksın diye…
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Sağlık Bakanlığı’nın “kontrollü normalleşme” şeklinde isimlendirdiği süreçte
etkinlikler de buna göre şekilleniyor. Eylül ayındaki etkinliklerin büyük bir
kısmı sanatseverlere dijital ortamdan ulaşmaya devam ediyor. Ancak sosyal
mesafe ve diğer kurallara riayet etmek şartıyla kamuya açık olan fuar, bienal
ve sergiler de mevcut. İşte sizin için seçtiklerimiz…

4 8 . İ S TA N B U L
M Ü Z İ K F E S T İ VA L İ

https://muzik.iksv.org/tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen
İstanbul Müzik Festivali’nin tarihi belli oldu. Aralıksız olarak 48 yıldır İstanbul’un ev sahipliği yaptığı
festival, Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenmişti. Bu yıl ilk defa dijital ortamda düzenlenecek olan
festivalin tarihi 18 Eylül - 5 Ekim 2020 olarak duyuruldu. Çekimleri Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i
Amire Kültür ve Sanat Merkezi gibi tarihi mekânlarda yapılan 48. İstanbul Müzik Festivali’nde sahne
alanlar arasında Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin,
Borusan Quartet gibi toplulukların yanında Thomas Hampson, Derya Türkan, Yurdal Tokcan ve Ezgi
Karakaya gibi solistler de var.

ULUSLARARASI
AYA S O F YA
SEMPOZYUMU:
M İ M A R L I K V E KO R U M A
https://ayasofyasempozyumu.
fsm.edu.tr/

Mimari özellikleri ve taşıdığı manevi anlam sebebiyle yapıldığı tarihten bugüne büyük ilgiye matuf olmayı
başaran Ayasofya, devasa kubbesinin altında nice kültürel zenginliğe kol kanat geriyor. Bu zenginliğe
mercek tutmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından organize edilen “Uluslararası
Ayasofya Sempozyumu” 24-25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. Pandemi sebebiyle online olarak
yapılacak sempozyumda Ayasofya mimarlık, sanat tarihi, koruma ve restorasyon bağlamında ele alınacak.
Sempozyumda sunum yapacak isimlerden bazıları şöyle: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Selçuk
Mülayim, Prof. Gino Mirocle Crisci ve Prof. Dr. Takeshi İshizaki.

3.
ULUSLARARASI
İ S TA N B U L
OYU N C A K F UA R I

http://www.istanbuloyuncakfuari.com/

Bu yıl “uluslararası” bir statü kazanan İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında
İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mart ayında
yapılması planlanan fuar pandemi sebebiyle ertelenmişti. 7 ülkeden 89 firma ve 150 markanın
katılacağı duyurulan organizasyon, normalleşme döneminin kamuya açık ilk fuarı olma özelliğini
taşıyor. Online ziyaret de mümkün olduğundan “hibrit fuar” olarak nitelenen etkinliğe şimdiden
binlerce kişi kayıt yaptırdı. Oyuncak sektöründe Balkanlar ve Orta Doğu’nun en büyük üssü olan
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı fuarda oyuncak bebekler ve robotlardan onlar için kullanılan
aksesuarlara; kumandalı oyuncaklardan puzzle ve ahşap oyuncaklara onlarca tür sergilenecek.

7. Ç A N A K K A L E
BİENALİ

https://www.canakkalebienali.com/

ÖNEMLI GÜNLER

“Takımyıldız” başlıklı 7. Çanakkale Bienali 19 Eylül 2020 tarihinde başlıyor. Bienalin küratörlüğünü
CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ve Azra Tüzünoğlu yapıyor. Agah Uğur Koleksiyonu’ndan
eserlerin de bulunduğu dört ana serginin yer alacağı bienal programında, altı aya yayılacak şekilde,
sergiler, film gösterimleri, panel ve atölyeler yer alıyor. Bienal kapsamındaki etkinlikler Çanakkale
kent merkezindeki MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Kırmızı Konak ile Troya bölgesinde
gerçekleşecek. Pandemi sebebiyle etkinlikler gerektiğinde dijital ortama da taşınabilecek.

• D Ü N YA İ L K YA R D I M G Ü N Ü : 1 3 E Y L Ü L • D I L B AY R A M I : 2 6 E Y L Ü L • G A L ATA S A R AY L I S E S I ’ N I N K U R U L U Ş
Y I L D Ö N Ü M Ü ( 0 1 E Y L Ü L 1 4 8 1 ) • U L U S L A R A R A S I O K U M A YA Z M A G Ü N Ü : 8 E Y L Ü L
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K İ TA P L A R I

K A B İ L’ İ Y E T İ Ş T İ R M E K
Kâbil’i kardeşini öldürmeye iten şey neydi? İnsanlık tarihinin ilk saldırganı nasıl oldu da ellerini
kardeşinin kanına buladı? Bunu erkek doğası veya insanın şiddete eğilimiyle açıklamak mümkün mü?
Peki, bugün anne-babalar oğullarının birer Kâbil olmaması için ne yapmalılar? Bu can alıcı soruların
ardına düşen Kâbil’i Yetiştirmek adlı kitap, problemlerin hatalı duygusal eğitimden kaynaklandığını
ileri sürüyor ve çözümün de “duygusal okuryazarlık”tan geçtiğini söylüyor. Karşılaşacakları sosyal ve
duygusal güçlükleri göğüsleyebilmeleri için aileleri erkek çocuklarına duygusal farkındalık ve empati
becerileri kazandırmalıdır.
Dan Kindlon& Michael Thompson / Görünmez Ada m Yayı ncılı k/ 365 sayfa

ÇOCUKLAR İÇİN 5 SEVGİ DİLİ
Çocuklarla ilişkilerin sevgi temeli üzerinde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan kitap,annebabalara “Çocuklarınızı sevmeniz yetmez” diyor ve sevginin kendisi kadar bunun hangi yollarla
ifade edildiğinin de önem taşıdığına dikkat çekiyor. Her çocuk farklı özelliklerle dünyaya gelir ve
ailelerin çocuk eğitiminde bu farklılıkları dikkate alması hayati bir önem taşımaktadır. Her çocuğun
sevgi dilinin farklı olduğuna dikkat çeken kitap, ebeveynleri bunu keşfetmeye davet ediyor.
G a ry C ha pman& D r. Ross Cam pbe ll / Koridor Yayı ncılı k / 2 54 s ayfa

K U B B E - İ H A D R A KA L E M İ Ş İ T E Z Y İ N AT I
VE ONARIMI
Anadolu irfanının pınarlarından Mevlânâ Celâleddîn-i Rumi zihnimizde Konya ile özdeşleşmiştir. Bu
sebeple Kubbe-i Hadrâ (Yeşil Kubbe) bu kadim şehrin sembolüdür. Rivayete göre bugün Mevlânâ
Müzesi olarak kullanılan dergâhın bulunduğu yer, Selçuklu sarayının gül bahçesidir. Sultan Alâeddin
Keykubad bu bahçeyi Mevlâna’nın babası Sultânü’l-Ulemâ BâhaeddinVeled’e hediye eder. Sultan
Veled tarafından bu arazi üzerine yaptırılan Yeşil Türbe, 13. yüzyıldan bugüne defalarca tamirat
ve tadilat geçirir. Ali Fuat Baysal’ın kaleme aldığı kitapta yapının tarihi serüveni yanında biçimsel
özellikleri ve iç mekan tezyînâtı üzerinde duruluyor.
Ali Fuat B aysal / Palet Yayı nla rı / 1 00 s ayfa

Ç O C U K , Ç O C U K L U K V E Ç O C U K E D E B İ YAT I
Modern edebiyatın belki de en sevimli türü olan çocuk edebiyatı, hızla gelişen ve değişen bir alan.
Tüketim çağının etkisiyle amacı ve işlevi sürekli farklılaşıyor. On yıl önce çocuk klasikleri arasında
değerlendirilen kitaplar, bugün artık okunmuyor. Her geçen gün medyatik bir karaktere bürünen
çocuk edebiyatının hitap ettiği yaş da gittikçe aşağı çekiliyor. Bu olumsuzluklarına rağmen
Mustafa Ruhi Şirin’e göre ana dilin öğrenimi, okuma zevki kazandırma ve sanat eğitiminde köşe
taşlarından biridir bu alan. Türk çocuk edebiyatının tarihi seyri üzerinde duran kitap ayrıca
modern çocuk edebiyatı kültürü, çocuk edebiyatı yazarlığı, çocuk edebiyatının klasikleri üzerine
önemli değerlendirmeler barındırıyor.
M u stafa Ru hi Şirin / U çan At / 23 0 sayfa
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FILMLERI

D Ü N YAYA Ç O C U K L A R I N G Ö Z Ü Y L E B A K M A K
Dünyada mülteci sayısı gün geçtikçe artıyor. Buna karşılık yeteri kadar gündemi
meşgul ettiği söylenemez. Sadece siyasetin değil sanatın da aktüel konularından biri
olması gerekiyor. Bu sayımızda sizler için mülteci çocukların yaşadıklarını anlatan
belgesellerden bir seçki yaptık.
Hepinize iyi seyirler!

M Ü LT E C İ
“Mülteci” belgeseli Müslüman coğrafyasında on yıllardır yaşanan acı ve zorluklara rağmen hayatta kalmaya
çalışan milyonlarca insanın umudunu, bekleyişini ve geleceğe dair ümitlerini anlatıyor.
ht t ps://w w w.yout u be.com /wat c h?v=3kOTs-vY kWw

S AVA Ş I N Ç O C U K L A R I
Yapımcılığını İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, yönetmenliğini Tülay Gökçimen'in yaptığı belgesel, Suriyeli
çocukların dramını anlatıyor.
ht t ps://w w w.yout u be.com /wat c h?v=lt8eC JN ZWE 0

A İ L E O L M A K: Z EY T İ N AĞ AÇ L A R I N I N A LT I N DA
Suriye'de bir bacağını kaybetmiş, mülteci kampında gönüllü öğretmenlik yapan, çocuklarına kavuşmanın
umuduyla yaşayan bir annenin hikâyesi, Emre Karapınar’ın yönetmenliğini üstlendiği TRT yapımı “Aile Olmak”ın
bir bölümüne konuk oluyor.
ht t ps://w w w.yout u be.com /wat c h?v=Jxoubrj HZlI

AY R I L I K
KADEM tarafından "Kadınlar Göç Yolunda" projesi kapsamında hazırlanan "Ayrılık" mülteci kadınların hikâyeleri
üzerinden savaşın kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini ve mağduriyetleri ortaya koyuyor.
ht t ps://w w w.yout u be.com /wat c h?v=DmRN Q d8YcpM
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MÜZİKLERİ

ÇOCUKLUK
B A Ş TA D I R
İçimizdeki iyiliği ortaya çıkartan merhamet
duygusu çocuklardakiyle aynı. Yaş alsak da iyilik,
merhamet, ve insan olmamızı sağlayan diğer tüm
iyi hasletlerimizi taşıdığımız çocukluğumuzun
her yaşımızda bizimle birlikte kalması dileğiyle…
İyi dinlemeler @emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Andrea Bocelli, Matteo Bocelli - Fall On Me
https://youtu.be/ChcR2gKt5WM (04:24)
Omar Bashir - To My Mother
https://youtu.be/Y8CQVZUI8YY (08:36)
Claire Ryann and Dad - You’ve Got a Friend In Me
https://youtu.be/ukD8zj6ngVY (02:25)
Jack & Tim - Lucky Ones
https://youtu.be/bNpq50x3Pq4 (06:30)
Alain Clark - Father & Friend
https://youtu.be/RbqF6Xv1mNU (04:10)
Pink Floyd - Wish You Were Here
https://youtu.be/IXdNnw99-Ic (04:53)
Sting - Shape of My Heart
https://youtu.be/QK-Z1K67uaA (04:38)
Berkay feat. Sinan Akçıl - Kızım
https://youtu.be/fnoHUkEkZow (04:24)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

TEKNOLOJİYE
DOĞMAK
KADİR EMRE AKÇI

Gündelik yaşantımızın hemen her alanında kolaylaştırıcı, düzenleyici ve çoğu zaman belirleyici
unsur olan teknoloji, bireyden aileye oradan da toplumun tamamına dokunacak dönüştürme gücüne
sahip kuşkusuz. Teknolojinin bizi neye dönüştüreceğini yakın gelecekte göreceğiz ama bunu bugünün
çocuklarının eliyle yapacağı kesin. Çocukların bugünkü yazılım ve donanım kullanma hatta üretme
kapasiteleri ve mevcut teknolojinin onların gelişimine olan etkisi geleceğimizi şekillendirecek. Bu ayki
yazımızda çocuklarımızın günümüz teknolojisiyle olan ilişkisini yazılım ve donanım açısından ele
alarak insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğini anlamaya çalışacağız. İyi okumalar dileriz.
@emrekadir
CodeCombat
Kod yazmayı çocuklar için eğlenceli hale getirebilmiş bir uygulama CodeCombat. Bunu çocukların
seveceği şekilde, bir oyunla yapıyor. Hiçbir kod bilgisi olmayan bir çocuğun bile sıfırdan başlayıp kod
yazmayı öğrenmesinin önünü açıyor. Bu macera oyununu oynayan çocuklar gelişimlerini doğrudan
görüp ilerleyebiliyorlar. Oyun içerisindeki ilerleme isteği çocukların üretkenliğine bağlı olduğundan
motivasyon hiç düşmüyor. Bir diğer tanımla CodeCombat, size verilen görevleri yerine getirmeniz
için doğru kodları girmenizi istiyor. Bunları uygularken de size yardım eden bilgilendirme mesajları
veriyor ve yazdığınız kodların ne işe yaradığını gerçek zamanlı olarak görebilmenizi sağlıyor. Bu
uygulama artık Türkçe dil desteğine de sahip.
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Wiky 4
Çocuk ve teknoloji deyince her ebeveynin aklına gelen üçüncü kelime “güvenlik”.
Wiky 4 çocuk ve ebeveyn arasındaki anlık iletişimi sağlayarak çocuğu daha
güvenli bir dairenin içinde tutuyor. Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati sayesinde mobil
telefonunuzdan arama yaparak çocuğunuza her zaman ulaşabiliyorsunuz.
Yapmanız gereken, mobil telefonunuza ‘’Wiky 4’’ uygulamasını yüklemek ve
‘’Wiky 4 Akıllı Çocuk Saati’’ ile eşleştirmek. Sonrasında çocuğunuzun nerede
olduğunu uygulama içerisindeki haritadan pratik bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
Saatte bulunan S.O.S tuşuna 3 saniye basıldığında uygulama üzerinden size ve
daha önceden belirlediğiniz kişilere konum bilgisi iletilir. Bu şekilde çocuğunuz
kendisini tehlikede hissettiği anlarda size ulaşabilir. Mobil uygulamasından saate
sesli mesaj, yazılı mesaj ve emoji gönderebilir, okul ve ev için dairesel güvenli
alanlar oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun bu alanların dışına çıkması veya içine
girmesi halinde telefona gelen bildirimler ile bilgi sahibi olabilirsiniz.

Moxie
Önümüzdeki aylarda satışa çıkması beklenen
Moxie, çocuklar için eğitim teknolojisiyle
üretilmiş öğretici bir robot. Pixar filminden alınıp
sanal hayattan gerçek hayatımıza getirilmiş en
son eğitim teknolojisine sahip yedi kiloluk bir
robot. Sevimli bir eğitim robotu olan Moxie evde
çocukların becerilerini geliştirmek ve öğrenmeyi
zevkle hale getirmek için tasarlanmış. Bu robot ile
6 ila 9 yaş arası çocuklar haftalık temalar içeren
bilişsel, duygusal ve sosyal öğrenmeyi teşvik
edecek içerikler aracılığıyla günlük hayata dair
önemli deneyimler ve yaşam becerileri konusunda
bilgi sahibi olabilecek. Çocuklar için tasarlanmış
birçok üründe olduğu gibi bu üründe de ailelerin
içeriği yönetip takip edebileceği bir ana uygulama
arayüzü sunuluyor. Kullanıcı verilerini toplama ve
kullanma özelliklerine sahip olması henüz piyasada
bulunmayan ama heyecanla beklenen bu ürünle
ilgili gizlilik ve güvenlik kaygılarını haklı olarak
ciddi seviyede tutuyor. Eğitici, eğlendirici ve diğer
tüm özelliklerinin temelinde sosyal ve interaktif
bir robot olarak tanımlanan Moxie, insan robot
yakınlaşmasının erken yaşlarda başlamasını
sağlayarak insanoğlunu robotların artık aramızda
dolaşabileceği yeni dünyaya hazırlayacak gibi
görünüyor. Burada çocuklar için yeni ve alternatif
eğitim modellerini tartışmayı bir yana bırakarak
kendimize sormamız gereken asıl soru şu: Evinizde
böyle bir robotla yaşamak ister miydiniz?
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Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Direktörü Zeynep Sungu ile Nestlé’nin sosyal
sorumluluk yaklaşımı ve COVİD - 19 dönemindeki
destek çalışmalarını konuştuk.

Nestlé sosyal sorumlukta nasıl bir
anlayış benimsiyor?
Nestlé dünyanın lider gıda şirketi olarak 154 yıldır yaşam kalitesini artırmak
ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda
bulunmak amacıyla faaliyetlerini
yürütüyor. Bugün dünyanın 187 farklı
ülkesinde varlık gösteren Nestlé’nin
global sosyal sorumluluk yaklaşımı
“Ortak Değer Yaratma” anlayışına
dayanıyor. İş stratejilerimizin de sıkı
sıkıya bağlı olduğu bu anlayış kapsamında işimiz gereği doğrudan etki
ettiğimiz üç temel alanda; bireyler ve
aileler, topluluklarımız ve gezegen için
toplumsal fayda yaratmak amacıyla
çalışıyoruz. Öte yandan üreteceğimiz
faydanın doğru sorunlara odaklanması
için Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme (UN Global Compact) çerçevesinde
belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma
hedefini temel alıyoruz. Bu hedefler
doğrultusunda küresel olarak ve halka
açık şekilde belirlediğimiz 42 taahhüdümüz bulunuyor.
Projelerinizden bahseder misiniz?
Nestlé Türkiye olarak global hedeflerimiz ve taahhütlerimiz doğrultusunda,
projelerimizin tamamında özünde
‘iyi’ olanı rehber alıyor, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir geleceğe
doğru ilerliyoruz. Ülkemizin güvenilir
kurumları ve sivil toplum örgütleriyle
güçlü iş birlikleri kuruyor ve doğru
sorunlara odaklanan projeler yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle

yürüttüğümüz Sağlıklı Adımlar; Nestlé
DAMAK öncülüğünde TEMA Vakfı ile
yürüttüğümüz, Fıstığımız Bol Olsun;
artan ürünlerimizi Fazla Gıda’nın
uzmanlığıyla topluma ve gezegene geri
kazandıran, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bütüncül Atık Yönetimi projemiz
ülkemize değer katan çalışmalarımızın
başında geliyor.
Pandemi döneminde Türkiye’de ne
tür destek çalışmalarınız oldu?
Pandemi, hepimiz için olağanüstü günleri beraberinde getirdi. Aynı zamanda
bizlere, dayanışmanın önemini ve
gücünü bir kez daha gösterdi. Nestlé
Türkiye ailesi olarak bu dönemde birbirimize kenetlendik, toplumsal destek
için markalarımızla, tüm gücümüzü
seferber ettik. Ancak altını çizmeliyim
ki, Nestlé için dayanışma hiçbir zaman
bir amaç değildi; bir varoluş sebebiydi. Kuruluş hikâyemizde bunu açık
şekilde görebiliriz. Henri Nestlé’nin,
1866 yılında İsviçre’nin Vevey kasabasında prematüre bir bebeğin anne
sütü ile beslenemediğini öğrenmesi
üzerine, “Farine Lactée” adında ilk süt
bazlı bebek mamasını geliştirerek bir
bebeğin hayatını kurtarmasıyla başladı
Nestlé’nin hikâyesi. O günden bu
yana da kocaman bir aile olarak iyilik
peşindeyiz.
Pandemi sürecinde en büyük önceliğimiz olan çalışanlarımızın sağlığını
korumak için çok sıkı tedbirler aldık.
Seyahat ve ziyaretçi kısıtlamaları,
evden çalışma yöntemi gibi uygulama-

BIR AILE OLARAK IYILIK PEŞINDEYIZ”
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Nestlé Türkiye olarak global
hedeflerimiz ve taahhütlerimiz
doğrultusunda, projelerimizin
tamamında özünde ‘iyi’
olanı rehber alıyor, daha
sürdürülebilir ve daha sağlıklı
bir geleceğe doğru ilerliyoruz.

lar başlattık. Ayrıca birer gıda kahramanı gibi görev
yapan fabrika ve saha çalışanlarımıza maaş artışı,
alışveriş çekleri ve hediye ürün paketleriyle ek destek
sağladık.
Çok boyutlu bir dayanışmanın, içinde bulunduğumuz
dönemi atlatmanın anahtarlarından biri olduğuna
inanarak 114 yıldır bu topraklarda faaliyet gösteren bir
şirket olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Türk Kızılay’a
ve belediyelere yaklaşık 7 milyon TL değerinde ürün
ve medikal malzeme yardımı yaptık. Bunun yanında
ilçe sağlık müdürlüklerinden ve hastanelerden gelen
ürün taleplerine de yanıt verdik. Beslenmenin ortak bir
ihtiyaç olduğu bilinciyle, sokak hayvanları için belediyelere 10 ton PURINA evcil hayvan mamalarımızdan
bağışladık.
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Yakın zamanda ise salgının etkisini yoğun şekilde hisseden ev dışı
tüketim sektörüne destek olmak amacıyla Nestlé Professional ve
Nestlé Waters’ın öncülüğünde #siziniçinaçığız hareketini başlattı.

Yine bu dönemde “Askıda Su” projesini hayata
geçirdik. Bu proje sayesinde, 50 tona yakın
Nestlé Pure Life suyu hayırseverler tarafından
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Öte yandan, Nestlé’nin küresel #siziniçinaçığız hareketi kapsamında oluşturulan fonun
1 milyon TL’lik tutarı ülkemize ayrıldı. Bu
sayede İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak
üzere, küresel kriterler çerçevesinde belirlenen 2 bin noktaya, bedelsiz ürün gönderimi
yapıldı.
Nestlé küresel düzeyde nasıl bir rol üstlendi?
Nestlé, pandemi döneminde yeryüzündeki her
bir noktaya ulaşmayı amaçladı ve bu amaçla
küresel ölçekte Kızılhaç / Kızılay’a 10 milyon İsviçre frangı bağışladı. Küresel çaptaki
yönergelere uygun olarak, her ülkenin yerel
ihtiyaçlarına göre resmi makamlar ve sivil
toplum kuruluşları ile temas kurularak destek
faaliyetlerine devam ediliyor.

Mayıs sonunda tüm dünyanın umutla beklediği etkili bir Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için
araştırmalar yürüten, dünyanın saygın bilimsel kuruluşlarından Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu’na 1 milyon İsviçre frangı
(yaklaşık 7 milyon TL) tutarında destek verdi.
Yaptığı bağışlar ve destek çalışmalarıyla, tüm
dünyada dayanışmanın öncü şirketlerinden
biri oldu.
Yakın zamanda ise salgının etkisini yoğun
şekilde hisseden ev dışı tüketim sektörüne
destek olmak amacıyla Nestlé Professional ve
Nestlé Waters’ın öncülüğünde #siziniçinaçığız hareketini başlattı. Bu proje kapsamında
dünyanın dört bir yanındaki HORECA işletmelerine bağışlamak üzere 500 milyon İsviçre
frangı tutarında bir fon oluşturuldu. Yukarıda
Türkiye ayağında yaptığımız çalışmaları özetlediğim bu proje ile Nestlé, bu zorlu süreçte iş
ortaklarına dünya çapında destek verdi.
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Çocuktan Al İyiliği
ERDEM ÇÖPLEN

Türk Kızılay tarihinde çok fazla çocuk kahraman var. Kelimelerin ve
sayfaların sınırlılığında, dilim döndüğünce ben bazılarını anacağım burada.
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Sultanhanı İlçesi Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün
açtığı İstiklar Marşı’nı
Güzel Okuma
Yarışmasının birincisi
8 yaşındaki Amine
Mutlu vardı mesela.
Yarışmada kazandığı
para ödülünü Türk
Kızılay Yemen için açtığı
yardım kampanyasına
bağışlamıştı.

İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in dünyaca ünlü romanı Çocuk Kalbi, benim
de çocukluk yıllarımda en sevdiğim kitaplarımdan biriydi. Yazarın kendi oğlunun
günlüklerinden esinlenerek yazdığı bu kitap, ilkokul çağındaki Enrico adındaki
bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını, çocuğun kendi ağzından anlatan bir roman.
Kitapta anlatılan çocuk karakterlerin iyi niyeti, fedakârlığı ve dürüstlüğü, tüm okuyanlar gibi benim çocuk kalbimi de ısıttı ve derin izler bıraktı. Hayatım boyunca bu
izleri takip etmeye çalıştım…
Masamın üzerinde duran siyah beyaz fotoğraftaki çocuklar ile göz göze geliyorum.
Önde üç oğlan; boyunlarında üzerinde Türk Kızılay hilali olan metal kumbaralar
asılı. Hemen yanlarında üç kız çocuğu; onlar da ellerinde beyaz sepetler tutuyorlar.
1930’lu yılardan bir fotoğraf bu. Çocuklar bir bayram günü ya da belki Türk Kızılay Haftası’nda, insanların yakalarına al hilalli rozetler takıp Türk Kızılay için bağış
topluyorlar. Fotoğraftaki hiç kimse artık hayatta değil ya da çok ihtiyar ama Kızılay
için gönüllü çalışan, gönlünü ortaya koyan çocukların iyi niyeti ve fedakarlığı her
daim genç, hep çocuk. Üzerimde bu güzel kalpli çocukları anma sorumluluğu…
Fotoğrafın arkasına şöyle bir not düşmüşüm; “Haydi iyi bir şeyler yapalım!”
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Türk Kızılay da çocuk gönüllülerinin insani çabalarına elinden gelen
değeri vermeyi ihmal etmedi. Kuruluş yıl dönümünde düzenlenen bağışçı
gecesinde madalyalarını almak üzere çocuk gönüllüler de sahnedeydi.

Çocuk kahramanlar

Gönlü Büyük Minikler Sahnede

Kızılay’ın tarihinde çok fazla çocuk kahraman var.
Kelimelerin ve sayfaların sınırlılığında, dilim döndüğünce ben bazılarını anacağım burada ama o siyah beyaz
fotoğraftaki çocukların izini sürebilir miyim acaba diye
soruyorum arama motoruna. Aklıma karikatür karakteri
Gönül Adamı’nın esprisi geliyor; bir macerasında gencin
biri sormuştu ona, “Abi, yakamozun anlamını arama motorunda bulmadım, sen biliyor musun?”, “Evlat, yakamozun anlamını arama motorunda değil, balıkçı ağlarında
bulabilirsin ancak.” diye cevaplamıştı, gözleri yaşlı. Ben
biraz daha şanslı olmalıyım ki farklı farklı zamanlardan,
siyah beyaz ya da renkli Kızılay için gönüllü çalışan
sayısız çocuğun fotoğrafı dolduruyor ekranımı. İsimlerini burada anamadıklarım için şimdiden özür dilerim
hepsinden ama zaten isim anılmasını dert edimek de
yetişkinlere özgü bir tavır sanki.

Eskiden “Kızılay Kolu” vardı okullarda. Sınıf başkanından sonra en fazla talep gören koldu. Öğretmenler,
arkadaşlarıyla en iyi anlaşan, yardım etmeye en hevesli
çocukları o kola seçerlerdi. Kırmızı hilalli kolluklarını gururla takan çocuklar, ne zaman ihtiyaç duyulsa
arkadaşlarının yardımına koşarlardı. İlk yardım dolabı
da onların sorumluluğunda olurdu. Yardım kampanyalarını da Türk Kızılay doğal gönüllüsü olan bu çocuklar
arkadaşlarına duyururlardı, onları yardım yapmaları
konusunda teşvik ederlerdi. Zaman zaman Türk Kızılay
pulları satıp elde ettikleri geliri de bağış olarak Kızılay’a ulaştırırlar, yaraların sarılmasına destek olurlardı.
Sanırım artık kollar yok ama bu gelenek devam ediyor,
okullarda Türk Kızılay Kulüpleri kuruluyor, çocuk ve
genç gönüllüler bu kulüplerde iyilik için çalışmalarına
devam ediyor.
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Sosyal medyada iyilik öyküleri paylaşıyorum uzun zamandır. Bu öykülerin pek çoğu Türk Kızılay’a dair ve o öykülerin de pek çoğu Türk
Kızılay’ın çocuk gönüllülerinin öyküleri. Çocuklarımız nerede insani bir
ihtiyaç olsa, iyiliğin peşinden gitmeye çok hevesli. Ailelerinin ve öğretmenlerinin de desteği ile hepimizi duygulandıran harika işler yapıyor.
Onlardan paylaştığım bir kaç örneği hemen hatırlatayım sizlere…
Sultanhanı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı İstiklar Marşı’nı
Güzel Okuma Yarışmasının birincisi 8 yaşındaki Amine Mutlu vardı
mesela. Yarışmada kazandığı para ödülünü Türk Kızılay’ın Yemen için
açtığı yardım kampanyasına bağışlamıştı. Yemen için en başarılı kampanyayı ise İzmirli 6 yaşındaki Tuğçe Bingül gerçekleştirmişti. Tuğçe,
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Eskiden “Kızılay Kolu”
vardı okullarda. Sınıf
başkanından sonra en
fazla talep gören koldu.
Öğretmenler, arkadaşlarıyla
en iyi anlaşan, yardım
etmeye en hevesli çocukları
o kola seçerlerdi. Kırmızı
hilalli kolluklarını
gururla takan çocuklar,
ne zaman ihtiyaç duyulsa
arkadaşlarının yardımına
koşarlardı.

annesini Yemen’deki çocuklar için Türk
Kızılay’a bağış yapmaya ikna etmek maksadıyla yemek yemeği reddetmişti. Annesi
de seve seve kızının bu dileğini yerine
getirmiş ve hem kızını hem de Yemenli
çocukları mutlu etmişti.
Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu Okyanuslar Sınıfı öğrencileri sosyal
sorumluluk projeleri ile Türk Kızılay’a
destek olmuşlardı. Minikler, kendi hazırladıkları kartpostalların satışından elde
ettikleri parayı Türk Kızılay’a bağışlamışlardı. Herkese örnek olmak için böyle
gönüllü bir çalışma gerçekleştirdiklerini
söylemişlerdi.

Türk Kızılay Alanya Şubesi’ne bir gün bir
mektup geldi. Güzelbağ İlk ve Ortaokulu
Müdürü Mehmet Tekin’in kaleme aldığı
mektupta şunlar yazıyordu: “Çok kıymetli
öğrencilerim Fatma Sude Gür ve Emine
Yüksel, Kızılay Haftasında ‘Türk Kızılay’a bizim de bir katkımız olsun’ diyerek,
tüm öğrencilerimizi kapsayan bir çalışma
başlattılar. Öğrencilerimizin çoğu, günlük
harçlıkları olan 1 TL’nin yarısını Türk Kızılay bağış kutusuna attılar. Maddi olarak az
gibi görünse de manevi değeri çok yüksek
olan yardımımız, dünyanın dört bir yanında sizleri bekleyen mazlumlar için bereketlenip çoğalsın. Allah, siz Türk Kızılayı
emektarlarının yar ve yardımcısı olsun.”
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İyiliğin en saf hali
Türk Kızılay da çocuk gönüllülerinin insani çabalarına elinden gelen değeri vermeyi ihmal etmedi. Kuruluş
yıl dönümde düzenlenen bağışçı gecesinde madalyalarını almak üzere çocuk gönüllüler de sahnedeydi.
Yarışmada kazandığı ödülünü Kızılay’a bağışlayan
Amine Mutlu, madalyasını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık’ın elinden alırken soyadının hakkını veriyordu.
Yazıyı nasıl bir sonla bağlasam diye klavyemin tuşları
arasında gezinirken, ekranımda mavi kuşlu sosyal
medya hesabımdan bir bildirim beliriyor. İyilik öykülerimin en sıkı takipçilerinden ve en büyük destekçilerinden Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, bir
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“günün iyilik öyküsü” paylaşmış, beni de etiketlemiş.
Paylaşımdaki video görüntüsünde iki çocuk yolda
yürürken bir delik fark ediyorlar ve yürüyüp gitmek
yerine, insanlar ya da araçlar bu deliğe düşmesinler
diye etrafına büyük taşlar koyuyorlar, küçük elleriyle.
Belli ki bu öyküyü ıskalama diye uyarıyor beni. Ben de
öyle yapıyorum ve o gönderiyi şu notla paylaşıyorum:
“İyiliğin en saf hali, çocukların yüreklerindedir…”
Çocuklar, çevrelerindeki büyükleri örnek alırlar derler
ya, aslında bizim çocuklardan örnek almamız gereken
o kadar çok şey var ki. İnanın bu günün yetişkin gönüllüleri ve bağışçıları, iyilik tohumlarını daha çocuk
yaşlarında filizlendirmişlerdir gönüllerinde. Ne mutlu,
ömrü boyunca çocuk kalbi taşıyanlara.
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ABDULLAH RESUL DEMİR

K AY I P Ç O C U K
M Ü LT E C I L E R
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir
kayıp çocuk mülteciler meselesini ve çözüm yollarını yazdı.

Dünya genelindeki mülteci sayısı 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana
kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştır. UNHCR’ın (Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) güncel verilerine göre
dünya genelindeki mülteci sayısı son 20 senede %100 artarak 79,5
milyonu bulmuştur (www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).
Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu’da gerçekleşen Arap baharı, bu
artışı tetikleyen en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Bilhassa Suriye’de bir iç savaş olarak başlayan ve zamanla yerini vekalet
savaşlarına bırakan çatışmalar söz konusu göçü ciddi seviyelere
taşımıştır.
Mülteci sayısındaki bu denli artış beraberinde birçok mağduriyet
meydana getirmiş olup mülteci konumuna düşen çocuklar bu
mağduriyetin en büyük parçası haline gelmişlerdir. UNHCR’ın
güncel verilerine göre dünya genelindeki mülteci sayısının %40’ını
(31,8 Milyon) çocuklar oluşturuyor. UNDESA’nın (Birleşmiş
Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi) 2017 senesine ait
verilerine göre Türkiye'de 1.404.194, Birleşik Krallıkta 894.851,
Almanya’da 777.919, Fransa’da 717.612, İspanya’da 648.324 ve
İtalya’da 603.806 çocuk mülteci bulunuyor (www.unicef.org/eca/
emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-migrant-children).

Söz konusu veriler doğrultusunda diğer Avrupa ülkeleri de
hesaba katıldığında Avrupa genelindeki çocuk mülteci sayısı
10 milyona yaklaşmakta olup bu sayı dünya genelindeki çocuk
mülteci sayısının 1/3’ine tekabül etmektedir. Bu durum, Avrupa
ülkelerinde bulunan çocuk mülteci sayısının ciddi bir seviyede
olduğu gözler önüne sermektedir.
Avrupa ülkelerinde bulunan çocuk mülteci sayısının bu kadar
fazla olması beraberinde bazı problemleri de meydana getirmiş
olup “kayıp çocuk mülteciler” meselesi bu problemlerin başını
çekmektedir. Bir çocuğun nerede olduğu ebeveynleri veya vasileri, okul yetkilileri veya işverenleri ile çocuğu kaydetmek veya
denetlemek için yetkili olan kamu makamları tarafından bilinmediği durumlarda, çocuk kayıp sayılır (www.tihek.gov.tr/upload/
file_editor/2020/05/1589229233.pdf).
Refakatsiz çocuklar
Europol’un (Avrupa Polis Teşkilatı) 2017 verilerine göre Avrupa’da bulunan kayıp mülteci çocuk sayısı 10.000 civarındadır.
Fakat kayıtlara geçmeyen vakaların da olduğu nazara alındığında
belirsiz rakamın 10.000’in çok daha üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir.
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Avrupa ülkelerinde
bulunan çocuk mülteci
sayısının bu kadar fazla
olması beraberinde bazı
problemleri de meydana
getirmiş olup “kayıp
çocuk mülteciler” meselesi
bu problemlerin başını
çekmektedir.

UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) verilerine göre 2019 senesinde 202.945 çocuk mülteci, Avrupa ülkelerinde
kayıt altına alınmıştır (www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-migrant-children). Avrupa genelinde yaklaşık 10 milyon çocuk mülteci olduğu nazara alındığında
Avrupa’da bulunup da kayıt altına alınmayan çocuk sayısının
ciddi bir oranda olduğu müşahede edilmektedir. Avrupa’da
bulunan kayıtsız çocuk mülteci sayısı hakkında bize ortalama bir
sayı veren bu istatistik, Avrupa’da bulunan kayıp çocuk mülteci
sayının 10.000’den çok daha fazla olduğu yönündeki tahminleri
desteklemektedir.
Ayrıca aynı verilere göre Avrupa’da kayıt altına alınan çocuk mültecilerin yaklaşık %10’unu refakatsiz çocuklar oluşturmakta olup
bu sayı 20 binlere tekabül etmektedir. Avrupa’da bulunan kayıtlı
çocuk mülteci sayısının toplam çocuk mülteci sayısına oranı
dikkate alındığında Avrupa’da bulunan refakatsiz çocuk sayısının
1 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ekseriyetinin
kayıtsız olduğu düşünülen bu refakatsiz çocuk mültecilerin ebeveynlerin ve devletlerin himayesinden mahrum olmaları sebebi ile
Avrupa’da bulunan kayıp mülteci çocukların ekseriyetinin refakatsiz çocuklardan meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
Sınırdışı edilme korkusu
Uluslararası mevzuatta refakatsiz çocuk tabirinden ne anlaşılması
gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Fakat
teamül hukukunda sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı
sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir
yetişkinin koruması bulunmaksızın gelen ve ülkeye giriş yaptıktan
sonra korumasız kalan çocuğun refakatsiz çocuk olduğu kabul
ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre çocuk mültecilerin büyük bir kısmı sığınma talebinden önce veya süreç devam ederken
kaybolmaktadır (insamer.com/tr/avrupada-kayip-refakatsiz-multeci cocuklar_2331.html#_edn14).
Burada ülkenin durumuna göre çocuk mültecilerin, taleplerinin
olumsuz değerlendirilme ve nihayetinde de sınır dışı edilme korkusu ile başka bir ülkeye gitmeleri muhtemeldir. Bununla beraber
bu çocuk mültecilerin kaldıkları ülkede talep ettikten sonra başka
ülkelerde bulunan ailelerinin yanına gitmeleri sebebi ile kayıp
duruma düşmeleri de olası bir durumdur. Bu iki durumda aslında
çocuk mülteciler kaybolmamalarına rağmen kendilerinden haber
alınamadığı için kaybolma olarak değerlendirilmektedir.
Çocuk mültecilerin kaybolmalarının sebepleri arasında bulunan
yetersiz kabul koşulları, prosedürel aksaklıklar, aile birleştirme
sürecindeki neticesizlikler ve refakatsiz çocuklara atanan vasilerin
verimsizlikleri ise çocuk mültecinin bulunduğu ülkeden kaynaklanan kaybolma sebepleridir.
Bununla beraber çocuk mültecilerin bir kısmının ise gerçekleşen
sömürü, suiistimal ve fiziki ve cinsel şiddet neticesinde kaybolmuş
olmaları da ihtimal dahilindedir. Zira mültecilerin ekseriyetinde
olduğu gibi çocuklar da daha güvenli bir bölgeye gidebilmek
için insan kaçakçılarından faydalanmaktadır. Bu durum, çocukları organize suç ve buna ilişkin diğer risklere daha fazla maruz
bırakmaktadır. Ayrıca Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından
yapılan açıklamalarda da çocuk mültecilerin bir kısmının çetelerin
eline geçtiğinden, bu çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarından, Avrupa’da çocuk mültecileri istismar eden çete üyelerinin
yakaladığından bahsedilmiştir (www.haberjournal.at/avrupa/
avrupa-cocuk-siginmacilara-sahip-cikamadi-h10685.html).
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Çocuk mültecilere ilişkin uluslararası düzenlemelerin başında
Mültecilerin Hukuki Statülerine Dair Cenevre Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) gelmektedir. Çocuklar açısından herhangi bir özel hüküm içermeyen Mültecilerin Hukuki Statülerine Dair Cenevre Sözleşmesi, herhangi
bir yaş sınırlaması getirmediği için çocuk mülteciler bakımından
da uygulama alanı bulmaktadır. Bunun yanında BMÇHS hem
geneli itibari ile hem de “Mülteci Çocukların Durumlarına Özgü
Hakları” başlıklı 22. maddesi ile çocuk mültecilerin korunmasına yönelik en önemli sözleşme olarak uluslararası alanda kabul
görmektedir.
Atılacak adımlar
BMÇHS, taraf devletlere çocuklarla alakalı her meselede çocukların üstün yararını gözetme, sözleşmeyi ırk, renk, cinsiyet, dil,
siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken,
mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım
gözetmeksizin uygulama ve refakatsiz çocuk mültecileri de koruma, onlara yardım etme ve bu çocukların aileleri ile yeniden bir
araya gelme noktasında iş birliği yapma yükümlülüğü getirmiştir.
Sözleşmeye taraf devletlerin kayıp çocuk mülteciler bağlamında
üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Bu bağlamda muhatap devletlerin, kayıp çocuk mültecilere ilişkin problemi çözmek adına şu adımlar atılmalıdır:
• Statüleri dikkate alınmaksızın her çocuk mülteciye en yüksek
koruma sağlanmalı,
• Kayıp mülteci çocuklar ile alakalı çalışmalar desteklenmeli,
• Kabul tesisleri korunaklı, insan onuruna yaraşır bir hayat için
uygun şartları ihtiva eder olmalı,
• Çocuk mültecilerin ülke içerisindeki şartları iyileştirilmeli,
koruma, barınma, eğitim, sağlık vb. alanlara erişimleri kolaylaştırılmalı,
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• Çocuk mültecilere ve ebeveynlerine herhangi bir durumda ilgili
kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile iletişime geçmeleri için gereken
bilgilendirmeler yapılmalı,
• İlgili kurumlar ve kolluk kuvvetleri söz konusu durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair eğitilmeli,
• Kolluk kuvvetleri ve adli birimler arasındaki iş birliği arttırılmalı, Interpol, Schengen Bilgi Sistemi, Europol, Eurojust gibi
kurumlar aracılığı ile bu iş birliği geliştirilmeli,
• Kayıp mülteci çocuklar İnterpol tarafından sarı bülten ile aranmalı ve Schengen bilgi sistemine dahil edilmeli,
• Devletler çocuk mültecilerin sömürü, suiistimal ve fiziki ve cinsel şiddete maruz kalmamaları için gereken tedbirleri almalı,
• Belgesiz çocuk mülteciler ilk fırsatta belirleyici kişisel bilgileri
ile kayıt altına alınmalı,
• Kaydedilen çocuk mültecilerin bilgileri başka devlet ve kurumlar ile paylaşılmalı,
• Refakatsiz çocuk mültecilere en kısa zamanda uygun bir vasi
atanmalı,
• Refakatsiz çocukların aileleri ile birleşmeleri adına bilgi paylaşımı ve aktif çalışmalar yapılmalıdır (www.tihek.gov.tr/upload/
file_editor/2020/05/1589229233.pdf).
Çocuk mülteciler eğitimden sağlığa birçok alanda mağduriyet yaşamakla beraber bu çocukların önemli bir kısmının kayıp olması
çocuk mültecilere ilişkin en önemli problemlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Daha elverişli yaşam koşullarına kavuşmak adına vatan bildikleri toprakları terk eden çocuk mültecilere
ilişkin bu problem vicdanları yaralamakta ve muhatap devletlerin
bir an önce bu problemi çözmeleri gerekmektedir.

Uluslararası mevzuatta refakatsiz
çocuk tabirinden ne anlaşılması
gerektiğine ilişkin herhangi bir
düzenleme bulunmuyor. Fakat
teamül hukukunda sorumlu bir
kişinin etkin bakımına alınmadığı
sürece, kanunen ya da örf ve adet
gereği kendisinden sorumlu bir
yetişkinin koruması bulunmaksızın
gelen ve ülkeye giriş yaptıktan sonra
korumasız kalan çocuğun refakatsiz
çocuk olduğu kabul ediliyor.
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H E M PA Ç O C U K D E R N E Ğ I B A Ş K A N I
İ B R A H I M E N E S D U R U AY

“ Ç O C U K LA R I Ç I N V E R D I Ğ I M I Z
M Ü C A D E L EY I
Ç O C U K LA R LA B I R L I K T E
Y Ü R Ü T ÜYO R UZ ”
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2016’da lise öğrencileri tarafından kurulan Hempa Çocuk Derneği
Türkiye’nin en genç sivil toplum kuruluşu. Hempa Çocuk Derneği
Başkanı İbrahim Enes Duruay ile derneğin faaliyetlerini konuştuk.

Hempa Çocuk Derneği nasıl ortaya
çıktı?
Ortaokulda okurken arkadaş
grubumuzla sosyal yardım çalışmaları
ve projeleri yapıyorduk. Liseye
geçtiğimizde ekibimiz yeni arkadaşlarla
daha da büyüdü ve nihayetinde
yaptığımız çalışmaları resmi bir zemine
taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmak
için derneğimizi kurmaya karar verdik.
Hempa Çocuk Derneği’ni lisede okuyan
öğrenciler olarak 2016’da kurduk, o
zaman hepimiz 15-16 yaşlarındaydık.
Bizimle aynı şartlarda olmayan
çocuklara karınca kararınca yardım eli
uzatmak, dünyanın dört bir yanındaki
mağdur ve mazlum çocukların
duyulmayan sesi olmak istedik.
Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?
Faaliyetlerimiz temel anlamda iki kolda
yürüyor: Bir taraftan çocuklar için
yardım kampanyaları yürütüyoruz, bir
taraftan da çocuk hakları konusunda
bilinç uyandırmak için panel, çalıştay,
sergi gibi daha akademik çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Kendimizi bazen
bir köy okulunda kütüphane kurarken,
bazen bir üniversitede çocuk haklarını
tartışırken, bazen de bir mülteci
kampında çocuklarla oyun oynarken
buluyoruz. Çalışmalarımızın odağına
çocukları yerleştiriyoruz. Bir mülteci
kampına gidiyorsak eğitim destek
setleri ya da oyuncaklar götürüyoruz
yanımızda. Akademik çalışmalar da
çocuklara da söz veriyoruz. Bütün
etkinliklerimizde de, yönetimimizde
de çocuklar yer alıyor. Çocuklar için
verdiğimiz mücadeleyi çocuklarla
birlikte yürütüyoruz. Sadece mülteci
çocuklarla ilgili çalışmalar yapmıyoruz

tabii, kırsal bölgelerdeki çocuklarla
da elimizden geldiğince ilgilenmeye
çalışıyoruz. En son pandemi sebebiyle
eğitime ulaşamayan çocuklar için
köylerde hikaye kitapları dağıttık
mesela. Ayrıca son dönemlerde sayıları
da iyice artan sokakta çalıştırılan ya
da çalışmak zorunda kalan çocuklarla
ilgilenmeye çalışıyoruz.
Mülteci çocuklar günümüzün en
önemli meselesi. Bu konuya dair
çalışmalarınız neler?
Mülteci çocuklar için yaptığımız
çalışmalarda önceliğimiz eğitimde
devamlılığı sağlamak. Maalesef
ülkemizdeki Suriyeli mülteci çocukların
yarısından biraz daha fazlası okula
devam edebiliyor, yüz binlerce çocuk
eğitimden mahrum. Ya çalışmak
zorunda kalmış ya da okula devam
etme fırsatı bulamamış. Özellikle
kampların dışında, büyükşehirlerde
düzensiz olarak yerleşmiş olan mülteci
ailelerin çocuklarında okul çağında olan

ancak okula gidemeyen çocuk sayısı
azımsanamayacak düzeyde. Bu yüzden
biz de önceliğimizi eğitime veriyoruz.
Hem Suriye’deki kamplarda hem de
Ankara’da çocuklara kalem, defter,
boya kalemleri içeren eğitime destek
setleri dağıtıyoruz. Biz ne kadar çok
çocuğa dokunmaya çalışsak da bu tek
başına yeterli olmuyor. Özellikle savaş
görmüş çocukların ya da ayrımcılığa
maruz kalanların, ailesinden birini
kaybetmişlerin özellikle yetimlerin
psikolojik desteğe ihtiyacı oluyor.
Çocuklar kendilerine rol model olacak
gençler arıyor. Biz de elimizden
geldiğince çocuklarla bir araya
geliyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz,
birlikte pikniklere gidiyoruz, sokağa
çıkıp oyunlar oynuyoruz. Bir yandan
da yaşanan insanlık dramını daha
fazla kişiye anlatmak için metrolarda,
üniversitelerde, meydanlarda sergiler
düzenliyoruz. Alanında uzman isimlerle
mülteci çocukların geleceğine ilişkin
akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Çalışmalarımızı yürütürken çocuklar
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Kendimizi bazen bir köy okulunda kütüphane kurarken, bazen bir
üniversitede çocuk haklarını tartışırken, bazen de bir mülteci kampında
çocuklarla oyun oynarken buluyoruz.

arasında dil, din, ırk, mezhep ayrımı
yapmaksızın bütün çocuklara elimizi
uzatıyoruz. Ankara’da yaşayan Iraklı,
Afganistanlı, Somalili, Sudanlı ve Doğu
Türkistanlı çocuklarla da ilgileniyoruz.
Dünyadaki insani yardım kuruluşları
mülteci çocukların sesine yeteri kadar
kulak verebiliyor mu?
Dünyanın dört bir yanında adını
bilmediğimiz ülkelerde, hiç
gitmediğimiz coğrafyalarda milyonlarca
çocuk savaş, terör, siyasi sebepler,
kıtlık, kuraklık ve doğal afetler gibi
sebeplerle ülkesini terk etmek ya da
kendi ülkesinde başka yerlere göç
ederek mülteci olarak hayatını idame
ettirmek zorunda kalıyor. Birleşmiş
Milletler raporlarına göre dünyadaki
yaklaşık 7 milyon mülteci çocuğun
yarısı okula gidemiyor, on binlercesi
istismara maruz kalıyor ve büyük bir
kısmı maalesef takip dahi edilemiyor.

Mülteci olmak zaten büyük bir insanlık
dramıyken bir de çocuk olmak yaşamayı
çok daha zorlaştırıyor. İnsani yardım
kuruluşlarına baktığımız da elbette çok
güzel çalışmalar yürütenler, başarılı
projelere imza atanlar oluyor ancak
yapılanlar yeterli değil. Bu konuda
dünya üzerine düşen görevi yapmaktan
kaçınıyor, çoğu devlet kendi sırlarını
aşmadığı sürece mülteci çocukları
gündem maddesi haline getirmekten
kaçınıyor. Kıyıya vuran bebeklere
hepimiz şahit olduk. Aylan bebeğin
kıyıya vuran küçük bedeni bütün dünya
gazetelerinde manşette kendine yer
bulduğunda kınama açıklamaları ve acil
eylem çağrıları yapılsa da çok geçmeden
unutuldu, mülteci çocuklar sorunu rafa
kaldırıldı. Evi bombalanan küçücük
bir çocuğun, Ümran’ın ambulanstaki
görüntüsünü hangimiz hatırlamaz,
televizyon haberlerinde tüm dünya
izlemişti o görüntüleri ama ne oldu,
yine kınamaktan öteye geçemedik.

Oysa mülteci kampları Aylan’larla,
Ümran’larla dolu, yeni bebekler
ölmesin, havai fişek seslerini bomba
zanneden çocuklar yetişmesin, dünyaya
hayal kuramayan bir nesil bırakmayalım.
Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu
yapsaydık bugün dünyada böyle bir
problemi konuşuyor olur muyduk? Yedi
milyarlık dünyaya yedi milyon mülteci
çocuk fazla gelmemeli.
Projelerinizi gerçekleştirirken kimlerle
nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz?
Evrensel değerlerini benimseyen
herkese, her kuruma, her kuruluşa
kapımız açık. Çocuklar için daha
güzel bir dünya hayal eden herkesle
işbirliği yapmaya biz varız. Bu açıdan
işbirliklerimiz geniş bir yelpaze
oluşturuyor. Öncelikle akademik
çalışmalarda üniversitelerle işbirliği
yapıyoruz, gençlik katılımlarını attırmak
için öğrenci topluluklarıyla birlikte
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Çocuklar kendilerine rol model olacak
gençler arıyor. Biz de elimizden
geldiğince çocuklarla bir araya
geliyoruz. Ev ziyaretleri yapıyoruz,
birlikte pikniklere gidiyoruz, sokağa
çıkıp oyunlar oynuyoruz.
çalışıyoruz, farklı siyasi partilerden yerel
yönetimlerle görüşüyoruz diğer dernek ve
vakıflarla ortak projelerde buluyoruz.
Hayatına dokunduğunuz birkaç çocuğun
hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?
Fildişi Sahilleri’nde insani yardım gönüllüsü
olarak bulunduğum sırada yaşadığım bir
hadiseyi anlatayım sizlere. Beyazların pek
sık gitmediği, merkezden oldukça uzak bir
köye gittik yardım çalışmaları için. Toprak
yollardan, devasa ormanların yanından geçtik.
Topraktan yapılmış tek odalı evler ve evlerin
üstünü örten kuru otlarla dolu bir köye geldik
sanki televizyonlarda gördüğüm bir belgeselin
içindeydim. Köydeki çocuklar çekine çekine
yanıma geldiklerinde önce hafifçe koluma
dokunup kaçışmaya başladılar. Yardım götüren
ekipteki tek beyaz bendim, muhtemelen
oradaki çocuklar ilk kez beyaz tenli birine
dokunuyordu. Sonra yavaş yavaş ısındılar
bana, boynumdaki fotoğraf makinesini gösterip
“foto, foto” diyerek fotoğraflarını çekmemi
isteyen ve poz vermeye başlayan çocuklarla
doldu bir anda etrafım. Ben onların ne dediğini
anlamıyordum, onlar da benim. Ten renklerimiz
farklıydı, belki görünüşlerimiz, ülkelerimiz
birbirinden çok uzak tek ortak noktamız
birbirimize ısınan kalplerimizdi. O zaman
anladım: Çocuk, sadece çocuktur. Çocuğun
ırkı, ideolojisi, siyasi görüşü olmaz bütün
çocuklar ne olursa olsun sadece çocuktur.
Bu söyleşiyi okuyanlar Hempa’ya nasıl
katkıda bulunabilir?
Projelerimizi ve çalışmalarımızı sosyal medya
hesaplarımızdan takip edebilir, projelerimiz
hakkında daha fazla bilgiye ulaşıp bize destek
olabilirler. Üyemiz, gönüllümüz olarak
çalışmalarımızda görev almak isterlerse de
hempacocuk.com’dan bize ulaşabilirler.
Çocukları gündeminize alarak derginizde bize
de yer verdiğiniz için Türk Kızılay ailesine çok
teşekkür ediyoruz.
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BIZE

KAT T I K L A R I Y L A I L E R L I YO R UZ ”

AY Ş E B E R F I N S E V I N Ç

“ B I Z I M Ç O C U K LA RA KAT T I K LA R I M I Z DA N Ç O K
O N LA R I N B I Z E KAT T I K LA R I Y LA I L E R L I YO R UZ ”
Sadece tıp öğrencilerinden oluşan ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde başlayarak şimdi 53 fakültede 9733 üyesiyle
çocukların hayallerini gerçekleştiren “Leyla’dan Sonra” projesini Ayşe Berfin Sevinç ile konuştuk.
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Leyla’dan Sonra projesi nasıl ortaya
çıktı?
Onkoloji servisi ziyaretlerinden birinde
tanıştıkları Leyla’nın minicik dileğini
gerçekleştirmek ve daha nice çocuğun
tebessümüne aracı olmak amacıyla 3
tıp öğrencisinin tohumlarını attığı,
Leyla’nın vefatının ardından öğrencilerin arkalarında daha fazla pişmanlık
bırakmamak adına süreci hızlandırarak
projeyi hayata geçirmesiyle ortaya çıkmış bir iyilik hareketi Leyla’dan Sonra.
Sadece tıp öğrencilerinden oluşan
temelleri İstanbul Tıp Fakültesi’nde
atılan projemiz şimdi 53 fakültede 9733
üyesiyle çalışmalarına devam ediyor.
Neden projenin adı Leyla’dan Sonra?
Projenin nasıl ortaya çıktığını paylaşırken değindim biraz aslında. Leyla için
projemizin ilk çocuğu, projenin başlamasındaki kıvılcım diyebilirim sanırım. 3 tıp fakültesi öğrencisinin çocuk
servislerini ziyaret ederken tanıştıkları
çocuklardan ilham alarak kurguladıkları

bir proje bu, tanıştıkları miniklerden
biri de Leyla. 6.5 aylıkken rabdomyosarkom (yumuşak doku tümörü) tanısı
konan minik Leyla kırmızı bir bisiklet
istediğini söylemiş. Tıp fakültesinin zorluğu ve getirdiği sorumluluklar bir yana
bir de proje için isim, konsept, kurallar
gibi detayları tartışırken zaman su gibi
akıp geçiyor Leyla ile tanıştıktan sonra.
Bir gün Leyla’nın annesini arayıp durumunu sorduklarında ise Leyla’nın vefat
haberini alıyorlar. Bütün bu detaylarla
vakit kaybederken hastalıkların bizden
hızlı ilerlemesine izin veriyoruz diye
düşünüp projenin oluşumunu hızlandırıyorlar. Leyla’ya umut olamadık, belki
istediği o kırmızı bisikletine hiç binemedi ama "Leyla’dan Sonra" tanışacağımız
çocuklara umut olabilelim diye yola
çıkınca proje de adını kendi kendine
koyuyor aslında.
Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz?
Tıp öğrencilerinden oluşan iki-üç kişilik
ekipler oluşturuyor, düzenli olarak servislere gidip çocuklarımızı ziyaret ediyo-
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Bu projede emek veren
herkes için tanışabildiği
tanışamadığı her
miniğimizin hikâyesi o kadar
özel o kadar güzel ki. Bizim
onlara kattıklarımızdan çok
onların bize kattıklarıyla
ilerliyor Leyla’dan Sonra.
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ruz. Sohbet ederken en sevdiği renk, izlediği filmler, hayalindeki meslek gibi çocuğumuzu daha iyi tanımamızı sağlayan
sorularla arkadaşlığımızı ilerletmeyi ihmal etmiyoruz. Muhabbet sırasında hayatta gerçekleşmesini en çok istediği dileğini
öğreniyoruz. Bu çok istenen bir oyuncak, öğrenme hayalleri
kurulan bir enstrüman ya da okunmayı bekleyen bir kitap olabildiği gibi bir ünlüyle tanışıp imzasını almak, bir gezi, bazen
de sadece patates kızartması yemek gibi minik bir istek olabiliyor. Çocuğumuzu tanıtan ufak bir hikâyeyle birlikte dileğini
internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla,
tabii ki çocuklarımız ve ailelerinden onay alarak yayımlıyoruz.
Bu hayali gerçekleştirmeye istekli gönüllülerimiz paylaşılan
yazıların altındaki formu doldurarak bizimle iletişime geçiyor.
Bize gönderdikleri hediyeleri onlar adına aracı olarak miniğimize ulaştırıyoruz. Bunun dışında çocuk servislerinde eğlence-
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ler, doğum günü partileri düzenleyip çocuklarımıza hastanede
aynı durumda başka çocuklar da olduğunu göstererek bir arada zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Sadece hastane içerisindeki
çocuklarımıza yönelik etkinliklerle de yetinmiyoruz. Maalesef
toplumumuzun kan bağışı ve kök hücre nakli konusunda hala
eksik veya hatalı bilgileri bulunmakta. Bu konuda da Türkiye’nin birçok tıp fakültesinde bulunan ekiplerimizin özverili
çalışmalarıyla hem bulundukları ilin Türk Kızılay ekibi hem
de değerli hocalarımızın desteği ve katılımıyla herkese açık
olan bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Aynı zamanda eğer
ekiplerimizin bulundukları illerde müsait fidan dikim alanları varsa adlarını yaşatmak adına üyelerimizle beraber fidan
dikme etkinliği yapıyoruz. Umuyoruz ki gerekli desteği alıp
bunu bütün çocuklarımız için yapabileceğimiz bir alana sahip
olduğumuz günlerimiz de olacak.
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Çocuklarımızın istekleri daha çok hangi konularda oluyor?
Çocukların o kadar geniş bir hayal dünyaları var ki bu soruyu birkaç
cümleye sığdırmam mümkün değil. Hemen her cevabı bekleyebilirsiniz bir miniğimize dileyebileceğin tek şey olsaydı ne isterdin diye
sorduğunuzda. Bazen çok minik şeylerin onlar için ifade ettikleri
anlamı büyüdükçe kaybettiğimiz hayal gücümüzle kavrayamıyor olsak
da gözlerindeki heyecan ve mutluluğu görünce aslında bir çocuğu
mutlu etmenin hiç de zor olmadığını anlıyoruz. Ama en çok ne tür
dileklerle karşılaşıyoruz diye düşünürsek her türden oyuncak, bisiklet, akülü araba çocuklarımızın ilgisinin ağır bastığı kategoriler. Aracı
olmak konusunda en zorlandığımız dilek türünü söyleyecek olursam
da ünlülerle tanışma dilekleri diyebilirim. İletişime geçmek pek kolay
olmuyor çoğu zaman.
Bu istekleri yerine getirirken kimlerle nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz?
Şöyle, projemize kesinlikle maddi herhangi bir yardım kabul etmiyoruz. Çoğu zaman miniklerimizin dilekleri, web sitemizdeki hikâyelerinin altındaki formu doldurarak bizimle iletişime geçen gönüllüler
tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun dışında zaman zaman bazı kurumlar birden fazla çocuğumuzun dileğini toplu olarak gerçekleştirerek
hem miniklerimizi hem bizi mutlu ediyorlar. Bazen de miniklerimizin
okullarında bir araya gelerek hastanedeki yaşıtları için nasıl birlik olup
dilek karşıladıklarına veya ziyaretlerde, şenliklerde kullanılmak üzere
materyal desteğinde bulunduklarına şahitlik ediyoruz.
Dileğini yerine getirdiğiniz birkaç çocuğumuzun hikayesini bizimle
paylaşır mısınız?
Tabii ki seve seve. Bu projede emek veren herkes için tanışabildiği tanışamadığı her miniğimizin hikâyesi o kadar özel o kadar güzel ki. Bizim
çocuklara kattıklarımızdan çok onların bize kattıklarıyla ilerliyor "Leyla’dan Sonra". Her bir dilek bambaşka bir hayal dünyası ifade ediyor,
her bir çocuğumuz dileğini dilerken bambaşka şeyler düşlüyor. Ne
kadar farklı düşünebildiklerini, masumiyetlerini, merhametlerini sitemizdeki her çocuğun dileğinde ve hikâyesinde görebilirsiniz. Umuyorum ki bu söyleşiyi okuduktan sonra web sitemize girip çocuklarımızın
hikayelerini bizzat okumak istersiniz ama önden birkaç örnek vererek
neden bahsettiğimi anlatayım. Mesela hastalığından dolayı çok sevdiği
patates kızartmasından uzun süredir uzak kalan bir miniğimiz sadece
bir dilek hakkın olsa ne dilerdin dediğimizde hiç düşünmeden patates
kızartması diyebilmişti. Ya da tek dilek hakkını onlarla hastanede vakit
geçirdikleri için kardeşlerini de düşünerek paylaşabilecekleri dilekler
seçen miniklerimiz olduğu gibi bir sürü pizza alıp kendi yaşlarında
sokakta olan çocuklara dağıtmak isteyen de oldu. Yani anlayacağınız
miniklerimizin dileklerinin sınırı yok, yapmaya çabaladığımız işi güzel
kılan yanlardan biri de bu.

Tıp öğrencilerinden oluşan iki-üç kişilik
ekipler oluşturuyor, düzenli olarak
servislere gidip çocuklarımızı ziyaret
ediyoruz. Sohbet ederken en sevdiği
renk, izlediği filmler, hayalindeki meslek
gibi çocuğumuzu daha iyi tanımamızı
sağlayan sorularla arkadaşlığımızı
ilerletmeyi ihmal etmiyoruz.
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Maalesef toplumumuzun kan bağışı ve
kök hücre nakli konusunda hala eksik veya
hatalı bilgileri bulunmakta. Bu konuda da
Türkiye’nin birçok tıp fakültesinde bulunan
ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hem
bulundukları ilin Türk Kızılay ekibi hem de
değerli hocalarımızın desteği ve katılımıyla
herkese açık olan bilgilendirme toplantıları
yapıyoruz.
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“Bir Damla Umut” diye de bir projeniz var. Biraz da bundan
bahsedebilir misiniz?
"Leyla’dan Sonra" ile birçok çocuğumuzu mutlu edip gülümsemelerinin aracısı olduk. Bu gülümsemeleri hiç solmasın diye de
çocuklarımız için hayati önem taşıyan kan ve trombosit ihtiyacının
karşılanmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Bulunduğunuz şehirde
bir miniğimiz sizin kan grubunuza ait kan bağışına ihtiyaç duyunca haberdar olmak isterseniz www.leyladansonra.com adresindeki
bir damla umut butonuna tıklayıp oradaki formu doldurmanız
yeterli. Formu doldurmak dışında twitterdaki Bir Damla Umut
sayfamızı ve "Leyla’dan Sonra" instagram sayfamızdaki hikayeleri
takip ederek de kan ihtiyacı olan çocuklarımızı görebilirsiniz.
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Bu söyleşiyi okuyanlar Leyla’dan Sonra’ya nasıl katkıda bulunabilir?
Öncelikle sitemizde bekleyen dileği olan herhangi bir miniğimizin dileğini sadece
kısacık bir form doldurup ilgili fakültedeki sorumlularla iletişime geçerek gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra mutluluk paketi diye adlandırdığımız, içinde ziyaretlerde kullanmaya yönelik materyaller bulunan bir paket hazırlayıp ihtiyacı olan fakülte
ekibimize gönderebilirler. Mutluluk paketleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için
de iletisim@leyladansonra.com adresine mail atmaları yeterli. Eğer okuyan kişi tıp
öğrencisiyse ve aramıza katılmak isterse fakültesindeki "Leyla’dan Sonra" ekibiyle
çekinmeden iletişime geçebilir. Fakültesinde henüz "Leyla’dan Sonra" projesi aktif
değilse projeyi fakültesinde başlatmak için yapması gerekenleri de yine iletisim@
leyladansonra.com adresine mail atarak öğrenebilir. Bunların yanı sıra akıllarına
takılan herhangi bir soru için mail adresimize yazmaları yeterli. Mevcut pandemi koşullarında çocuklarımızın ve hastanede yatan diğer hastalarımızın sağlığı açısından
ziyaretlerimizi beklemeye almış durumdayız. Umuyoruz ki gerekli kurallara uyarak
bu süreçten toplumca en az hasarla kurtulur, biz de en kısa zamanda ziyaretlerimize
dönebiliriz. İyilikle kalın…
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Bazen çok minik şeylerin onlar
için ifade ettikleri anlamı
büyüdükçe kaybettiğimiz hayal
gücümüzle kavrayamıyor olsak
da gözlerindeki heyecan ve
mutluluğu görünce aslında bir
çocuğu mutlu etmenin hiç de
zor olmadığını anlıyoruz.
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D A H A G Ü V E N L I O L M A D I KÇ A”
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Yüksek lisans eğitimi için gittiği Malezya’da, Myanmar zulmünden kaçarak Malezya’ya sığınan
mülteci çocukların gittiği okullarda gönüllü öğretmenlik yapan Şeyma Kılıç, Arakanlı çocukların
umuda yolculuk hikâyelerini 1868 için yazdı.
FOTOĞRAF AA / AMARJEET KUMAR SINGH

Dünyada yaklaşık 80 milyon, yani neredeyse ülkemizin nüfusu
kadar insan çeşitli sebeplerden dolayı yaşadığı topraklardan
ayrılmak zorunda bırakılıyor. Sevdiklerinden, akrabalarından
ve vatanlarından ayrı yaşamaya mahkûm bırakılan bu insanların birçoğu bir daha vatanlarına geri dönemiyor. Sayıları her
yıl artan bu insanların kaderleri gibi ortak bir adları da var:
Mülteci.
Altı asır boyunca Müslümanların birliğini ve gücünü temsil
eden Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilmesiyle eski zindeliğini kaybeden İslam dünyasında, Ortadoğu’dan Afrika’ya, Balkanlardan Güneydoğu Asya’ya kadar olan coğrafyada bugüne
dek devam edecek sıkıntıların tohumları atılmaya başlandı.
Budizm zırhına bürünmüş zulmün kıskacında, Müslüman
olmanın bedelini dün olduğu gibi bugün de en ağır şekilde
ödeyen Arakanlı Müslümanlar ve onların yeryüzünün gördüğü en anlamlı varoluş mücadelelerinden birine ev sahipliği
yaptığı toprakları ne kadar tanıyoruz?
Güneydoğu Asya’da Andaman denizi ve Bengal körfezi kıyılarında yer alan Myanmar, 2020 verilerine göre yaklaşık 55 milyon nüfusa sahip. Komşuları Çin, Hindistan, Tayland ve Laos.
Myanmar’ın güneybatısında Bengal körfezi kıyı şeridince
uzanan topraklar ise yüzyıllarca Rohingya Müslümanlarının
vatan dediği topraklar, Arakan.Şimdilerde ise Arakan bölgesi
Myanmar hükümeti tarafından Rakhine olarak isimlendiriliyor. Bunun sebebinin bölgenin Arakanlı Müslümanlara değil,
Rakhine Budistlerine ait olduğunu vurgulama çabası olduğu

biliniyor. Körlüğü her gün daha da büyüyen dünyanın gözleri
önünde yaşanan insani krizin arkasındaki en etkili güçler ise
Myanmar ordusu ve aşırıcı Budistler.
Kimlikleri yok sayılıyor
Rohingyaların bulundukları coğrafyada Müslüman bir topluluk olarak yaşamalarının tarihi 8. yüzyıla kadar uzanıyor.
15.yüzyılda Arakan İslam Krallığı’nı kuran Rohingyalar için
1784’teki Burma işgaline kadar olan 284 yıllık özgürlük devri,
bugün bile özlemini çektikleri huzur ve adalet dönemi olarak
anılıyor. 1948 yılında Myanmar’ın federal bir devlet olarak kurulmasıyla Rohingyaların yönetim tarafından baskı altına alınma yılları başlamış oldu. 1982’de vatandaşlık kanunu adıyla
getirilen düzenleme ise hem akla hem de uluslararası hukuka
aykırı bir şekilde kimlikleri yok sayılan Arakanlı Müslümanların yeryüzünde Müslüman olarak hayatta kalma çabalarının
miladı oldu.
İlk olarak vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanlar her türlü sosyal haklardan da mahrum bırakılmış
durumdalar. Eğitim, sağlık ve ticaret başta olmak üzere tüm
hakları ellerinden alınan Rohingaların kendi tarlalarından elde
ettikleri ürünleri bile ellerinden alınıyor. Şehir ve hatta köyler
dahi seyahat etme hakları dahi yok. Arakan bölgesinin coğrafi
ve stratejik önemine bağlı olarak yıllardır süregelen bu zulmün
altında siyasi sebepler olduğu bilinse deher şeyin ötesindeki en
önemli sebep Arakanlıların Müslüman olmaları.
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Arakan’da olup bitenlerin tarifi, Birleşmiş Milletler’in konuya ilişkin gözlemcileri tarafından bile “‘etnik temizlik’ teriminin sözlük karşılığı” şeklinde
veriliyor. Medyada çoğunlukla insan hayatına saygıyı temel prensibi kabul
ettiğini iddia eden, güler yüzleriyle adeta bir barış elçisi sıfatıyla sunulan
Budist rahipler Arakan’da karşımıza bambaşka bir çehreyle çıkıyor. Budist
halkın çeteler halinde örgütlenerek Müslümanlara saldırmasının arkasında
din adamı kimliğinin gücünden yararlanan rahiplerin varlığı bu soykırımın
kutsal bir ideal olarak halka sunulduğunu gözler önüne seriyor. Zira rahipler, ülkenin Budist çoğunlukta olan halkına Rohingyalara karşı nefreti, bu
insanların etnik ve dinî azınlık durumlarını nefretle ilişkilendirerek aşılıyor.
Zaten hali hazırda ordu yoluyla devletten Rohingyaların üzerinde bir baskı
mevcut iken bir de aşırıcı çeteler halinde örgütlenerek onlara saldıran Budist
halkın zihinlerinde bu soykırım, din adamları tarafından kutsal bir ülküyle
eşleştirilmiş durumda. Bu saldırılar sırasında dünyanın gözleri önünde yaşananlar ise; yakılan evler, ailelerinin önünde öldürülen erkekler, eşleri önünde
tecavüze uğrayan kadınlar ve annelerinin kucaklarından alınıp ateşe atılan
bebekler… Aklımıza getirmeye dahi katlanamadığımız bu sahneleri yaşayan
Arakanlı Müslümanlar için hayatta kalmak uğruna tek çare zulmün zirve
yaptığı bu topraklardan yeryüzünün dört bir tarafına dağılmak.
Hayatta kalma mücadelesi
Rohingyalar sadece Müslüman oldukları için kendi vatanlarında, doğdukları
topraklarda yabancı ilan edilip yaşam hakkı ellerinden alınan, vatansız bırakılmak istenen, dünyanın uzun süre sessiz kaldığı, yeryüzünün en mazlum
halkı. Hayatta kalma mücadelesi içerisinde evlerini, vatanlarını terk etmek
zorunda kalan bu insanlar kimi zaman çocukları kucaklarında kendilerini bir
botta bulurken, bu yolculuk cansız bedenlerinin vicdan kıyılarına vurmasıyla
da son bulabiliyor. Bazen kara yoluyla ancak çoğunlukla güvenli bir liman
umuduyla botlar üzerinde okyanusa açılarak komşu ülkelere sığınıyorlar.Okyanusta sürüklenen bu umut yolculuğunda şüphesiz en çok zarar görenler
anne veya babası gözleri önünde öldürülen veya ateşe atılmasın diye okyanus
sularına bırakılan çocuklar.
Somalili şair Warsan Shire “Yurt (Home)” adlı şiirinde vatanlarından ayrılmak zorunda bırakılan insanların yaşama tutunmak adına çıktıkları ölüm
kalım yolculuğunu şu dizeleriyle anlatıyor:

Kimse terk etmez yurdunu
yurdu bir köpekbalığının ağzı olmadıkça
kimse dönüp sınıra doğru kaçmaz
bütün şehir onlarla birlikte kaçmıyorsa.
…
Şunu anlamak zorundasın
kimse çocuğunu bir kayığa bindirmez
su, karadan daha güvenli olmadıkça
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Umuda yolculuk
Yüksek lisans eğitimim için çıktığım Malezya yolculuğumda, Myanmar zulmünden kaçarak Malezya’ya sığınan mülteci
çocukların okyanus sularını geçerken
ve sonrasında yaşadıkları travmalar ve
bunlarla başa çıkma çabaları üzerine
yazdığım tez ve yaptığım saha araştırmaları sırasında yolum mülteci okulları
ile kesişti. Üç yıl aralıklı olarak gönüllü
öğretmenlik yapma fırsatı bulduğum
bu mülteci okullarında Arakanlı çocuklardan umuda yolculuk hikâyelerini
dinledim.
Çoğu insanın ömrü boyunca yaşamadığı
acıyla küçük yaşında karşılaşan ve doğup büyüdüğü topraklara dair aklında
ve kalbinde acı bir iz olarak kalacak son
anları Mohammed Shoaib anlatıyor:
“Evimizden kaçarken Budist çeteler bize
ateş açtı, babamın çok sesli ağlayarak
bize doğru koştuğunu duydum, arkamı
dönüp baktığımda vurulmuştu ama geri
dönemedik.”
Okyanus sularını geçmeyi başaracak
kadar şanslı olanların yaşama tutunmak
için vardığı ülkelerden biri Malezya.
Mohammed Shoaib gibi, baskına uğrayan köylerden kıyı şeridine ulaşabilen
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çocuklardan bir diğeri Tahir’den bizzat
dinlediğim hayat hikayesinde ise, annesini arkasında bırakmak zorunda kalmış,
babasının ise karşı kıyıda kendisini
beklediği ümidiyle bindiği botta gece
ve gündüzüyle tam iki hafta okyanus
sularında sürüklenen 11 yaşında bir
çocuk var:
“Askerlerin bizim köyümüze yaklaştığı
haberini aldık. Babam birkaç hafta önce
Malezya’ya iş bulmaya gitmişti. Annem
küçük kardeşimi de alıp akrabalarımızın yanına başka bir köye gitti. Ama
bana gidip babamı bulmamı söyledi.
O akşam yola çıkacak bir bota bindim.
Bot kaptanı günde sadece bir kez yemek
veriyordu. 2 hafta sürüklendik ve sonunda Tayland’a ulaştık. Babamı aradım ve
onun yanına Malezya’ya gittim.”
Çocukların ilk korkuları
Böyle bir yolculuğu yalnız bir film
sahnesinde göreceğimi düşünen ben,
Tahir’den dinlediklerimin gerçekliğini,
anlatırken sanki bir kez daha yaşıyor
gibi sımsıkı kapattığı gözlerinde görmüştüm. Aynı botta kucağında bebeğiyle anneler, anneleri tarafından yeter ki
yaşasın umuduyla bot kaptanına emanet
edilmiş çocuklar ve karada çocuğunun

ulaşıp ulaşamayacağından emin olmadan bekleyen babalar olduğunu bilelim.
Bilelim ki, yaşadıkları ve tanık oldukları
şeylerin bedenleri ve kalplerine ne kadar
ağır geldiğini anlayalım.
Malezya’ya ulaşabilen çocukların ilk
korkuları kimsesizlik. Hiç bilmedikleri
bu ülkede ilk mücadeleleri tanıdık bir
yüz bulmak. Tahir bu mücadelenin
şanslı çocuklarından çünkü babasını bulabildi. Ama Tahir kadar şanslı olamayan
binlerce çocuk belki günlerce, haftalarca
hiç bilmediği bu ülkenin sokaklarında
kaldıktan sonra yetkililer tarafından
bulunup Birleşmiş Milletlerin açtığı
mülteci okullarına bırakılıyor.
Mesela Muhammed Nor, Myanmar zulmünden annesi ve iki kardeşiyle birlikte
kaçarken kolu kırılan ve tedavi edilemediği için sağ kolunu kullanamayan bir
çocuk. Öğretmenlik yaptığım mülteci
okulundaders aralarında oynadığımız
oyunlarda fark ediyorum kolunu benden
hep sakladığını. Ne olduğunu sorduğumda boynunu büküp önce koluna
sonra bana bakıp yalnızca ‘düştüm’
diyebiliyor. Okul müdüründen öğreniyorum daha sonra Muhammed’in 9 yıllık
küçücük bedeni ama kocaman kalbine
ne hasarlar aldığını. Annesi, Malezya’ya

Budizm zırhına
bürünmüş zulmün
kıskacında, Müslüman
olmanın bedelini dün
olduğu gibi bugün de
en ağır şekilde ödeyen
Arakanlı Müslümanlar
ve onların
yeryüzünün gördüğü
en anlamlı varoluş
mücadelelerinden
birine ev sahipliği
yaptığı toprakları ne
kadar tanıyoruz?
FOTOĞRAF AA / AMARJEET KUMAR SINGH
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Rohingyaların bulundukları coğrafyada
Müslüman bir topluluk olarak yaşamalarının
tarihi 8.yüzyıla kadar uzanıyor. 15. yüzyılda
Arakan İslam Krallığı’nı kuran Rohingyalar için
1784’teki Burma işgaline kadar olan 284 yıllık
özgürlük devri, bugün bile özlemini çektikleri
huzur ve adalet dönemi olarak anılıyor.

ulaştıklarında çaresizlik içerisinde yolunu bulabildiği ilk
mülteci okuluna bırakıyor Muhammed Nor ve kız kardeşini.
‘Siz burada kalın’ diyerek kucağında henüz 1 yaşını doldurmamış bebeğiyle oradan ayrılırken, bir gün geri dönüp onları
da yanına alacağına dair söz veremiyor. Kız kardeşi kendisine
emanet edilen Muhammed Nor, bir gecede büyüyor, 9 yaşında kocaman bir adam oluyor.
Eğitim sorunları
Malezya hükümeti her ne kadar kapılarını sığınmacılara açmış
olsa da mülteci çocuklar devlet okullarında eğitim göremiyorlar. Mülteci okullarında eğitim Malezyalı gönüllü öğretmenler
tarafından çoğu zaman Malayca dilinde verilmesine; Arakanlı
çocuklar Malayca konuşabilmesine karşın hükümetin mülteci
çocuklara sertifikalı eğitim verilmesine yönelik bir politikası
hâlâ yok. Mülteci okullarının kısıtlı şartları altında farklı yaş
ve seviye gruplarındaki çocuklar aynı sınıflarda ders görüyor.
Bu durum doğal olarak küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin
ihmal edilmesine neden oluyor. Elbette sistemli bir müfredattan bahsetmek çok güç. Gönüllü öğretmenlerin öngörülemeyen sebeplerle derslere devam edememesi ise hızlı bağ kuran
ve hali hazırda ayrılığı bir travma olarak deneyimleyen çocuklar için sarsıcı bir etki bırakıyor. Malezya’da bulunan mülteci
okullarının milli eğitim tarafından tanınan bir sertifika verememesi sebebiyle diploma edinmek, eğitimlerini belgelemek
gibi bir olanakları olmayan mülteci çocuklar öğrenmek ve
gelecekleri adına bir meslek hayali kurmaktan vazgeçmiyor.
Bir diğer mülteci okulundaki tanışma gününde Rahmah’den
hayalindeki mesleği dinliyorum:“Ben doktor olmak istiyorum
çünkü geri döndüğümüzde Arakan’da en çok doktora ihtiyaç
olacak. Önce annemi iyileştireceğim sonra köyümüzdeki tüm
hastaları.”
Sabah 6’da güne başlayan Rahmah, okuldan sonra annesiyle
pazarda sebze satıyor. Annesinin sağlık sorunları sebebiyle evin temizliği ve kardeşlerinin bakımını da üstlendiğini

anlatan Rahmah, bu zorlu temponun içerisinde okulunu hiç
aksatmıyor. Bir gün vatanına, Myanmar’a geri döneceklerine
dair umudunu ise asla kaybetmiyor.
Eğitim alanında yüzleştikleri sorunların yanında, aidiyet
problemi mülteci çocukların yüzleştikleri bir başka kriz. Annesinin hayatta kalma mücadelesi sonucu sığındığı Malezya
topraklarında dünyaya gözlerini açan Zeynep,hissettiklerini
şöyle dile getiriyor:“Ben burada doğdum, büyüdüm ama bana
git buradan kendi ülkene dön diyorlar. Benim bildiğim tek
ülke burası.”
Travmalarla başa çıkmak
Yaşadığı topraklar ile aidiyet bağı kurduğunu hissetmek
insanlığın doğal bir ihtiyacı ve Zeynep’le aynı kaderi paylaşan
binlerce mülteci çocuğun ait hissetmek umuduylasığınabildikleri tek ülke Malezya. Ne var kidünyaya gözlerini açtığı
ülkede dahi aidiyet kurmalarına karşı konulmuş toplumsal bir
tavır var. Haliyle çocuklar da bu tavra tepkiyle karşılık veriyor
ve dışlanmaya karşı kendi içlerine dönerek savunma geliştiriyorlar ve teselliyi aynı yaşam mücadeleyi paylaştığı Arakanlı
arkadaşlarında buluyorlar. Kendi içerisinde etnik çeşitliliğe
sahip bir ülke olmasına rağmen bu topraklarda özellikle
mülteci çocuklar topluma kabul edilmiş hissetmiyor. Mülteci
çocukların sığındıkları ülkelerdeki akran grupları içerisinde
böyle bir dışlanmaya maruz kalması, çocuğun zihin yapısının
ailede şekillendiği göz önünde bulundurulursa, yetişkin toplumun mültecileri kabulü noktasında tahmin edilen fikirlerini
göz önüne sunuyor.
Bir travmanın nesiller boyunca aktarıldığı bilinirken, binlerce
Arakanlı mülteci çocuk küçücük bedenleriyle, körpecik zihinlerinde bir değil, birçok akıl almaz travmayla başa çıkmanın
çabasını veriyor. Yaşadıklarının izlerini silmek için dünyanın
dört bir yanında, kabul edilmek, bir kimlik sahip sahibi olmak; en temel hakkı olan ‘yaşamak’ için mücadele veriyorlar.
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M. BURAK EFE

ÇOCUKLARIN HAYATI
DOLU DOLU YAŞAMA HAKLARI
Avukat M. Burak Efe, çocuk haklarının gelişimini ve günümüzdeki uygulamaları yazdı.

Dünya savaşlarının yıkıcı neticelerinin çocuklar üzerindeki
psikolojik ve fiziksel etkilerini azaltmak adına çocukların
insan haklarının özel bir korumaya muhtaç olduğuna karar
veren Birleşmiş Milletler (BM); Çocuk Hakları Cenevre
Bildirgesi’ni uygulamaya karar vermiş; İkinci Dünya Savaşı
etkisiyle de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk Hakları
Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bu bildirge 1989’da kabul edilecek olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne giden yolu açmıştır. Bu
sayede de çocuk hakları ilk defa uluslararası yasalarla koruma
altına alınmıştır.

Tüm insanlar çocukların refahları için gerekli tüm koruma
ve özeni sağlamaya olan mecburiyeti son derece insaniyken,
bu mecburiyet taraf olan devletler nezdince 20 Kasım 1989
tarihinde benimsenmiş ve Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf
olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları
belgesidir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğu “Çocuk üzerinde geçerli
yasalar yetişkinliği daha erken yaşta kabul etmiyorsa, on
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Sözleşmeler yalnızca
hukuki metinler olmaktan
öteye geçemiyor. Nitekim
dünya tarihinin en iyi
sözleşmesini de yazsanız,
uygulamada karşılığı
olmadıktan sonra o
metinler hiçbir anlam ifade
etmiyor.

sekiz yaşının altındaki bütün insanlar”
olarak tanımlamaktadır. Bu sözleşmenin 6. maddesine göre de “Bütün çocuklar hayatı dolu dolu yaşama hakkına
sahiptir”. Dikkatinizi çekmek isterim:
Bütün çocuklar, yani mülteci olanları
da dahil.
İkinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 75
yıl geçti, dünya çocukların haklarını
korumak konusunda hala oldukça aciz
durumda. Sözleşmeler yalnızca hukuki
metinler olmaktan öteye geçemiyor. Nitekim dünya tarihinin en iyi sözleşmesini de yazsanız, uygulamada karşılığı
olmadıktan sonra o metinler hiçbir
anlam ifade etmiyor.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
Türk Heyeti tarafından hazırlanan
“Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen
Çocuklar” başlıklı raporuna göre
sadece Almanya’da dokuz binden fazla
mülteci çocuk kayıp. Avrupa genelinde ise bu sayının yüz binleri bulduğu
düşünülüyor. Savaştan, yoksulluktan
kaçıp Avrupa ülkelerine giden binlerce mülteci ve göçmen çocuk kayıp ve
akıbetleri bilinmiyor.

Dünya genelinde özellikle 2014-2018
yılları arasında her gün bir mülteci
çocuğun kaybolduğu bilgisi de raporda
yer alırken 2018-2019 yılları arasında
191 bin 360 çocuklara ait iltica başvurusu var. Çocukların “üstün yararı” ilkesi
gereği bu başvurularının sorgusuz
sualsiz kabul edilmesi gerekiyor.
Rapora göre 2017 yılı itibarıyla mülteci
çocukların en fazla yaşadığı ülkeler şöyle:
Türkiye: 1 milyon 404 bin 194, Birleşik
Krallık: 894 bin 851, Rusya: 797 bin 981,
Almanya: 777 bin 919, Fransa: 717 bin 632,
İspanya: 648 bin 374, İtalya: 603 bin 806.
Mülteci çocukların kaybolmalarının
diğer sebepleri arasında yetersiz kabul
şartları, sığınma prosedüründeki
eksikler, çocukların anlamakta güçlük
çektiği bilgilendirme şekilleri, aile
birleşimi süreçlerinin ve yasal vasilerin
verimsizliği gibi konular yer alıyor.
Sığınmacılar, ülkeye giriş yaptıklarında
yerleştirildikleri ilk kabul merkezlerinden sonra nerede ve hangi koşullarda
(örneğin ne tür bir evde) yaşayacaklarıyla ilgili yerel makamlar tarafından

bilgilendiriliyor. Bu tayin işleminin
refakatçisi olmayan mülteci çocuklarda
kısmen memnuniyetsizliğe sebep olduğu ve çocukların başka ülkelere seyahat
ederek kayıtlardan düşmelerine zemin
hazırladığı belirtiliyor.
Çocukların mülteci olması, çocuk
oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Bu
çocukların ailelerinin araştırılması gerekiyor. Ailesine ulaşılamayan çocukların vasi atamaları ise doğru ve düzgün
işleyen bir sistem çerçevesinde yapılmalı. Sosyal ve hukuki haklarının belirlenmesi, bu çocukların kaybının önlenmesi
adına oldukça önemli bir adım olacak.
Almanya Federal Emniyet Teşkilatı
(BKA) verilerine göre son yıllarda
kaybolan mülteci çocukların yüzde
sekseni bir süre sonra bulunuyor.
Ancak bulunamayan yüzde yirmilik
gruptaki çocuk ve gençlerin ne yaptığı
ise bilinmiyor.
Özetle, dünyanın mülteci çocukların
hayatı doya doya yaşaması için bir
şeyler yapması lazım ve bunu hemen
yapması lazım.
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“ÇOCUKLAR, ÇOCUKLUKLARINI
YAŞAMADAN
HAYATIN EN ÇIRKIN
GERÇEKLERINI ÖĞRENIYORLAR”

İ N C E K A Y A

HALİL SOLAK
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mim Kemâl Öke ile
son romanı “Biat: Bir Turgut Reis
Hikâyesi”nden yola çıkarak mülteci
çocukları ve geleceği konuştuk.

MIM
B I AT:

KEMAL ÖKE

B I R T U R G U T R E I S H I K ÂY E S I
T U R K U VA Z K I TA P
4 4 0 S AY FA
2020

Hocam mülteci çocuklara dünya yeterince duyarlı mı?
21. yüzyıldan önce üzerinde durulan bir nokta vardı:
Savaşların en büyük ızdırabını kadınlar çekti diye. Şimdi
savaşların en büyük sıkıntısını çocukların çektiği açık.
Tarihteki savaşlara baktığımızda bunların genellikle daha
yalıtılmış alanlarda, daha sportmence olduğunu görüyoruz.
Adına ne derseniz deyin, bir alperenlik, yiğitlik, şövalyelik
vardı. Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar yani masumlar savaşlara
karıştırılmıyorlardı.
Ama günümüzde…
Günümüzde artık masumla savaşan arasındaki o fark kalktı.
Günümüzdeki savaşlar, savaşçılardan ziyade daha incitici
bir şekilde kadınlara ve çocuklara, yani masumlara yöneldi.
“Bu masum insanları çökertirsen sözümona kirli zafer senin
olacak” düşüncesi hareket geçti ve uygulamaları başladı.
Mesela 1990’larda Bosna’da yapılanları hatırlayın. Kadınların
yaşadıklarını burada zikretmek istemem. Şimdiyse artık
mesele çocuklara yönelik işkenceye geldi. Çocuklar daha
çocukluklarını yaşamadan hayatın en çirkin gerçeklerini
öğreniyor ve hayatlarına böyle devam etmek zorunda
kalıyorlar.

Peki bu durum mülteci çocukların hayatlarının sonraki
aşamalarına nasıl yansıyor?
Bakın şimdi tablo şu: Savaşın olduğu yerlerde çocukların
anne ve babaları gözleri önünde öldürülüyor. Öldürülmekten
kurtulanların çoğu da korkunç yöntemlerle işkencelere ve
tecavüzlere maruz kalıyor. Bu arada çocukların kendileri
de büyük bir ızdıraba duçar oluyorlar… Bir yerden bir yere
doğru savruluyorlar. Annelerinden babalarından ayrılıp
toplama kamplarına götürülen çocuklar burada bir şekilde
kendilerine tanınan sınırlar içinde yaşıyorlar. Oradan onları
alacak bir akrabaları varsa da göçmenliğe mahkum oluyorlar.
Bu andan itibaren de yaşamanın, hayata tutunmanın ne kadar
zor olduğunu gördük, görüyoruz. Hem sahillere vuran cansız
çocuk bedenleri hem botlardan kayalıklara tırmanmaya
çalışan çocukların yüzleri her şeyi anlatıyor. Diyelim ki bu
çocuklar bir şekilde bir Batı ülkesine kapağı attılar.
Sonra ne olacak?
Bu çocuklar potansiyel olarak isyancı ve terörist olarak
görülüyor ve böyle bir sürecin içerisine sürükleniyorlar ister
istemez. Çünkü hiçbir ümidi, kurtuluşu gelecek beklentisi
olmayan çocuk başka ne yapabilir ki? Şehirlerin kenar
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Afrika’da savaşçı bir çocuğun bütün
engelleri aşıp New York’ta, bir
AVM’deki çocukla oynama olasılığı
nedir sizce? Bu düşündüğünüzden
çok gizli bir kamplaşmadır. Çocukları
böyle bir noktaya getirmek 21. yüzyılın
affedilmeyecek görüntüsüdür. Ayrıca
şunu da unutmayalım: Dünyanın hiçbir
döneminde savaşlar sebebiyle bu kadar
öksüz, yetim ve engelli çocuk olmamıştı.

mahallelerinde yaşayan bu
insanlara her fırsatta istenmedikleri
hissettiriliyor. “Biz mümkün
olduğunca sizi dışlayalım, belki
gidersiniz” zihniyetiyle eziyet
ediliyor.
Bu çocuklarda nasıl yankı
buluyor peki?
Gördükleri bu aşağılayıcı
muamele, “Niye ben böyleyim? Bu
davranışlara maruz kalıyorum?”
sorgulamasını da beraberinde
getiriyor çocuklarda. “Bir gün
gelecek, ben de sizden intikamımı
alacağım. Bu ülkeden bunun
acısını çıkartacağım” diye geçiriyor
aklından mütemadiyen. Çünkü
Batı’nın bu çocuklara karşı hiçbir
rehabilitasyon ya da entegrasyon

gayreti yok. Yine mesela Afrika’ya,
Latin Amerika’ya bakın: Bu
çocuklar teröristler tarafından
kaçırılıp terörist oluyor, madde
bağımlısı oluyor. Çocuklar,
çocukluklarını, gençliklerini
yaşayamadan katil oluyor, hatta
iç savaşlarda, anne-babalarını,
akrabalarını, komşularını
öldürüyorlar. Bu çocuklar belli bir
nefret sendromunun piyonu haline
gelmiş. Bunlara yeniden nasıl
umut, hayat verebiliriz?
Uluslararası kuruluşlar bu
çocuklara dair çalışmıyorlar mı
peki?
Bu konuda Birleşmiş Milletler
bu süreçten geçen çocuklara
dair çeşitli programlar,
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terapiler uyguladı ama pek bir netice alınamadı maalesef. Bir de işin şu yönü
var: Küreselleşme sayesinde zengin daha zengin fakir daha fakir. Bu uçurum
kapanmadığı sürece bu çocuklar nasıl entegre olacak? Afrika’da savaşçı bir çocuğun
bütün engelleri aşıp New York’ta, bir AVM’deki çocukla oynama olasılığı nedir sizce?
Bu düşündüğünüzden çok gizli bir kamplaşmadır. Çocukları böyle bir noktaya
getirmek 21. yüzyılın affedilmeyecek görüntüsüdür. Ayrıca şunu da unutmayalım:
Dünyanın hiçbir döneminde savaşlar sebebiyle bu kadar öksüz, yetim ve engelli
çocuk olmamıştı.
Neden peki?
Çünkü 21. yüzyıl bencilliğin had safhada yaşandığı bir yüzyıl. Avrupa Birliği “Ben
de olan mülteciler mümkünse benden gitsin, hatta para vereyim hem onlara hem de
gidecekleri ülkeye” diyor. Mesela Kuzey Afrika’daki bazı ülkelere “Biz burada bazı
kamplar yapalım, burada siz onları muhafaza edin, bizim ülkelerimiz ‘temiz’ kalsın,
biz bunları görmeyelim” diyorlardı.
Türkiye’nin bu sürece dair yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımı ise çok açık ve net. Diyor ki, “bu bir küresel
sorun, bunu yok farz ederek yok olmuyor, gelin birlikte çözelim”. Türkiye tabii bu
süreci çok insanî yönetti, yönetmeye de devam ediyor, başka türlüsü de elimizden
gelmezdi zaten. Uluslararası ilişkilerde “insancıl müdahale” diye bir bahis vardır.
Savaş durumlarında, savaşanların arasına girilip masumların ezilmemesi için belli
güvenlik koridorları açılır. Türkiye dünyaya uluslararası ilişkilerin bu çok önemli

F OTO Ğ R A F AA / TA N S E L PA R L A K

Türkiye’nin mülteciler
konusundaki yaklaşımı ise
çok açık ve net. Diyor ki, “bu
bir küresel sorun, bunu yok
farz ederek yok olmuyor, gelin
birlikte çözelim”. Türkiye tabii
bu süreci çok insanî yönetti,
yönetmeye de devam ediyor,
başka türlüsü de elimizden
gelmezdi zaten.
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Turgut Reis benim çocukluk kahramanım. Ben
68 kuşağındanım. Bizim kuşak bencil değildir,
insanlara bir şekilde yardım etmek, dünyayı
düzeltmek, haksızlıkları gidermek ister. Turgut
Reis’i okuyunca gördüm ki o da aynen böyle biri.

enstrümanını hatırlatıyor ve diyor ki, “hem kendi ülkemin hem de küresel
çıkarlar için gelin bir şeyler yapalım…” Dünyaya uluslararası ilişkilerde
böyle bir yöntemin olduğunu hatırlatıyor. Herkesin geri çekildiği bir
zamanda başta Türk Kızılay aracılığıyla olmak üzere Türkiye imkânlarını
seferber ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çalışıyor ama Batı’nın da ne
kadar küçük hesaplar yaptığını gördük. İnsan hakları diyorlar ama insan
hakları şimdi devreye girmeyecekse başka ne zaman devreye girecek acaba?
İşte ben bu haksızlıklara karşı çıkmak için “Biat”ı yazdım.
Evet, ben de ona gelmek istiyordum. Son romanınız “Bir Turgut Reis
Hikâyesi”. Nereden aklınıza düştü?
Turgut Reis, daha çok Orta ve Batı Akdeniz’de faaliyet gösteren bir
deniz gazisi. Yaşadığı dönemde “seyfü’l-İslâm” yani İslâm’ın kılıcı diye
anılıyor. Turgut Reis benim çocukluk kahramanım. Ben 68 kuşağındanım.
Bizim kuşak bencil değildir, insanlara bir şekilde yardım etmek, dünyayı
düzeltmek, haksızlıkları gidermek ister. Turgut Reis’i okuyunca gördüm ki
o da aynen böyle biri. O devirdeki sömürüye karşı çıkan, müdanasız biri.
Hem özgürlüğüne düşkün, hem denizci, hem haksızlıklara karşı çıkıyor
falan. Bu tavrı benim çok hoşuma gitti.
Bu özellikleri onu günümüzün sorunlarını anlatmak için de uygun bir
roman karakteri haline getirmiş anladığım kadarıyla sizin için…
Evet, kesinlikle. Turgut Reis’in hikâyesi bugün için bize enteresan gelecek
bir gerçeği de ortaya koyuyor: Onun yaşadığı dönemde de göçmenler
var. İspanya’da Museviler engizisyon tarafından zulme uğruyorlar.
Bu kaçan insanlara Türk korsanları sahip çıkıyor, bir kısmı Osmanlı
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Akdeniz’de yapılması gereken çok önemli
bir şey var: Akdeniz, insanları, kültürleri
birbiriyle barıştıran çok önemli bir hafıza
olabilir ve bunu biz Türkiye olarak
sağlayabiliriz.

başkentine, İstanbul’a geliyor. Akdeniz’de bu çirkin
manzaralar bugün nasıl var ise o zaman da vardı.
Adeta Akdeniz’in kimyasına girmiş. Akdeniz,
tarih boyunca en büyük uygarlıkları barındırmış
ama ne zaman ki Batı’nın hırsı Akdeniz’i
sömürgeleştirmeye başlamış, işler o zaman işler
değişmiş. Tam bu esnada bir adam çıkmış ve
“Ben sizin düzeninizi reddediyorum, siz bana
korsan diyorsunuz ama ben leventim, zenginden
alıyorum, fakire veriyorum” demiş. İşte bu Turgut
Reis! Akdeniz’de bir barış adası oluşturmuş ve
Trablusgarp’ı kurmuş.
Buradan ilhamla bugün için teklifiniz nedir peki?
Akdeniz bizim için her zaman önemliydi.
Akdeniz’de yapılması gereken çok önemli bir
şey var: Akdeniz, insanları, kültürleri birbiriyle
barıştıran çok önemli bir hafıza olabilir ve bunu
biz Türkiye olarak sağlayabiliriz. Turgut Reis, fikir,
duygu, hayata bakış açısı, idealizmi ile dünyayı
dönüştürebilme keyfiyetini içime koyan bir idol
olarak hep benimle beraber oldu. İstiyorum ki,
romanı okuyanlar da bu duygularla donansın.
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Dünyanın hemen her yerindeki mülteci hikâyelerine, onların yaşadığı dramlara
baktığımızda bu hikâyeler arasındaki benzerlikleri görebilmemiz mümkün. Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin Jihad Hojeily ve Michelle Keserwany ile birlikte
yazdığı ve tek başına yönettiği “Kefernahum” filmi de bir mülteci hikâyesi.
Nadine Labaki ilk filmi “Karamel”le birlikte sinemaseverlerin radarına girdiğini
daha şimdiden 21. yüzyılın en önemli yönetmenleri arasında gösterilen Lübnanlı bir
yönetmen. Labaki, “Karamel”de beş kadının bir kuaförde yollarının kesişmesiyle
hikâyelerini aktarıyordu. Kadının dünyasına, kadınca bir bakış sağlayan yönetmen
daha sonra ikinci filmi “Peki Şimdi Nereye?” ile politik yönü daha ağır basan, yine
kadınların gözünden, iç savaşı konu eden bir filmle yönetmen koltuğuna oturdu.
Bir çocuğun gözünden…
“Kefernahum”da ise bu kez yaşananları kadınların gözünden değil, başrolde yer
alan bir çocuğun, Zain’ın gözünden aktarıyor.
Filmi anlayabilmek için öncelikle “Kefernahum”un ne demek olduğunu bilmek
gerekiyor. Kefernahum, İncil’de Luka 10. ayette bahsi geçen bir şehir. Tam olarak
şu şekilde geçiyor:
“Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse, önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan
hastaları iyileştirin ve kendilerine, Tanrı’nın egemenliği size yaklaştı’ deyin. Ama
bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse, o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin:
‘Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin
ki, Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı.’ Size şunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali
Sodom Kenti’nin halinden beter olacaktır.
‘Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve
Sayda’da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda’nın halinden beter olacaktır. Ya
sen, ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin!’”
Yani İsa Peygamber tarafından lanetlenmiş bir şehir söz konusu olan.
Filmin daha ilk başlarında Zain’ı mahkeme salonunda görürüz. Hakimle girdiği
diyalogla niçin orada olduğunu anlarız.
“Hakim: Neden buradasın biliyor musun?
Zain: Evet
Hakim: Neden?
Zain: Anne ve babamdan şikayetçiyim.
Hakim: Anne ve babandan niçin şikayetçisin?
Zain: Beni dünyaya getirdikleri için.”
Çocuk ıslah evinden gelen Zain’ın oraya nasıl düştüğünü ise film boyunca merakımızı sürekli diri tutan bir anlatımla izleriz.

KEFERNAHUM

Lübnanlı yönetmen
Nadine Labaki’nin ilk
karesinden son sahnesine
kadar yaşadığımız hayatı,
etrafımızdaki göçmenlerin
içinde bulundukları sıkıntıları
gözler önüne seren filmi
“Kefernahum”u Samed
Karagöz yazdı.
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Beyrut’un bütün çarpık
yapılaşması, yoksul
mahalleleri ve bu
mahallelerin ne kadar
büyük bir çaresizlik
içinde olduğu drone
kamerasıyla izleyiciye
sunulurken yönetmen
diğer planlarda ve
sahnelerde mümkün
olduğunca yakın
çekimler yaparak yüzlere
odaklanır.

KEFERNAHUM

Sistemin çarpıklığı
Film boyunca aile kavramının sürekli olarak sorgulanması arka planda yer alır.
Zain, kaç tane olduğundan emin olamadığımız kadar çok kardeşlidir. Ama içlerinden bir tanesi, Seher, onun için çok daha önemlidir ve onu çok sever. Onun için
birçok fedakârlıkta bulunur. Birçok göçmenin yeni bir yere yerleştiğinde karşılaşacağı problemlerle karşı karşıyadır Zain’ın ailesi. Yakın zamanda göç etmemiş olsa
bile göçmenliğin getirdiği dezavantajların hepsi onların yakasını bırakmamaktadır. Büyük bir yoksulluk içinde yaşıyorlar, çocukların hiçbirinin nüfus cüzdanı bile
yok. Bu yoksullukla birlikte hayatta kalma çabası filmin merkezinde yer alıyor.
Yönetmen Nadine Labaki bu yoksulluğu gözler önüne sererken kimseyi suçlamıyor, yargılamıyor; içinde bulunulan sistemin çarpıklığını gösteriyor. Duygu
sömürüsüne başvurmadan son derece dengeli bir şekilde dokunaklı bir hikâye
anlatıyor. Zain’ın anne-babasından çok daha vicdanlı, merhametli davranışları
sayesinde filmin sağladığı empati duygusu yükseliyor. Zain ortaya çıkarttığı güçlü
karakteriyle sadece izleyicinin desteğini almıyor, ona rahatlıkla güvenebileceğimizi
de gösteriyor.
Dışarıdan baktığımızda kötü birer ebeveyn olan ailenin kim bilir kaçıncı kuşak
göçmenlerden oluştuğunu ve başka bir hayat tarzına dair bilgilerinin olmadığını
aklımızda tuttuğumuzda filmde “kötü karakter” kim, anlamakta zorlanıyoruz.
Zain içinde bulundukları bu durumu kabullenmiş bir çocuk görünümü sergilerken
yaşadıkları ve kızkardeşi Seher’in başına gelenler onun öfkelenmesine ve isyan
etmesine neden oluyor.
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İlk karesinden son sahnesine kadar yaşadığımız hayatı, etrafımızdaki
göçmenlerin içinde bulundukları sıkıntıları gözler önüne seren film seyirciyi
rahatsız ederek gerçekleri gösteriyor.
Film boyunca sadece filmin son sahnesinde güldüğünü gördüğümüz Zain’ı
oynayan Zain al Rafeea da aslında bir
Suriye göçmeni ve film çekildiğinde
8 yıldır Beyrut’ta yaşıyordu. Filmde
İsveç’e gitmeye çalışıyor ama gerçek
hayatta filmin çekimleri bittikten ve
Cannes’dan büyük ödülle döndükten
sonra ailesiyle birlikte Norveç’e yerleşiyor. Nadine Labaki, Zain’ın Norveç’e
gidişinin belgeselini, Kefernahum’un
kamera arkası görüntülerini de kullanarak hazırlıyor.
Başroldeki bir diğer kişi Rahil’i canlandıran Etiyopyalı Yardanos Shiferaw çekimler bittikten iki gün sonra
tutuklanıp tıpkı filmdeki gibi sınırdışı
ediliyor.
Film boyunca karşımıza çıkan karakterlerin birçoğunun farklı milletlerden
olduğu anlaşılıyor. Ermeni, Suriyeli,
Etiyopyalı ve diğer Afrika ülkelerinden
legal veya illegal yollardan Beyrut’a
gelip kendilerine yeni ve daha iyi bir
hayat kurma hayaliyle gelenlerin içinde
bulundukları durumun geride bıraktıkları yerlerden çok da farklı olmadığını görüyoruz.

Beyrut’un yoksul mahalleleri
Film teknik anlamda son derece başarılı. Yönetmen Nadine Labaki verdiğini
röportajlarda çekimlerin tam 6 ay sürdüğünü, kurgu aşamasının ise 2 yıldan
fazla olduğunu belirtiyor. Filmdeki
oyuncuların profesyonel oyuncular
olmayıp canlandırdıkları karakterlere
yakın birer hayat sürdüklerini öğrenince çekim süresini niçin bu kadar
uzun olduğu daha rahat anlaşılıyor.
Çekimler yapılırken gerçek mekânlar
kullanılıyor. Beyrut’un bütün çarpık
yapılaşması, yoksul mahalleleri ve bu
mahallelerin ne kadar büyük bir çaresizlik içinde olduğu drone kamerasıyla
izleyiciye sunulurken yönetmen diğer
planlarda ve sahnelerde mümkün olduğunca yakın çekimler yaparak yüzlere
odaklanır.
2018 yılında yönetmenin diğer iki filmi
“Karamel” ve “Peki Şimdi Nereye?”
gibi “Kefernahum” da Cannes Film
Festivali’nde gösterildi. Festivalin ana
yarışmasında yer alan film jüri büyük
ödülü ve Ekümenik jüri ödüllerini
kazandı. Fransız Cesar Ödülleri’nde,
Bafta’da, Golden Globe’da yabancı
dilde en iyi film ödüllerini kazandı.

Oscar’da Lübnan’ı temsil eden film
burada da Yabancı Dilde En İyi Film
dalında son beşe kalma başarısını
gösterdi. Bir önceki yılda da Lübnanlı
Ziad Doueiri’nin “Hakaret” (The Insult) isimli filmi Oscar’da Yabancı Dilde En İyi Film dalında son beşe kaldığı
için dikkatlerin Lübnan sinemasına
kaymasına neden oldu.
4 milyon dolarlık bir bütçeye sahip
olan film yapımcıları da şaşırtarak
54 milyon doların üzerinde, ki büyük
çoğunluğu Çin’den, bir gişe hasılatı
yaparak tüm zamanların en fazla gişe
hasılatı toplayan Arap ve Ortadoğu
filmi oldu.
İlk karesinden son sahnesine kadar
yaşadığımız hayatı, etrafımızdaki
göçmenlerin içinde bulundukları sıkıntıları gözler önüne seren film seyirciyi
rahatsız ederek gerçekleri gösteriyor.
Bu filmi izleyen herkesin göçmenler,
mülteciler ve azınlıklar söz konusu
olduğunda çok daha dikkatli olacağına
inanıyorum.
Sanatın işlevlerinden biri insanların
yüzüne gerçekleri haykırmak değil mi?
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“Mutlu Yıllar
Sana Farah…”
Uzun yıllar Beyoğlu, Gümüşsuyu’nda oturdum. İki sene önce Cape Town’a biraz kafa
dinlemeye biraz da yeni bir başlangıç yapmaya gittim. Bu nedenle de evimi kapattım. Döndüğümde nerede yaşayacağıma dair kafamda net bir şey yoktu. 2 yıl aradan
sonra İstanbul’a döndüğümde kalacak yer aramaya başladım. Karaköy’de müdavimi olduğum bir kafede arkadaşlarla otururken onlara ev arayışımdan bahsettim.
Aramızda geçen bu sohbeti duyan kafe çalışanı yanıma yaklaşarak, “Balat çok güzel,
orada yaşayabilirsin” dedi. Aslında yıllardır Balat’ta yaşamayı hayal ediyordum
ama bir türlü bu hayalimi gerçekleştirememiştim. Ertesi gün Balat’ta ev bakmaya
başladım. Balat zihnimde, eski yapıların olduğu bir muhitti ama yıllar sonra oraya
gittiğimde bu muhitin çok değiştiğini gördüm. Bir çok ev restorasyon geçirmiş, birbirinden güzel kafeler, ev yemekleri yapan mekânlar, her kesimden insanın kendini
ifade edeceği bir mahalle haline gelmişti. Bir emlakçıya girdim ve ilk baktığım evi
beğendim, üç katlı minik tatlı bir Rum eviydi. Boya badana işlerinden hemen sonra
yeni evime taşındım.
Taşındığım günün ertesinde Balat’ın farklı bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleştim.
Evimin önüne bir çöp torbası bırakılmıştı, yan komşum o çöpü benim bıraktığımı
düşünerek bana kızdı; daha bu benim değil dememe kalmadan sokakta bir patırtı
çıktı bu çöp mevzusu üzerine. Böylece sokak ahalisiyle de tanışmış oldum. Bir zaman
sonra evlerinin önünde oturan ve karşıdan karşıya sohbet eden mahalle sakinleriyle
arkadaş olduk. Yaşlı teyzeler, sokaktan geçenlerin şeceresini okuyordu bana. Çocukken aynı mahallede büyüyüp evlenenler, boşananlar, taşınanlar, zenginleşenler, fakirleşenler... Kısacası mahallenin kısa tarihini alıyordum yaşlı ve tatlı teyzelerden.
Davetli listesi ve hazırlıklar
Bizim sokakta her kültür ve demografiden insan var. Romanlar, Doğulular, Karadenizliler ve tabii ki Suriyeliler. Bu yazının asıl konusu Suriyeli çocuklar olduğu için
“ve tabii ki Suriyeliler” cümlesini kullandım. Bilenler bilir, Balat’ın iki ana caddesi
var: Vodina ve Yıldırım. Vodina Caddesi’ni ekseriyetle kilise ve sinagog duvarları
oluşturur. Bahçelerindeki dev çınar ağaçlarıyla sokağa gölgelerini verirler. Günün
her saati, Arnavut kaldırımları, renkli Rum evleriyle dolu Vodina Caddesi’nden geçmek bir başka zevk verir insana.
Sokaklarından geçerken göreceğiniz şeylerden biri de gruplar halinde dolaşan Suriyeli çocuklardır. Çoğu Halepli olan bu çocuklar 5 ila 12 yaş aralığında, mendil, kitap
ayracı ya da kitap satarak vakitlerinin çoğunu sokakta geçirirler. Ben de arada bir
kitap ayracı ya da kitap alarak onlarla sohbet etme imkânı bulurum. Zaman geçtikçe
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Bir gün Vodina’dan yürürken Farah beni bir grup arkadaşıyla durdurdu. Adımı dahi
bilmiyorlar, sonradan öğrendiler. Ben de sadece birkaçının adını biliyorum. “Abi!” dedi
Farah, “2 gün sonra benim doğum günüm, bana bir doğum günü kutlaması yapar mısın?”
arkadaş olmaya başladık onlarla. Bir
gün yine Vodina’dan yürürken Farah
beni bir grup arkadaşıyla durdurdu.
Adımı dahi bilmiyorlar, sonradan öğrendiler. Ben de sadece birkaçının adını
biliyorum. “Abi!” dedi Farah, “2 gün
sonra benim doğum günüm, bana bir
doğum günü kutlaması yapar mısın?”
“Nasıl yani?” dedim. “İşte böyle pasta
alıyorlar ya bir de mum…” Güldüm ve
sevindim. O an, “Tamam” dedim ama
böyle bir şey yapacağımı hiç düşünmemiştim. Farah, “Ben sana davetli
listesini vereceğim gün içinde” dedi.
Evimi bilmiyordu; ama zaten günde en
az beş kez sokaklarda karşılaştığımız
için yine karşılaşacağımızı biliyorduk.
O yüzden yer, konum ve saat bilgisi vermiyorduk birbirimize. Birkaç saat sonra
karşılaştık nitekim ve Farah elinde bir
listeyle geldi. Listede altı kişi vardı.

İsimlerin her biri birbirinden güzel altı
kişi... İsimlerin güzelliğini görmeniz
için buraya yazmaktan kendimi alıkoyamıyorum: İman, Şehit, Farah, Hasan,
Yasemin, Meryem, Revan.
Listeye dikkatlice bakınca birkaç ay
önce kaçak yollarla Hollanda’ya giden
Revan’ın da ismini gördüm. “Neden
Revan’ın ismi de listede?” diye sordum.
Dediler ki: “O burada olmayabilir; ama
o bizim hep kalbimizde, onun da burada olmasını istedik.” Bu cümle gerçekten tüylerimi diken diken etti. Bir çocuk
kalbi o kadar büyüktü ki! Çocuklarla
doğum günü kutlaması için sözleşerek
ayrıldık. Aradan birkaç gün geçti ve
Farah, “Doğum günüm ne zaman” diye
sormaya başladı. Ben de o an, “Cuma
günü” dedim. Bu arada Farah’ın doğum günü söylediği gibi iki gün sonra

değildi. Diğer Suriyeli çocuklar gibi o
da doğduğu günün ne zaman olduğunu
bilmiyordu. Sadece izlediği videolardan
ya da mahallede gördüğü kutlamalardan yola çıkarak herkesin bir doğum
günü olduğunu ve bu günü kutladığını
düşünüyordu.
Nihayet cuma günü saat 14.00 civarında
sokakta çocuklarla karşılaştık ve doğum
günü kutlaması başladı. Beraber gidip
Farah’ın beğendiği pastayı aldık. Birkaç
farklı kafeye girdik ve doğum günü
kutlamasını orada yapmak için izin
istedik. Maalesef bizi kabul etmediler.
Bu tavrı yadırgamadım; ama her gün
yalnız gittiğim, oturduğum, çalıştığım
kafeye küçük bir grup çocukla gittiğimde bunun sorun olması inciticiydi. O
çocukların bununla yüzleşmek zorunda
kalması daha da kötüydü. En nihayetin-
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Listede altı kişi vardı. İsimlerin her biri birbirinden güzel altı kişi... İsimlerin
güzelliğini görmeniz için buraya yazmaktan kendimi alıkoyamıyorum:
İman, Şehit, Farah, Hasan, Yasemin, Meryem, Revan.

DOĞUMGÜNÜ

D AV E T L I

LISTESI

de sürekli gittiğim kafelerden biri bizi
çok sıcak karşıladı. Bu durum, diğer
kafelerin tavrını bir ölçüde telefi etti
(Hatta kafenin adını da burada belirtmek istiyorum; çünkü iyi insanları ve
mekânları onore etmek gerekir: Brew
Coffee Works).
İyiler iyiliği yaymalı
Farah, listeye yazdığı arkadaşları ve
hayallerimizde bizimle olan Revan’la
beraber bir masaya oturduk. Pastayı
garsona verdik ve kutlamaya hazır
hale getirmesini rica ettik. Üzerindeki
mumlarla beraber pasta gelince Farah
heyecandan ölecek gibiydi. Tabii
diğerlerinin de bu durum karşısındaki
şaşkınlıkları gözlerinden okunuyordu.

F O T O Ğ R A F A A / Ş E B N E M C O Ş K U N

Farah’ın arkadaşları ve kafedeki diğer
müşteriler, “Mutlu yıllar sana Farah”
nakaratı eşliğinde Farah’ın mumları
üflemesini beklediler. Mumlar söndü
ve alkışlar koptu. Farah kendi elleriyle
herkese pastasını servis etti. Kafede
bulunan iki kişiye de kendi pastasından
verdi. Fotoğraflar çekildi, sohbet edildi.
Sohbet esnasında çocukların arasındaki çekişmeler de gözlerden kaçmadı.
Doğum günü kutlamasının güzel bir
şeye benzediğini gören listedeki diğer
isimler, “Bizim doğum günümüz ne zaman olacak?” diye söylenmeye başladı.
“Sizin doğum gününüz ne zaman?”
diye sordum; ama hiçbiri tam olarak
doğdukları günü bilmiyordu. Yine
de iki gün sonra ya da yarın diyenler
çoğunluktaydı. Onlara da, “Bir ara

doğum gününüzü kutlarım” dedim.
Bu arada doğum günü kutlaması yapacağımı Twitter’dan duyurunca birçok
kişi kutlamaya gelmek istedi. Hediye
göndermek isteyenler de oldu. Türk
toplumunun ne kadar iyi kalpli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Her
toplumda olduğu gibi olaylara farklı
bakan insanlar var. Bu da çok normal ama iyiler iyiliği yaymalı ki iyilik
çoğalsın. Farah dışardan davetli kabul
etmediği için kimseyi doğum gününe
davet edemedik ama hepsinin mesajını
tek tek ilettim. Çocuklar hala burada ve
Balat sokaklarını sesleriyle, kavgalarıyla neşeleriyle cıvıldatıyorlar.
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Ertesi gün patlama olacağından habersiz,
bir Ağustos gününde Suriye’de, Cerablus’ta
bölgeyi bilen mihmandarlar eşliğinde merkez
çarşıyı dolaşıp fotoğraf çekiyordum. Bölgede
sık sık canlı bomba ve suikast girişimleri
düzenlediğinden tedbir amaçlı bulunduğumuz
yerde uzun süre vakit geçirmiyorduk. Çarşıda
bulunduğumuz kısa süre içerisinde ağır işlerde
çalışan çocuklara rastladım. Tıpkı daha önce
Suriye’nin farklı bölgelerinde rastladığım
yüzlercesi gibi. Yürürken ara sokakta gördüğüm
bu iki çocuğa yaklaştım. Onlar, Suriye’deki
diğer yaşıtları gibi çocukluklarını bir kenara
bırakıp ailelerine destek olmak için çalışmak
zorundaydılar. Çocuk işçilerden biri UNICEF’in
logosunu taşıyan formayı giyiyordu. Bu durumu
oldukça ironik buldum ve o anı fotoğrafladım.
Görevi çocukların haklarını korumak olan
uluslararası bir yardım kuruluşunun forması,
çocuğun iş üniforması olmuştu. Sizce de
yeterince ironik değil mi?

© AA

YA Z I V E

FOTOĞRAF:

ESRA HACIOĞLU
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P R O F. D R . H A N DA N İ N C İ
“ ÖT E K I N I N D E R D I Y L E D E RT L E N M E H AS L E T I N I
Ç O C U K LU K TA I Ç I M I Z E Y E R L E ŞT I R M E L I Y I Z ”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile edebiyatın
iyiliğe etkisini ve üniversitede bünyesindeki çocuk konservatuvarını konuştuk.

FOTOĞRAF AA / ARIF

H Ü D A V E R D I Y A M A N

Siz aynı zamanda yeni Türk edebiyatı alanında profesörsünüz. Buradan başlayalım istiyorum. Son yıllarda edebiyatın iyileştirici etkisinden bahsediliyor. Hem okuyarak
hem de yazarak bir tedavi yöntemi yani… Bu hususta
neler söylemek istersiniz?

verir; anlama ve tahammül etme meziyeti kazandırır. Bu çok
önemli bir eşiktir. İnsan olma, olgunlaşma süreci böyle başlar. Başkalarının acılarını, ümitlerini, hayal kırıklıklarını,
mücadele azimlerini dile getiren büyük sanat eserleri bizi de
şikâyetten, ataletten, mutsuzluktan ve ümitsizlikten kurtarır.

Edebiyat bize başkalarının hikâyelerini anlatır. Bu hikâyeler
de bize yeryüzünde yalnız olmadığımızı, üzüntümüzde, kederimizde, sevincimizde aslında ortak bir insanlığın macerasını yaşadığımızı fark ettirir. Edebiyatın iyileştirici gücünden söz edeceksek eğer, bu güç daha çok bu noktada ortaya
çıkar. Edebiyat bize dayanma, direnme ve sürdürme gücü

Bilhassa çocuklara mesela merhameti edebiyat vasıtasıyla
öğretmek mümkün değil mi?
Merhamet doğuştan edinilmez, öğrenilen bir meziyettir
merhametli olmak. Bunu ya acıyı, pişmanlığı, mutluluğu
ve paylaşmayı tadarak, deneyimleyerek öğreniriz ya da bu
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Sanat alanında gelişmek için çocukluk döneminden
itibaren ciddi bir eğitim programının yürütülmesi
çok önemli. Müfredattaki birkaç saatlik dersle
ilerlenecek bir alan değil bu. Yarı zamanlı
eğitimimiz bu açıdan çok anlamlı bir imkânı
sunuyor yetenekli gençlerimize.

duyguları dile getiren edebiyat eserleriyle kavrarız. Beni
çok sarsan öyküler okumuştum çocukluğumda. Orhan Kemal’in Çikolata ya da Ekmek Parası gibi öykülerinden çok
etkilenmiştim. Benim başıma gelmeyen, gelmeyecek olanı
sanki yaşamış gibi derin bir sarsıntıyla hissetmiştim. Bu
açıdan edebiyatın gücü muazzamdır. Aslında bütün büyük
yazarlarda insanlık halleri bizi acıya, çaresizliğe, haksızlığa
karşı dolaylı olarak tavır almaya yönlendirir. Bugün büyük
bir merhamet krizi yaşanan dünyamızda sadece edebiyatta
değil, sinemasıyla, tiyatrosuyla bütün sanat eserlerinde merhamet duygusunu daha yoğun şekilde işlememiz ve eskilerin diğergâmlık dediği ötekinin derdiyle dertlenme hasletini
daha çocuklukta içimize yoğun bir şekilde yerleştirmeliyiz.
Sanata bir hedef ve program sunuyor gibi oluyorum burada,
ama evet, tam da öyle.
Çocuklar demişken MSGSÜ bünyesindeki Çocuk Konservatuvarı’na gelelim. Burası çocuklara Müzik, Bale ve
Koro Sanat Dallarında eğitim veren ilk ve tek konservatuvar. Nasıl bir eğitim veriliyor?
Evet, üniversitemizin çok değerli bir Konservatuvar bölümü
var, ancak asıl benzersizliği ve değeri bir Çocuk Konservatuvarımızın olması. Çocuk Konservatuvarında 378 öğrencimiz eğitim görüyor. 5. sınıfa kadar öğrenciler yarı zamanlı
devam ediyorlar. 5. sınıftan sonra da isterlerse bir sınava
tabi tutularak tam zamanlı konservatuvar öğrencisi olabiliyor. Aynı zamanda, başka bir kurumda orta-lise eğitimini
sürdüren ancak müzikte yetişmek isteyen yetenekli gençlerimize de yarı zamanlı programdan yararlanmayı sürdürebili-

yor. Sanat alanında gelişmek için çocukluk döneminden itibaren ciddi bir eğitim programının yürütülmesi çok önemli.
Müfredattaki birkaç saatlik dersle ilerlenecek bir alan değil
bu. Yarı zamanlı eğitimiz bu açıdan çok anlamlı bir imkânı
sunuyor yetenekli gençlerimize. Konservatuvar öğrencilerimiz gerçekten çok başarılı, dünya çapında önemli ödüller
kazanıyorlar, onlarla gurur duyuyorum.
Bu alanda beni çok mutlu eden bir proje de Mardinli ortaöğrenim öğrencilerinden oluşan Mavi Hayaller Korosu’nun
Konservatuvarımızın davetiyle 23 Nisan’da okulumuza yaptığı ziyaretti. Çok özverili, gayretli bir öğretmenin projesi
olan bu pırıl pırıl koronun okulumuzda sergilediği performans hepimizi büyüledi. Onları bu yılın 23 Nisan’ında yeniden davet etmek istiyorduk ama salgın nedeniyle maalesef
gerçekleştiremedik. Konservatuvarımız ile Anadolu’da
MEB çatısı altındaki bu tür korolar ile daha güçlü ve yakın
ilişkiler geliştirmeyi hedefliyorum.
Halihazırda üniversitenizdeki sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinden bahseder misiniz?
1882 yılında kurulan üniversitemiz en köklü, eski sanat
üniversitemizdir. Özellikle resim, heykel ve mimari alanlarında ülkemizin gelişmesi içinönemli ve sürekli bir katkı
yapmıştır. Buna bağlı olarak toplumsal sorumluluk söz
konusu olduğunda da kurumumuz öncelikle sanat alanında
öne çıkar. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerli bir
projesi olan Güzel Sanatlar Liseleri’ne üniversite olarak akademik kadromuzla destek vermekteyiz. Üsküdar ve Beşiktaş
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FOTOĞRAF AA / SAADET FIRDEVS APARI

ilçelerinde güzel sanatlara yönelik sürdürdüğümüz destek
derslerine bu yıl da online olarak devam edeceğiz. Ayrıca,
Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğümüzle “Gelecek İçin Söz
Bizde Yaşanabilir Kentler Sempozyumu”na üniversitemizin
Mimarlık Bölümü hocaları; yine aynı müdürlüğün “Kendini
Geliştir Geleceği Değiştir başlığıyla yürüttüğü öğretmen
eğitimleri, üniversitemiz hocalarının desteği ve katkılarıyla
yürütüldü. Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geliştirdiği bir proje olan Tasarım-Beceri Atölyeleri Akademik İş Birliği Toplantı ve Çalıştaylarına katılan
hocalarımız bu atölyelerinin kurulum ve işleyişi konusunda
danışmanlık yapmaktalar. Ayrıca üniversitemizin sergi alanlarını zaman zaman STK’ların kullanımına sunarak ülkemizin sanatsal ve kültürel alanda gelişmesine katkı sunmayı
sürdürüyoruz. Öğrenci kulüplerimiz de sosyal sorumluluk
ve gönüllülük çalışmalarında eğitim aldıkları branşlara göre

müzik ve sanat alanında etkinlikler ve toplumsal paylaşımlar
yapmaya gayret ediyorlar. Yönetim olarak onların bu güzel
girişimlerini destekliyoruz.
Kovid-19 sürecinde gönüllülük ve sosyal sorumluluk meselelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş
olduk. Yeni dönemde bu iki konuya dair planlarınız neler?
Salgın dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi bize.
Kendiniz kadar başkaları için de yaşadığımızı anladık.
Maskelerimiz ve temizliğimiz sadece bizi değil karşımızdakini de koruyor. Birlikte hareket etmezsek başaramayacağımızı artık iyice anlamış durumdayız. Her felaket gibi
bu da dünyayı ve yaşantımız yeniden gözden geçirmemizi
sağladı. Bunu bir kazanç olarak görmek gerek. Ama önemli olan farkındalığın sürekliliğidir. Bu bilinci taze tutmak
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Beni çok sarsan öyküler okumuştum çocukluğumda. Orhan
Kemal’in Çikolata ya da Ekmek Parası gibi öykülerinden çok
etkilenmiştim. Benim başıma gelmeyen, gelmeyecek olanı sanki
yaşamış gibi derin bir sarsıntıyla hissetmiştim.

gerekiyor. Sosyal sorumluluk faaliyetleri,
gönüllülük çalışmaları giderek daha da
etkili ve önemli bir yer kazanacak hayatımızda. Bunlar çok dikkatli örgütlenme süreçleri
de getiriyor. Sadece iyilik yapmayı istemek,
sorumluluk hissetmek de yetmez. Neyi ne
zaman yapmamız gerektiğini o felaketler
yaşanmadan öğrenmeliyiz. Salgın, deprem, küresel ısınma ve benzeri felaketlerin
kapımızı çalmasını beklemeden öngörülerle
çalışmaya başlamalıyız. Son zamanların çok
sevindirici bir gelişmesi okullara seçmeli
olarak Gönüllülük ve Sivil Toplum dersleri

FOTOĞRAF AA / ADEM

DEMIR

konması oldu. Bu çok yararını göreceğimiz
bir girişim. Nitekim, Cumhurbaşkanlığı
11. Kalkınma Planının Sivil Toplum başlığı
altında üniversite öğrencilerinin gönüllülük
ve STK faaliyetlerine katılımı ile STK’larda
staj imkanlarının kolaylaştırılması teşvik
edilmesi önemle vurgulanmış ve daha da
önemlisi üniversitelerde sivil toplum merkezlerinin yaygınlaştırılması ve sivil toplum
sertifika ve yüksek lisans programlarının
açılması için çalışmalar yapılması istenmiştir. Biz de kurum olarak bu doğrultuda
çalışmaya başladık.
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SÜHEYL ÜNVER’IN
İZINDEN GIDEN
ÇOCUKLAR
Mim Sanat Derneği, ülkemizde gölgede kalmış tüm yeteneklere ışık olacak
ortamların oluşmasının sağlanmasını, imkânları kısıtlı çocuklarımızın fırsat
eşitliğine kavuşması amacını güdüyor.
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Mim Sanat Derneği’nde
çocuklar sanat eğitimlerinin
yanı sıra alanında uzman
kişilerin seminerleriyle de
kazanımlarını artırıyorlar.
Mesela Dede Korkud
masallarını Prof. Dr. Mim
Kemal Öke hocamızın
dilinden dinlediler.

2015 yılında kurulan Mim Sanat Derneği’nin önceliği koruma ve bakım altına alınmış çocuklar. Kuruluşun hazırlık safhası yaklaşık iki yıl sürmüş. Kurucu yönetim
kurulu üyeleri ve danışman eğitmenlerle hayata geçirmek istedikleri projeler üzerinde
çalışıp yol haritalarını çizmişler.
Birleşmis Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki “Her çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama, serbestçe katılım hakkı vardır” maddesinden yola çıkan Mim Sanat
ülkemizde gölgede kalmış tüm yeteneklere ışık olacak ortamların oluşmasının sağlanmasını, imkânları kısıtlı çocuklarımızın fırsat eşitliğine kavuşması amacını güdüyor.
Devlet koruması altında olan çocuklarımız ve imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının
güzel sanatlara olan yeteneklerini ortaya çıkarmak, tarihin derinliklerinden süzülüp
gelen kültür mirasımızın değerleri ile bu yetenekleri buluşturmak ve toplumsal barışa
hizmet edecek nesiller yetişmesi en büyük hedefleri.
İlk olarak da S.E.S projesini hayata geçirmişler. Yani Sanat-Eğitim-Spor. Proje kapsamında istekli ve yetenekli çocuklar Mimsanat Akademisi bünyesindeki kıymetli
sanatçı eğitmenler ile buluşmuş. S.E.S Projesi eğitim branşları şöyle:
• Türk Süsleme Sanatları
• Resim
• Türk Makam Müziği
Sağlam bir sanat zemini
Dört yıl olarak planlanan eğitim programında Türk süsleme sanatları, resim ve
Türk makam müziği öğretimi yoluyla çocuklara ve gençlere nitelikli bir farkındalık
sağlamak amaçlanıyor. Çocuklar için sağlam bir sanat zemini teşkil edecek olan
proje, onları mesleki eğitim yolunda konservatuar ve güzel sanatlar akademilerine de
hazırlayacak şekilde oluşturulmuş.
Mim Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kesgün derneğin kuruluşunu şöyle
anlatıyor: “Toplumun sanatla yüceleceği inancı ile 2015 yılında bir hayalle başlayan
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yolculuğumuz 2017 yılında kuvveden fiiliyata geçme anı hepimiz için heyecanlı olmuştu.”
Kesgün’ün akademide eğitim alan çocuklara dair gözlemleriyse şöyle:
“9-12 yaş aralığındaki çocuklar servislerinden inip bahçeye
doğru ilerliyorlardı. Şaşkın ve meraklı gözlerini izlerken,
yüreklerinin çarpmasını duyar gibiydim. Zira aynı merak, heyecan ve yürek çarpması bende de vardı. Çocukları anlayabiliyordum. Bilmedikleri bir yerde tanımadıkları kişilerle karşı
karşıyaydılar. Çocuklarımız yaşadıkları hayatı seçmemişlerdi
ama yaşayacakları güzellikleri seçebilme şansı sunulmuştu.”
Gelecek artık çocukların
Mim Sanat’taki duayen hocalardan da şöyle bahsediyor Fatma Kesgün:
“Bir sınıfta Nilgün Gencer hocamız minyatür sanatıyla, Dürdane Ünver Hocamız Kaatı’ sanatıyla, Süreyya Alper hocamız
tezhip, Neslihan Can hocamızda karakalem çalışırken diğer
alanda ise Ruhi Ayangil hocamız ve müzik eğitimcilerimiz
Tanbûrî Cemil Bey eserlerini icra ediyorlardı. Burada yapılan
aslında çocuklarımızın gönüllerinin hangi alana meyilli olabi-

leceğinin bir sunuşuydu. Çocuklarımızdan bazıları ezginin
büyüsüne kapılmış müziğe doğru yönelirken bazı çocuklarımızda renklerin çizgilerin hikayelerin içine girmişti bile...
Çocuklarımız ayda bir olmak kaydıyla 5 kez bu sanatları kendilerine tecrübe ettiler. Burada müziği seçen öğrencilerimiz
diğer branşlara, görsel sanatları seçen çocuklarımızın ise bir
diğer branşa geçmemesi oldukça ilginç bir tecrübeydi bizler
için. Evet gönüllerinin meyil ettiği bölümleri seçmişlerdi bile.
2017 yılının Eylül ayında başlayarak haftada bir perşembe
günleri 3 saat olarak planlanan sanat eğitimi yoluyla hazırlanan gelecek artık çocuklarımızındı.”
Fatma Kesgün dertlerinin köklerimizde var olan bilginin
aktarılmasına köprü olabilmek, sanat ve bilimin ışığında merhamet, muhabbet, mesuliyet, mahviyet, marifet gibi değerlerimizi aktarabilmek olduğunu söyledikten sonra sözlerini şöyle
sürdürüyor:
“Derdimizi hal eyledik, halimizi fiiliyata geçirdik. Meşakkatli
ve zor bir işe talip olmuştuk lakin bu süreçde çocuklarımızın gelişimiyle gözlerindeki hüznün ışıltıya geçişine de şahit
olmuştuk. Evlad-ı vatan için gönül birliği ile yaptığımız bu
gayret ve çaba geleceğe dair bizim umutlarımızı yeşertmiş
çocuklarımızdaki öğrenme becerisi bizleri motive etmişti.”
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DERGİ / SÜHEYL ÜNVER’IN

İZINDEN GIDEN ÇOCUKLAR

Dört yıl olarak planlanan eğitim programında Türk süsleme
sanatları, resim ve Türk makam müziği öğretimi yoluyla
çocuklara ve gençlere nitelikli bir farkındalık sağlamak
amaçlanıyor.

Unutulmaz anlar, anılar
Mim Sanat’ta eğitim alan çocukların ilk
konserine dair izlenimleriyle şöyle:
Yıl 2018, haftada 1 gün 3 saatlik sanat
eğitimlerinin üzerinden 36 hafta
geçmişti ki Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda ilk kez çocuklarımız sanatçı
kimlikleri ile sahnede ve tuvallerinin
yanı başında vakur duruşlarıyla kamuya duyurulmuştu. Mühim olan çocuklarımızın geçmişte ne yaşadıkları değil
gelecekteki güzelliklere sahip çıkmalarıydı tüm gayretimiz. Tanbûrî Cemil
Bey notalarını icra etmek ve Ord. Prof.
Dr. Süheyl Ünver’in izinden gitmek hiç
de kolay değildi lakin hocalarımızın
sevgi ile yaklaşımları, gayretleri çocuklarımızın üzerinde olumlu etkisine

bilim, sanat, siyaset, cemiyet alanlarına
mensup konuklarımız da şahit olarak
ayakta alkışladılar. Bu ilk konser ve sergilerinde ayrıca değerli sanatçı Nesrin
Sipahi ile aynı sahneyi paylaşmaları
çocuklarımız için unutulmaz bir anı
olarak yerini aldı.”
Çocuklar, 2019 yılının Nisan ayında
yaklaşık 70 çocuk Dolmabahçe Sarayı’nın Meşkhane Salonu’nda Ahmet
Özhan eşliğinde Tanbûrî Cemil Bey’in
eserlerini seslendirirken Türk süsleme
sanatlarında yaptıkları tezyinatları da
sergileme imkânı bulmuşlar.
Mim Sanat Derneği’nde çocuklar sanat
eğitimlerinin yanı sıra alanında uzman
kişilerin seminerleriyle de kazanımlarını artırıyorlar. Mesela Dede Korkud

masallarını Prof. Dr. Mim Kemal Öke
hocamızın dilinden dinlediler.
Kesgün’ün bir de teşekkürü var:
“Fikir öncüsü Prof. Dr. Ruhi Ayangil
hocamıza yaşamımın en kıymetli anları
olarak gördüğüm hikayeleriyle hüzünlendiğim, yaptıklarıyla gururlandığım
bir dönemi yaşamama aracı kıldığı,
çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya
vesile ettiği için sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.”
Sağlıklı, geleceğe umutla bakan, köklerimizdeki var olan bilgiyi bilen, aktaran
yaygınlaşması için çaba gösteren, dünya
barışına katkı sağlayan gençlerimizin
çoğalması Mim Sanat ailesinin en büyük temennisi.
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“Baltalar Elimizde, Uzun İp Belimizde”
Türkiye’de Çocuklara Yardımın Kısa Tarihi
AV N İ Ö Z G Ü R E L
Benim yaşımda olanlar ilkokul müzik
ders kitabından hatırlayacaklardır “Biz
şen gemicileriz ne hoş gezeriz...” diye
başlayan çocuk şarkısını. Ya da “Baltalar
elimizde uzun ip belimizde, biz gideriz
ormana...” diye başlayan izci şarkısını.
Seneler sonra o dönemde öğrendiğim
çocuk şarkılarının önemli bir kısmının
Kazım Karabekir Paşa tarafından bestelendiğini öğrendiğimde çok şaşırmıştım.
Milli Mücadele'nin diğer komutanları da
çocuklar konusunda duyarlıydılar kuşkusuz, ama Karabekir Paşa hem şefkat
duyguları bariz biri olması dolayısıyla
hem de bakıma muhtaç çocuk sorununun en şiddetli yaşandığı Doğu Anadolu'da görevli olması dolayısıyla bu alanda
daha bir ön plana çıkmıştı.
Binlerce şehit çocuğu
Balkan Savaşı, ardından 1. Dünya Savaşı boyunca binlerce şehit çocuğunun
ortada kaldığını, keza tehcir sırasında

yaşanan hadiselerin geride bir yığın
kimsesiz Ermeni çocuğu bıraktığını da
hatırlayın...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Kasım
1916'da ‘Hatıra Defteri'ne düştüğü şu not
facianın boyutunu anlamaya yeter:
“Yollarda birçok muhacirin gördük,
Bitlis'e avdet ediyorlar. Cümlesi aç, sefil,
ölüme mahkûm bir halde. 4-5 yaşlarında
bir çocuğu ebeveyni yol üzerinde terk
etmiş, bu da bir karı kocanın peşine
takılmış. Onları ağlayarak 100 metreden
takip ediyor. Kendilerini niçin çocuğu
almadıkları için tekdir ettim. Bizim
evladımız değildir, dediler. Memleket bu
hale düştü...”
İslam geleneği
Geçmiş asırlarda kültürel, ekonomik ve
sosyal şartlar bakıma muhtaç çocuk meselesini daha kolay çözümlemeye imkân
veriyordu.

Örneğin Arap toplumu aşiret düzeninde
yaşadığından fakirlik sebebiyle çocukların terk edilmesi diye bir olay yoktu.
Anne ve babasını kaybeden çocuklar da
akrabalık hiyerarşisi içinde büyürlerdi.
Peygamberimizin babası o doğmadan
Medine'de hayatını kaybetmiş, annesi de
Hz. Muhammed altı yaşındayken ölmüştü. Sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib, onun vefatıyla amcası Ebu Talib
tarafından büyütülen Hz. Muhammed'in
bebekliğinde de birkaç hafta dışında annesinin yanında kalmadığını biliyoruz.
Medine dışında bir süt anneye verilinceye kadar küçük amcası Ebu Leheb'in
cariyesi Süveybe tarafından emzirildi,
daha sonra da Mekke'ye komşu çöllerde
yaşayan Hevazin kabilesinden Halime
bint Ebu Züeyb'e emanet edildi. İslam
tarihçileri, Hz. Peygamber’in süt kardeşi
Şeyma'yı kardeş bilerek büyüdüğünü,
onunla oyunlarına ilişkin anılarını sonraki yıllarda karşılaştıklarında keyifle
anlattığını kaydediyorlar.
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Milli Mücadele'nin diğer komutanları
da çocuklar konusunda duyarlıydılar
kuşkusuz, ama Karabekir Paşa hem şefkat
duyguları bariz biri olması dolayısıyla
hem de bakıma muhtaç çocuk sorununun
en şiddetli yaşandığı Doğu Anadolu'da
görevli olması dolayısıyla bu alanda daha
bir ön plana çıkmıştı.

Küçük yaşta yaşadığı kayıpların Hz.
Muhammed'in duygu dünyasını etkilemediği düşünülemez. Onun çocuklara
olan düşkünlüğünün arkasında bu hissin
payının olduğuna şüphe yok. Hadis
kaynaklarında torunları Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin'le vakit geçirmekten zevk
aldığı, namaz kılarken eğilip doğrulmasını oyuna dönüştüren iki çocuğu sırtına
aldığı var. Hz. Muhammed evlatlık
alması ve onun 'Zeyd Ebu Muhammed'
denilerek öz çocuğu gibi anılmasıyla da
örnek bir insan.
Osmanlı uygulamaları
Türk geleneğinde 'evlatlık' müessesesi
İslam öncesinde de vardı. Savaşçı ve göçebe olan toplum içinde eşini kaybetmiş
kadınlar, babasını kaybetmiş çocuklar
aslında 'sorun' değildi. Kadınlar yeniden
evlendirilir, çocuklar kabile/boy içinde
akranlarıyla büyürdü. Yerleşik düzene
geçildiğinde de evlatlık müessesesi işlev
kazandı. Hatta zengin ve soylu kişiler
arasında bir bakıma seçtikleri kimsesiz
çocukları en iyi şekilde yetiştirip onları
bürokrasi kademelerine yerleştirme konusunda bir yarış olduğundan dahi söz
edilebilir.

Miras hakkı bulunmayan, ama maddi
açıdan hamilerince güçlü bir şekilde
desteklenen bu çocukların iktidar yarışında 'kadro' işlevi gördüğünü söylemek de mümkün. Selçuklu ve Osmanlı
düzeninde bürokrasinin en üst seviyesine çıkanların çoğunun biyografisine
bakıldığında bunların esir/köle/evlatlık
oldukları görülür. İmparatorluğun son
döneminde adı etrafında hayli fırtına
koparılan Prens Sabahaddin dedesi
dolayısıyla bu geleneğin temsilcisidir.
Batı'da hanedan mensubiyeti soy esasına
sıkı sıkıya bağlıyken Osmanlı İmparatorluğu bu konuda duyarlılık göstermemiş
dahi denilebilir. Prens Sabahaddin'in
babası Damad Mahmut Celaleddin Paşa,
donanma komutanlığı ve başkumandanlık yapmış Hüsrev Paşa'nın evlatlıklarından Halil Rıfat Paşa'nın oğludur. Hüsrev
Paşa kimsesiz çocuklar arasından zeki
olanları seçerek evlatlık alması, evlatlıklarının sayısının 40'ı aşmasıyla tanınan
bir kişidir.
Son yüzyıl
İmparatorluğun son yüzyılında evlatlık
kurumu bu çerçevede sürerken savaşların ortada bıraktığı bakılmaya muhtaç
çocuklar dolayısıyla 'beslemelik' denilen

yeni bir âdet gelişti. Zengin/orta halli
ailelerin küçük yaşta himayelerine alıp
yetiştirdikleri ve ev hizmetlerinde kullandıkları kız çocuklarının konumuydu
bu. Aileden sayılmıyordu bu çocuklar.
Hizmetçi ve cariyeler gibi yetişkinliklerinde alınmıyor, bebekliklerinden
itibaren yanlarına bırakıldıkları ailelerin
içinde yaşıyorlar ve çoğu zaman bu aile
tarafından 'cihazlandırılarak' yani ceyiz
verilerek evlendiriliyorlardı.
Ama Balkan Bozgunu bu tabloyu bütünüyle altüst etti. Binlerce aile, dolayısıyla on binlerce çocuk ortada kalmıştı.
1903'te Sultan Abdülhamid'in kurduğu
Darülhayr-ı Ali'yle kurumlaşma başladı. Bu yapı daha sonra Himaye-i Etfal
Cemiyeti'yle (“Etfal”, Arapça tıfıl, yani
çocuk kelimesinden geliyor) sürdü ve
Cumhuriyet'le Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönüştü.
Bakıma muhtaç çocuklar sorunu, hem
Kurtuluş Savaşı günlerinde, hem de
Cumhuriyet'in ilk yıllarında had safhalardaydı. Senelerce süren savaşta on
binlerce çocuk yetim kalmıştı. Balkan
göçleri ve Ermeni tehciri de Anadolu'da
çok sayıda çocuğun kimsesiz büyümesine yol açmıştı.
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H E P I M I Z I N H I K ÂY E S I
Göç olgusunun çeşitli yönlerini yansıtan ve her biri gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkılarak
yazılan bir öykü kitabı “Evden Uzakta”. Günümüzde her yedi kişiden biri göçmen. Türkiye de
dünyadaki en büyük göç havzalarından…
Genç öykücüler Betül Ok Şehitoğlu ile Ahmet Melih Karauğuz tarafından hazırlanan kitapta
farklı yazarların kaleminden 17 öykü bulunuyor. Öyküler yazarların gözünden farklı adlarla,
yeni karakterlerle gerçek bir olay etrafında oluşturulmuş.
Hepimizin hikâyesi olan “Evden Uzakta”dan 1868 okurları için tadımlık birkaç parça seçtik.
İyi okumalar…

Eynali’de Bir Mezar, Eynali’de Bir Güz

M. Fatih Kultubay
Eynali Dağı’nın eteğinde bir mezara bırakmışlar dedemi.
Nenemin elleri yine buz kesmiş. Sonra birer ay arayla
şaha kafa tutan diğer üç tüccar da benzer şekilde
katledilmiş. Bir tanesinin arabası bombalanmış çoluk
çocuğuyla. Kalanların evleri de siyah yüzlü adamlarca
izlenmiş. Herkesin eli bağrında. Uykular kaçmış. Birer
ikişer terke koyulmuşlar İran’ı. Gece vakti at sırtında
yola çıkmış nenem de çocuklarıyla. Babam daha kırk
kat kundaktaymış. Dağları aşa aşa sınıra varmışlar. Gece
vakti atmışlar kendilerini sınırın diğer tarafına. Yolları
üzerindeki ilk köye girmişler.

Bir Sığıntının Son Kez Toprağa Bakıp Söylediğidir

Ali Oktay Özbayrak

F O T O Ğ R A F L A R L A R A A / E S R A H A C I O Ğ L U

Üzerine sığındığım şu topraklar, onu senelerce
özlememe rağmen, ondan ayrı geçirdiğim yıllara
rağmen; acıların yüzümün kırışıklıklarına karıştığı
-eşimin her an hasret içerisinde yaşadığı, gözlerini
doğduğu yerlere ufuklardan baktığı bir toprakta
kapattığı, her haberde vatan hasretinin bağrımıza bir
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hançer gibi saplandığı, Türk’ün sesinin
her an beklendiği, her daim yolunun
gözlendiği, bir gece ansızın patlayan
bombalar, bombaların topraklarda açtığı
yarıklar gibi yüzümdeki çizgiler, her
çizgide ayrı bir korku, her çizgide ayrı bir
direniş, ayrı bir yaşam tutkusu, Kerkük’ü
kızıla, beni karaya boyayan ikindiler,
kızımın kaçırıldığı, sustuğu ikindiler,
sessiz çığlıkların yüzüme bir çizgi daha
eklediği ikindiler, Mahir’in buradan
artık gitmeliyiz dediği ikindiler, susuz
geçirdiğimiz, dudaklarımızın kuruduğu
yollar, dudaklarımızın çatlaması,
kızımın hiç konuşmaması ile yüzüme
her an eklenen çizgiler- yıkık dökük bir
harabede ama kendimize vatan bildiğimiz
burada, eşimden çok uzakta yaşamak
denen ağır bir yükün altında bu kadar
ezilmeseydim, bunca çileye direnmişken
aldığım bu kutsal nefesi kesmeye niyet
etmezdim.

DERGİ / HEPIMIZIN

Kandehar Dağlarında Bir Akşamüstü

Betül Ok Şehitoğlu
Az evvel kafileden biraz arkada kalınca
eniştem yanıma gelip, “Ölmek mi
istiyorsun?” dedi. Kim ölmek ister
ki? Hele az kalmışken. Bizim ölümüz
hangi topraklarda daha değerli enişte,
diyemedim. “Ölmek istemem,” dedim
cebimden çıkardığım elmayı ona
uzatırken. Kaçakçı bizi diğer kaçakçıya
teslim etmek için bir dağın başında
bırakıp gideli sekiz saat oldu. Otuz
kişi kadarız. İçimizde yeni doğmuşsüt
çocukları, anneleri dinlenmek için
yere bıraktıklarında fark ettiğim yeni
yürümeye başlayan bebekler, yaşlarıotuz
beş ile atmış beş arasında değişen küçük
gözlü, esmer tenli adamlar ve kadınlar
var.
EVDEN

UZ A K TA : G Ö Ç ,

MÜCADELE,

Kayıp Sesler Sözlüğü

İbrahim Aslaner
Basir abim, “İnsanın bir evinin olması
ona insan olduğunu hatırlatır,” diyor
buraya geldiğimizden beri. Başka
şeyleri de hatırlıyor sonra, yıkılan
evimizden henüz çıkmışgibi yüzüne
korkunun titreşimlerini yayarak üst
katında uyuduğu ranzamızı anlatıyor
şimdi yer yatağında, ayakucumda
yatarken. O yatakta kurduğu hayalleri,
gördüğüdüşleri ve üç gece arka arkaya
ranzadan düşmesini –sonuncuda
uyanmamış ve sabah annem odaya girene
kadar horul horul uyumaya devam etmiş–
başucuna yapıştırdığıçıkarmaları ve
herkesten gizlediği günlüğünü ranzanın
korkuluk demirine nasıl gizlediğini
anlatıyor.

H I K ÂY E S I

Hassan

Fatih Alibaz Dursun
Hassan Suriye’yi de Reyhanlı’yı da
hatırlamıyordu artık. Babasının ses
tonunu, kardeşlerinin yüzlerini, annesinin
mensef pilavını unutmuştu. Karnı aç
değildi, Allah bir şekilde herkesin rızkını
veriyordu. Ülkesindeki yıkık kentlerin
birinde, yırtık bir çadırda incecik bir
yorganla ısınmaya çalışıyor da olabilirdi.
Ya da şu her sabah dolmuşbeklerken
gördüğü sekiz dokuz yaşlarındaki
Suriyeli kız çocuğu gibi tanımadığı
insanlardan para da dilenebilirdi.
Hassan’ın bütün bir vücudu yara
kesikleriyle tarazlanmıştı.

ÖTÜKEN

H AYAT

N E Ş R I YAT
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Çocukla kitap arasında sağlam ve sarsılmaz bağlar
kurmak için ailelere, öğretmenlere, yayıncılara ve çocuk
kütüphanelerine büyük görevler düşüyor.

“Çocuk edebiyatı” deyince “edebiyatın çocuğu, büyüğü olmaz” cevabını aldığımız günlerimiz
tamamen geride kalmadı. Çehov, bir doktor olarak ilaç mecazı üzerinden büyüklere ve çocuklara
ayrı ilaçlar verilmediğini, dozların farklı olduğunu söylüyordu mesela. O dönemde gerçekten
de bütün dünyada çocuk “küçük insandı” sadece. Çocuk edebiyatının gelişmesi için köprünün
altından daha çok suyun akması gerekmekteydi. Günümüzde bu yargının eski belirleyici gücü
kalmadı gerçi. Çocuk edebiyatımız bu sözün yıpratabileceği ölçeği geride bıraktı en azından.
Çocuk Edebiyatının Doğumu
Ürünleri itibariyle çok eski, kavramsal çerçevesi bakımından da çok yeni bir tür çocuk edebiyatı.
Konfüçyüs, 6. yüzyılda Çin klasiklerini çocuklar için özetlemeyi düşünmüştü. 15. yüzyılda İngiliz matbaacı Caxton, ilk defa büyükler için küçük cep masalları yayınladı.
Bugün bildiğimiz anlamda çocuk edebiyatı ise 17. yüzyılda Avrupa’da doğdu. J. J. Rousseau,
1762’de yayınlanan “Emil” adlı kitabında adeta çocuk edebiyatının doğuşunun işaret fişeğini
atar: “Okumak çocukluğun kırbacıdır, çünkü kitaplar bize bilmediğimiz konularda da konuşma
yeteneği kazandırır.”
1697’de Charles Perlaut, çocuklar için sekiz masaldan oluşan bir derleme yayınladı. Matbaanın
yaygınlaşması ve güçlenmesiyle başta masallar olmak üzere klasikler çocukların okuyabileceği
şekilde adapte edildiler. Sözlü edebiyat ürünü olan masallar, çocuk pedogojisi düşünülmeden
anlatıldığından cinsellik ve şiddet yüklü unsurlar barındırıyordu. Kısa zamanda Homeros’tan La
Fontaine’ye, Aisopos’tan Grimm Kardeşler’e hatırı sayılır bir çocuk edebiyatı literatürü inşa edildi. Özellikle romantik dönemden sonra çocukluk adeta kutsanır. Victor Hugo, “Kristof Kolomb
Amerika’yı keşfetti. Ben ise çocukluğu keşfettim” der.
Bu literatüre “Ay’a Seyahat”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Robinson Crusoe”, “Define Adası”
gibi metinler de kâh yazıldıkları halleriyle kâh da çocuklar için özetlenmiş halleriyle iştirak
ettiler. Bu kitaplar, her ne kadar çocukların zihin dünyaları düşünülmeden tasarlanmış olsalar da
çocuksu bir edebiyat dünyasının nasıl olabileceğine dair pek çok ipucunu barındırıyorlardı. “Çocuğa göre edebiyat nedir?” sorusu ise pek çok farklı tartışma eşliğinde kuşaklar boyu gündemde
olmaya devam etti. 20. yüzyılın başında doğrudan çocuklar için kaleme alınmış metinler yayınlanmaya başladı. Selma Lagerlöf’ün kaleme aldığı Nils Holgersson’un Maceraları, Johanna Spyri’nin Heidi’si, Eric Knight’in “Lassie, Yuvaya Dön”ü bu tarz kitapların ilk örnekleri idi. James
Barrie 1911’de yayınlanan “Peter Pan” ile büyümeyi reddetmeyi bir ayrıcalık olarak sunar. Elenor
Porter “Polyanna” adlı kitabıyla çok yaygınlaşan “Polyannacılık” kavramının kaynağını ortaya
koyar. Çocuk edebiyatı artık sadece çocuk edebiyatı değildir. 2. Dünya Savaşı sonrası ivme kazanarak büyüyen çocuk edebiyatı, yayıncılık endüstrisinin temel dinamiklerinden birine dönüştü.
Saint-Exupery’nin Küçük Prens’i, Astrid Lindgren “Pippi Uzun Çorap”ı yetişkinlerin dünyasını
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1940’tan sonra çocuk
edebiyatında hem yayınlanan
eser hem de eser veren yazar
sayısı bakımından büyük
bir ağının örülmesine şahit
oluruz. Özellikle dergicilik ve
yayıncılık, çocuk edebiyatının
gelişmesine büyük katkı sağlamış,
pek çok yazar özelde çocuk
edebiyatına, genelde edebiyata
bu kanalların bilinçli teşviki ile
kazandırılmıştır.

da eleştiren birer felsefi metindir aynı
zamanda. Vesconcelos’un Şeker Portakalı ve Michael Ende’nin Momo’su birer
klasiğe dönüşmek üzeredir. Rowling’in
Harry Potter’ı beğenildiği kadar tartışma konusu da olmuş, tartışma konusu
olduğu kadar da beğenilmiştir.
Bizde Çocuk Edebiyatı
Çocuk edebiyatı bizde de kimi yazılı
örnekler olsa da aslında “sözlü edebiyatı” merkeze alarak yüzyıllar boyu bir birikim oluşturdu. Masallar, tekerlemeler,
maniler gibi çocuklar düşünülerek tasarlanmayan ama çocukları ve çocuksuluğu
da büsbütün hesap dışı bırakmayan
ürünlerdi bu metinler. Nasreddin Hoca
fıkralarından Nabi’nin Hayriyye’sine,
Sünbülzâde Vehbi “Lûtfiyye”sinden
Konyalı Şâhidî İbrahim Dede “Tuhfe-i
Şâhidî”sinden Şeyhi’nin “Harname”sine
kadar çocuklara da hitap edebilecek
eserlere imza atarlar.
Çocukları gözeterek kaleme alınan
metinler Tanzimat sonrasına denk düşer.

1859’da Şinasi’nin La Fontaine tercümesi
bu anlamda ilk çocuk edebiyatı ürünü
olmasa da günümüzdeki çocuk yayıncılığı kapsamında öncü bir çalışmadır.
Tercüme ve telif kitaplar bu dönemde
artmaya başlar. Recaizade Ekrem “Tefekkür” ve Muallim Naci “Ömer’in Çocukluğu” isimli telif metinleri çocuklar
için kaleme alırlar. Vakanüvis Lütfü,
Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe”ü,
Mahmut Nedim Jonathan Swift’in “Gulliver’in Gezileri”ni ve Mehmet Emin de
Jules Verne’in “Merkezi Arza Seyahat”
ve “Balonda Beş Hafta Seyahat”i bu
dönemde tercüme eder.
İlk çocuk dergisi ise 1869’da çıkan
Mümeyyiz’dir. Dergi her sayıda çocuklar için haberlere, bilmecelere, roman
tefrikalarına, ahlâkî yazılara yer verir.
Mümeyyiz’in ardından yeni harflerin kabulüne kadar yayınları tarayan Cüneyd
Okay “Eski Harfli Çocuk Dergileri” adlı
çalışmasında 49 çocuk dergi-gazetesine
yer verir. Harf inkılabından sonra bu
sayı daha artacaktır.

Servet-i Fünun’da bir aksamaya uğrasa
da çocuk edebiyatı sonraki dönemde
zamanın mühim yazarlarının göz ardı
edemeyeceği bir tür olur. Bu isimler arasında Ahmet Rasim, Ahmet Mithat, Ziya
Gökalp, Ömer Seyfettin, Tevfik Fikret,
Ali Ekrem Bolayır, İbrahim Alaattin
Gövsa, Ali Ulvi Elöve ve Aka Gündüz
sayılabilir.
Cumhuriyet döneminde ise çocuk edebiyatı bir ivme kazanır. Çocuk kitaplarında önde gelen isimler Reşat Nuri
Güntekin, Mahmut Yesari, Peyami Safa,
Abdullah Ziya Kozanoğlu, Ragıp Çalapala, Kemalettin Tuğcu gibi yazarlardır.
Orhan Veli Kanık, Sabahattin Eyüboğlu ve Nazım Hikmet La Fontaine’den
çeviriler yapar.
1940’tan sonra çocuk edebiyatında hem
yayınlanan eser hem de eser veren yazar
sayısı bakımından büyük bir ağının
örülmesine şahit oluruz. Özellikle dergicilik ve yayıncılık, çocuk edebiyatının
gelişmesine büyük katkı sağlamış, pek
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çok yazar özelde çocuk edebiyatına, genelde edebiyata
bu kanalların bilinçli teşviki ile kazandırılmıştır.
Çocuk Edebiyatımızın Sorunları
Bütün bu gelişmelere rağmen çocuk edebiyatı alanında yapılması gerekenler hâlâ yapılanlardan çok daha
fazladır. Nitekim çocuk edebiyatına büyük emek veren
Mustafa Ruhi Şirin’in konuyla ilgili söyledikleri türün
geleceğine ilişkin anlamlı bir yol haritası olarak okunabilir:
“Çocuk edebiyatı kültürü göstergelerimiz ne durumda?
Bu sorunun henüz karşılığı yok ülkemizde. Çünkü çocuk edebiyatı kültürü henüz sistematik bir yapı içinde
değildir: Bir, edebiyat üretiminde ve yayınlanmasında
yazar editör ilişkisi kurulamamıştır. İki, edebiyatı okura
ulaştırmada yayınevi, kitapçı, kütüphaneci, öğretmen,
anne-baba ortamı gelişmemiştir. Üç, çocuk edebiyatı
eleştirisi yetkinlikten yoksundur. Dört, edebiyat-bilim
ve eğitimbilimcilerin çocuk edebiyatı alanındaki inceleme ve araştırmaları yetersizdir.”
Çocuk edebiyatı deyince günümüzde bir çölden bahsedemeyiz yine de. Cahit Zarifoğlu’nun Serçe Kuş’u, Motorlu Kuş’u veya Katıraslan’ı, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
Balina ile Mandalina’sı, Yaşar Kemal’in Filler Sultanı
ile Topal Karınca’sı, Ülkü Tamer’in Pullar Savaşı,
Mustafa Kutlu’nun Yıldız Tozu gibi kitaplarının yanı
sıra Salih Zengin, Mevlana İdris, Ayşe Sevim, Melike
Günyüz, Ahmet Efe, Hasan Nail Canat, Doğukan İşler,
Behiç Ak, Sevim Ak gibi pek çok yazar aracılığıyla bir
kütüphane dolusu kitap çocuk edebiyatımıza kazandırılmıştır.
Çocukla kitap arasında sağlam ve sarsılmaz bağlar
kurmak için ailelere, öğretmenlere, yayıncılara ve çocuk
kütüphanelerine büyük görevler düşüyor. Görselliğin
merkezi bir konuma geçtiği dijital çağda çocuk edebiyatçısı olmak elbette bir kat daha zorlaşmıştır. Ancak
iyi yazar handikaplarını avantaja çevirmeyi başarır ve
yeni türlere, açılımlara, üsluplarla tanışmamızı sağlar.
Bu yazıyı, başlıktaki Walter Benjamin aforizmasını
tamamlayarak bitirmekte fayda var: “Çocukluğunu al
ve kaç. Zira sahip olduğun tek şey budur!”
Çocuk edebiyatı tam da bu kaçışı sağladığı için her
yaşa hitap eden bir edebiyattır.

K AY N A K Ç A
9 9 S O R U D A Ç O C U K E D E B I YAT I ,
HAZ.

M U STA FA R U H I Ş I R I N ,

İ STA N B U L ,

2000.

TÜRK DILI, ÇOCUK VE

İLK

G E N Ç L I K E D E B I YAT I Ö Z E L
S AY I S I , A R A L I K 2 0 1 4 .

77

78

1868

D E R G İ / Ç O C U K L A R I M I Z I S I B E R ZO R B A L I K TA N

NASIL KORURUZ?

GÖKHAN ERGÜR

Ç O C U K LAR I MI Z I
S I B E R ZO RBALI KTAN
NAS I L KO RURUZ?
Uzmanlar olarak ailelere verdiğimiz “çocuklarınız internet üzerinden sosyalleşmesin, arkadaşlarıyla,
akrabalarıyla yüz yüze görüşsün” tavsiyesi yerini “online olarak lütfen çocuklarınızı aile üyeleriyle ve
arkadaşlarıyla görüştürün” gibi cümlelere bıraktı.
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İnternetin yaygınlaşması ve teknolojik aletlere ulaşımın kolaylaşmasıyla
beraber geleneksel zorbalıkla beraber artık bambaşka bir zorbalık türünü
de konuşmaya başladık: Siber zorbalık.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle beraber
yetişkinler ve çocuklar evlerinden uzunca bir süre
çıkamadı. İş, eğitim, alışveriş ve hatta sosyalleşme
faaliyetlerini teknolojik aletler vasıtasıyla sürdürmek zorunda kaldık. Çocuklarımıza uyguladığımız internet kısıtlamaları ortadan kalktı çünkü
eğitim ve arkadaş ilişkilerini internet vasıtasıyla
sürdürmeleri gerekti. Uzmanlar olarak ailelere
verdiğimiz “çocuklarınız internet üzerinden sosyalleşmesin, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla yüz yüze
görüşsün” tavsiyesi yerini “online olarak lütfen çocuklarınızı aile üyeleriyle ve arkadaşlarıyla görüştürün” gibi cümlelere bıraktı. Eğitim, sosyalleşme,
eğlence derken çocuklarımızın teknolojik aletlerle
geçirmiş olduğu süre bu dönemde iyice arttı ve bu
sürenin artması da ne yazık ki çeşitli problemlere
ve zorbalıklara neden oldu.
Uzmanların ve ailelerin aklına zorbalık denildiği
geleneksel akran zorbalığı geliyordu. Bu zorbalık
türünde kendini savunamayacak kadar zayıf ve
güçsüz ya da psikolojik olarak savunmasız kurban
üzerinde tekrarlayan fiziksel, sözel, psikolojik
ataklar veya tehditler görülürdü. Arkadaşlarına
eziyet eden çocuk veya ergenler tipik olarak yaşıtlarından büyük veya daha güçlü olmakla beraber;
popülerlik, fiziksel güç veya statü, sosyal rekabet
gücü, kendine güven, dışa dönüklük, zeka, yaş,
cinsiyet, ırk, etnik köken, sosyo-ekonomik statü
gibi birçok özellik kurban üzerinde hakimiyet
kuran kişilerdir.
İnternetin yaygınlaşması ve teknolojik aletlere ulaşımın kolaylaşmasıyla beraber geleneksel zorba-

lıkla beraber artık bambaşka bir zorbalık türünü
de konuşmaya başladık: Siber zorbalık (cyberbullying). Siber zorbalık kişilerin internet aracılığıyla sosyal ağlarda paylaşım yapma, mesajlaşma,
haberleşme gibi sanal etkinliklere yoğun ilgisi ile
kendisini göstermeye başlar. Bu yeni zorbalık türünde zorba; bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı
saat gibi elektronik cihazlar kullanarak sosyal
medya paylaşımları, e-posta, video, fotoğraf, telefon ile arama, çevrimiçi oyunlardan mesaj yollama
gibi yöntemlerle karşıdaki kişiyi utandırıcı, küçük
düşürücü, mahrem bilgilerini ifşa edici ve dışlayıcı davranışlarda bulunur. İşte bu zararlı ve kötü
niyetli eylemlerin tümüne siber zorbalık diyoruz.
Siber zorbalık genellikle ergenlik ve ergenlik
öncesi dönemde görülür. İnternete erişim yaşının
giderek gerilediğini düşünürsek 10-17 yaş arası
çocuklarda siber zorbalığın artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde çocuklar bir benlik inşa
etme sürecine girmekte, yaşamış oldukları; duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal değişimlerin de
etkisiyle beraber hayatın odak merkezini kendileri
olarak görüp geri kalan herkesi kolaylıkla incitecek ve bu incinmenin ne sonuçları doğuracağını
tahmin edemeyecek bir konuma gelirler.
Siber zorbalığın sonuçları
Siber zorbalığın ne sıklıkla görüldüğü özellikle
son yıllarda pek çok araştırmacının gündeminde.
Bazı araştırma sonuçlarında bu oranlar dünya
genelinde %9 ile %35 arasında değişmekte, bazılarında ise daha da yüksek oranlara çıkmaktadır.
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Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı,
aileler, okul yönetimleri,
yerel yönetimler ve
medyanın siber zorbalık
ve teknolojinin kullanımı
konusunu daha çok
gündemlerinde tutmalı,
bu alanlarla ilgili projeler
ortaya koymalıdır.

NASIL KORURUZ?

Geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından açıklanan, siber zorbalık ile ilgili yapılmış bir
çalışmanın verileri son derece düşündürücü.

cilerin internette en fazla rahatsız olduğu
konuların başında siber zorbalık geldiği de
çalışmadan elde edilen sonuçlar arasında.

Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme
Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde
5-6-7 ve 8’inci sınıfta okuyan öğrenciler
arasında yaptığı “Çocukların Yeni Medya
Kullanımı ve Siber Zorbalık Araştırması” 26
ilde, 99 ortaokulda ve 3029 öğrenci ile gerçekleştiriliyor. Bu araştırmaya göre öğrencilerin %63.3’ünün cep telefonu bulunmakta
ve bunların %90.7’si akıllı cihazlarından
internete bağlanabilmekte. Öğrencilerin
%59,6’sının internetebağlandığında tek
başına olduğu ve çevrimiçiyken hoşlanmadıkları kişi veya içerikle yani siber zorbalıkla karşılaşma oranının %44,2 olduğu
görülüyor. Aynı zamanda her 4 öğrenciden
1’inin internette hoşlanmadığı bir durumla
karşılaştığında bunu hiç kimseyle paylaşmadığı saptanmış. Araştırma sonuçlarına göre,
erkeklerin kızlara göre hem daha fazla siber
zorbalığa maruz kaldığı hem de daha fazla
siber zorba oldukları ortaya çıkmış. Öğren-

Bu alanda yapılan araştırmalar siber
zorbalığın birçok olumsuz sonuç doğurduğunu ortaya koyuyor. Siber zorbalık gören
çocuklar; üzüntü, anksiyete, korku gibi duyguları daha fazla hissettiklerini belirtmiş;
düşük benlik saygısı, depresyon, stres, yeme
bozukluğu, madde kullanımı, kuralları çiğneme, saldırganlık gibi olumsuz durumlarla
karşılaştıkları gözlemlenmiştir.
Bunlara ek olarak siber zorbalık gören çocuklarda akademik puanlarda düşme, okula
gitmek istememe, okuldan kaçma, aile ve
arkadaş ilişkilerinde bozulma gibi problemler de yaşanıyor. Fakat ne yazık ki siber
zorbalık bu sonuçların çok daha ötesinde,
kapanmayan derin yaralar da açmaktadır.
Geçtiğimiz Ocak ayında içimizi yakan bir
haber aldık. İstanbul Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi
Sibel Ü. intihar ederek bu dünyadan ayrıldı.
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Sosyal paylaşım sitelerinden birinde evladımız
Sibel dış görünüşü ile alakalı, ağır zorbalık ve
ağza alınmayacak hakaretler içeren bir mesaj
alıyor, bu mesaj üzerine arkadaşları Sibel’i teskin
edecek cümleler kurarken Sibel bu mesaj ile ilgili
şunu yazıyor: “Bütün gün bakıp bakıp ağladım.”
Hayata tutunmaya çalışan, ruhsal dalgalanmalar
yaşayan genç bir kızın sosyalleşmek istediği bir
ortamda kendisine atılan bu mesaj belki de onun
hayata dair son umutlarını da tüketiyor ve intihar
yolunda bir adım atmasını daha sağlıyor.
Bu mesajı kendisine gönderen kişi önlem alınmazsa bu kötülüğü belki de yüzlerce kişiye yapacak, çünkü sosyal medyada ayıplanmak dışında
hiçbir bedel ödemedi.
Dijital dünyamız ve hayatımız
Bu konular elbette ki bizler için, hukuk uzmanları için yeni bir alan ama yaşadığımız dünyanın
dışında bir de dijital dünyamız ve hayatımız var
artık. Bu dünyanın sınırları, kuralları net bir
şekilde çizilip yasalaştırılmazsa Sibel gibi daha
çok evladımızı kaybedebiliriz. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, aileler, okul yönetimleri, yerel yönetimler ve medyanın siber zorbalık
ve teknolojinin kullanımı konusunu daha çok
gündemlerinde tutmalı, bu alanlarla ilgili projeler
ortaya koymalıdır.

Ebeveynlerin çocuklarıyla arasındaki duygusal
ilişki ne kadar kuvvetli olursa çocuğun siber
zorbalık yapma ihtimali o kadar düşüyor.

Okul ortamında çocukla beraber olan okul psikologlarının ve rehber öğretmenlerin üzerine büyük
bir görev düşüyor. Öncelikli olarak bu uzmanların siber zorbalığın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri ile ilgili farkındalık geliştirecek
etkili bir lider olmaları gerekiyor. Siber zorbalığın yaygınlığını ve ciddiyetini değerlendirmek
için bu konu ile ilgili anketler uygulamak, siber
zorbalığı önleyici programlar hazırlamada etkin
olma, müdahale edici stratejiler planlamak, diğer
okul çalışanları ile birlikte bir takımın üyeleri
gibi işbirliği içinde çalışarak bu problemle nasıl
başedilebilineceğine dair politikalar geliştirmek
ve ebeveyn, öğrenci, veli atölyeleri, seminerleri
hazırlayarak bu alanda farkındalık oluşturmak
gibi çalışmalar sürdürebilirler.
Fark etmek ve önlem almak
Ebeveynlerin şu belirtilere dikkat etmesi gerekiyor: Çocuklarının ruh hallerinde, davranışlarında, yeme içme davranışlarında görülen ani
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değişimler; aile üyelerinden ve beraber
yapılan etkinliklerden uzaklaşmak;
teknoloji aletleri kullandıktan sonra
çocuğun yaşamış olduğu üzüntü; anlam
verilemeyen öfke patlamaları; akademik
başarının düşüşü; teknolojik aletleri
kullanmayı bırakma isteği, bu aletlerden
gelen bildirimlerde yaşadıkları panik,
gerginlik; kullandıkları teknolojik aletleri şifreleme ve şifreyi paylaşmamak;
teknoloji ile ilgili konuları konuşmaktan
kaçınmak. Eğer bu belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız siber zorbalık
seçeneğini lütfen düşünün.
Böyle bir durum varsa öncelikli olarak
yaşanan olayı herhangi bir yargılamada
bulunmadan dinlemek ve çocuğa yaşa-

NASIL KORURUZ?

dığı problem karşısında yalnız olmadığını, durumun kendi hatasından kaynaklanmadığını, beraberce bu problemi
çözebilecekleri mesajını vermek oldukça
mühim. Burada çocuk rahatlatılmalı ve
yalnız olmadığını hissetmelidir. Konuyu
sizinle paylaştığı için teşekkür edin ve
bu paylaştığı konunun hayatta herkesin
başına gelebileceğini anlatın.
İkinci aşamada ise gerçekleşen olayın ne
olduğunu detaylı bir şekilde öğrenerek
zorbalıkla alakalı ekran görüntülerini,
ses dosyalarını ve fotoğrafları kaydedip
saklayın. Bunun neden önemli olduğunu çocuğunuza anlatın ve durumu
öncelikle öğretmeniyle ya da rehber
öğretmeniyle paylaşacağınızı, süreçte

beraber hareket edeceğinizi söyleyin.
Bu süreçte çocuğun zorbalığa karşılık
vermemesini ve herhangi bir zorbalık
halinde de hemen size bilgi vermesini
öğütleyerek vakit kaybetmeden okula
durumu aktarın ve okulla beraber olayın
takibini titizlikle yapın.
Aile içi ilişkilerin siber zorbalığı
doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz.
Ebeveynlerin çocuklarıyla arasındaki
duygusal ilişki ne kadar kuvvetli olursa
çocuğun siber zorbalık yapma ihtimali o kadar düşüyor. Çocuklarımızı iyi
okullara göndermek, iyi kıyafetler alıp
iyi restoranlarda yemek yedirmek iyi
bir anne baba olduğumuzu göstermez.
En sık duyduğum cümlelerden biri şu:
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‘’Hocam onun için her şeyin en iyisini
yapıyorum, daha ne yapayım?’’ Bu
cümle üzerine biraz konuştuğumuzda
‘’en iyisi’’ kavramının hep maddi olgular
üzerine inşa edildiğini görüyorum.
Çocuklarımıza her şeyin en iyisini almamıza gerek yok sadece iyi bir iletişim ve
sevgi ile paylaşım yapacağımız zaman
dilimleri oluşturmak yeterli olacaktır.
Çocukla sağlıklı iletişim kurmak
Siber zorbalığın önlenmesi için öncelikli
olarak iletişim ve sevgi dedik, ikinci
önemli aşama ise bilinçli bir takip.
Özellikle ülkemizde çocuklar ve gençler
yetişkin bilgisinden ve denetiminden
uzakta internet dünyasının içinde
yer almakta. Oysa ki yapılan araştırmalar internet kullanımında yetişkin
gözetiminin ergenler arasındaki siber
zorbalığı azalttığını göstermektedir.
Teknolojik aletleri ortak alanda kullanmak, çocuğun ziyaret edebileceği ya da
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edemeyeceği siteleri belirlemek, internet
kullanımın süresini sınırlamak, internet filtreleri kullanmak siber zorbalığı
azaltan faktörlerden. Fakat bunun için
öncelikle ebeveynlerin teknoloji kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olması, teknolojiyi tanıması gerekiyor. Aksi halde büyük
problemlerle karşı karşıya kalabilirler.
Şayet çocuğunuzun siber zorbalık
yaptığını fark ettiyseniz bu noktada
yine üzerinize düşen vazifeler mevcut.
Çocukların ailesel ilişkileri, ebeveynleri ile aralarındaki duygusal bağları ve
onlardan aldıkları desteğin düzeyi siber
zorbalık üzerinde belirleyici olan başlıca
faktörlerden biridir. Siber zorbalığın belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalarda,
aile yönetiminin zayıf olmasının siber
zorbalığı negatif yönde anlamlı olarak
yordadığını belirlenmiş, iyi düzeyde aile
desteği alan ergenlerin daha az siber
zorba davranışlarda bulundukları görülmüştür. Buna ek olarak otoriter ve ih-
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malkâr davranan ebeveynlere sahip olan
çocuklarda siber zorbalık eğiliminin
daha fazla olduğu ortaya konmuştur.
Tüm bu sonuçları değerlendirdiğimizde
ebeveynler olarak yapmamız gereken
şey an önce de vurguladığım gibi çocukla sağlıklı bir iletişim kurmaktır.
Çocuğumuzla bu iletişimi kaybettik
ve çocuğumuzun bir siber zorbaya
dönüştüğünü varsayalım. İlk olarak
çocuğumuzun yapmış olduğu davranışı
yargıdan, aşağılamadan ve öfkeden uzak
bir tavırla anlamaya çalışmak, nedenleri
öğrenmek ve konuyla alakalı bu durumun karşı tarafa nasıl hissettirebileceği
ve olası sonuçları hakkında bilgilendirmede bulunmak olmalıdır. Sonrasında
ise konuyla ilgili okul rehberlik birimine
başvurarak olayı anlatmak ve rehberlik
biriminin yapacağı yönlendirmelere
uymak son derece önemlidir.

Çocukların
ailesel ilişkileri,
ebeveynleri ile
aralarındaki
duygusal bağları
ve onlardan
aldıkları desteğin
düzeyi siber
zorbalık üzerinde
belirleyici
olan başlıca
faktörlerden
biridir.
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Oyuncakların En Havalısı:
Uçurtma
BETÜL OK ŞEHITOĞLU
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Oyuncak deyince hemen hepimizin aklına
çocukluğumuz gelir. Çocukken bize alınan ilk
oyuncağın yeri her zaman hafızamızda saklıdır. Çocuk demek oyuncakla oynayan, eğlenen
demektir. Hayal gücüyle süslediği dünyasının
kahramanları oluverir oyuncaklar. Bazen uçan
bir araba, bazen üstün yeteneklere sahip bir
attır. Bazen oyuncak köpeğimizin bize dost
olmuştur, bazen de bir ayıcığa sarılıp yatmışızdır. Her birisi kendine ait anılar içerisinde
unutulmadan barınır. Tdk’ye göre oyuncak:
tüm oyun araçlarına verilen isimdir. Ak’ın aktardığına göre (2006) ise; İngiliz bir oyuncak
tasarımcısı “elimdeki nesne her ne olursa olsun, eğer onunla yaptığım eylemi oyun olarak
tanımlamamı sağlıyorsa o nesne oyuncaktır.”
demiştir.
Nesnelerin de insanlıkla yaş bir tarihi vardır
ve bu tarih nesnenin yapıldığı döneminin
toplumsal yapısını, insanların yaşayış tarzını,
sosyo ekonomik durumlarını, sanatsal faaliyetlerini göstermektedir. Oyuncaklara her ne
kadar çocuk ve eğlence merkezli bakılsa da,
piyasası olduğu bir gerçektir. Varlığı insanla
aynı yaşta olan nesnelere insanlar ihtiyaçları
doğrultusunda şekil vermeye başladığında ve
onları kullandıklarında kendilerine özgü bir
anlayışlar ortaya çıkarmışlardır. Arkeolojik
kazılarda, Sümerlere ait, M.Ö. 2600 yıllarından kalma, insan ve hayvan şeklinde nesneler
bulunmuştur. Hindistan’da ise M.Ö. 2500
yıllarına ait, tekerlekli hayvan figürleri bulunmuştur. Oyuncak kavramından bahseden en
eski kayıt ise, tahta ve terrakottadan yapılmış
yoyoları anlatan, M.Ö. 500 yıllarına ait bir
Antik Yunan belgesidir. Bununla birlikte yoyo
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çok daha önce Çin’de ortaya çıkmıştır ve yine
Çin’de M.Ö. 1000 yıllarında, günümüzde dahi
oldukça popüler olan uçurtmalarla oynandığı
bilinmektedir (Vikipedia). Antik çağlarda çocuk mezarlarında oyuncakların bulunduğu da
arkeolojik kazılarla ortaya konulmuştur.
İlk oyuncağın M.Ö. 3000 yıllarda Mısır’da
ortaya çıktığı kabul edilir. Oyuncakların temel
mantığını savaş sanatları, avcılık, dinsel mitolojik unsurların aldığı Mısır’da çocuklar, M.Ö.
5. yüzyılda tahta atla, M.Ö. 2. yüzyılda da
topaçla oynamışlardır. Dünya oyuncak tarihi
konusunda uzman Jane Fredlund’a göre, en
eski ve ilk oyuncak toptur. Çünkü yapılması
pratik ve kullanışlıdır. Çamur, kartopu top
olabilir. İskoçya’da da 4000 yıldan daha eski
taştan yapılmış toplar vardır. Yalnızca eğlence
amaçlı değil, zeka ve hayal gücünü geliştirici
oyuncaklar da yapılmıştır. Satranç vs gibi. Ayrıca oyuncaklarla oynamak çocuğun psikolojik
anlamda gelişmesine katkı sağladığı gibi el ve
parmak kullanımı da gelişmektedir. Bilboquet bu tarz bir dikkat ve denge oyunudur. İlk
oyuncaklar doğada bulunan hayvan kemiklerinden, çamurdan, kilden, tahtadan yapılmıştır. Birçok kültürde kız çocukları ve erkek
çocukları için ayrı ilgi alanları oluşturulmuş,
ev araç gereçlerini kız çocuklarının oynayacağı
türde yapılarak roller oluşturulmuştur. Arkeologlar çocuk mezarları kazıldığında çoğunlukla bebek bulmuşlardır. Bu bahis geçtiğinde
kurganlara değinmek gerekir. Kurgan veya
Korgan özellikle Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki yığma tepe ve höyük şeklinde bulunan
genellikle tahtadan yapılmış mezarlar için
kullanılan bir tümülüs (gömü yeri) türüdür
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(Vikipedia). İslamiyet öncesi Türkler atları
ile birlikte gömülürlerdi. Ölen kişi savaşçı
ve yiğit bir insansa kurgandaki atların
kuyruklarının örülü olduğu görülürdü.
Bu tarz semboller, ritüeller canlı ve cansız
nesnelerin insanla olan ilişkisi bize toplumu analiz etmeyi imkanlı kılar. Çocukların oyuncaklarıyla gömülmesi de insanların atlarla gömülmesine benzemektedir.
Öldükten sonraki hayatta kendilerine
eşlik etmeleri amacını taşımaktadırlar. Genellikle oyuncak olsa da bazı zamanlarda
tanrılara sunulan adaklar olarak da ölüyle
beraber gömülmektelerdi.
Oyuncaklar tarih süresince şekil değiştirmişlerdir. Öncelikle gerçek hayatta
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var olan hayvan figürleri en çok yapılan
oyuncak çeşitlerindendir. Daha sonrasında sık kullanılan eşyaların oyuncakları,
araba, kılıç, tren, minyatür evler, mutfak
malzemeleri yapılmıştır. Aslında oyuncak
bir yanıyla da taklidi işaret eder. Gündelik hayatta kullanılan nesnelerin eğlence
amacıyla oyuncaklarının taklid edilmesi.
Dünyanın birçok yerinde oyuncak müzeleri bulunmaktadır. Bunlar: Türkiye Oyuncak Müzesi, Nuremberg Oyuncak Müzesi
(Almanya), Pollock’ın Oyuncak Müzesi
(İngiltere), Liliput Antik Bebek ve Oyuncak Müzesi (İngiltere), Poissy Oyuncak
Müzesi (Fransa), Milano Oyuncak Müzesi
(İtalya), Sanat Eğitimi Oyuncak Müzesi
(Rusya), Japonya Oyuncak Müzesi gibi.

Uçurtmanın Tarihi
Uçurtma, oyuncaklar arasında ortaya çıkış
amacına binaen belki de en stratejik öneme sahip olanlardan birisidir. Uçurtmanın
M.Ö. 1200 yıllarda Çinlilerin düşmanı
korkutmak için ipek ve bambudan yaptıkları söylenilmektedir. Bir başka rivayet
ise Çinli bir adamın şapkasının rüzgardan
uçmasını engellemek için ip bağlaması
sonucu ortaya çıktığı gibi bir hikaye de
vardır. Ritüellerin ve dini inanışların
çeşitlilik gösterdiği bir yer olarak, uçurtmayı da bu amaçla kullananlar çıkmıştır.
İnsanlar uçurtmayı yeni doğan bebeklerin
üzerindeki kötü ruhları kovmak amacıyla
yahut tanrıya dileklerini iletmek amacıyla
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da kullanmışlardır. Uçurtma, Marco Polo’nun eliyle Hollanda’ya taşınarak tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Günümüzde
eğlence ve spor amaçlı kullanılan uçurtma birçok değişim geçirmiştir. Çin menşeili bu nesne, savaşlarda haberleşme aracı
olarak da kullanılmıştır. 1572’de Benjamin Franklin şimşeğin
elektriksel yapısını uçurtma sayesinde bulmuştur. Guglielmo
Marconi Atlas okyanusunun bir kıyısından diğerine yaptığı
radyo yayınlarında uçurtmayı anten yükseltmede kullanmıştır. Meteorolojik tahminler için yararlanılmıştır. 1906’da San
Francisco depreminin sonuçları uçurtma sayesinde fotoğraflanmıştır. Ünlü Niagara şelalesinin üzerindeki ilk köprünün
halatları karşıdan karşıya yine uçurtma marifetiyle geçirilmiştir. 1822’de George Pocock’un at arabasını uçurtma yardımıyla
hızını saatte 20 mile ulaştırarak çekmiş ve bir başarıya imza
atmıştır. 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci’ye paraşüt ve helikopter diyagramları çiziminde ilham vermiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz, Rus, İtalyan ve Fransız
orduları düşmanların yerlerini belirlemek için uçurtmalardan
yararlanmışlardır. Denizde kaybolan pilotlar işaret olarak
uçurtma açmışlar ve kurtarılmışlardır. Çeşidi açısından birçok
altenatifi olan bu nesne 1972’de Peter Powell iki elle idare edilen “stunter” adlı uçurtmanın tanıtımını yapınca uçurtma bir
spor aracı olmaya başlamıştır. Bunlardan birisi de Kitesurfing
ya da kiteboarddir. Uçurtmanın nostaljij yanını adrenalinle
buluşturmaktadır.
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Günümüzde de çeşitli figürler şeklinde profesyonel uçurtmalar üretilerek, yarışmalar düzenlenmektedir. Birçok ülkede
oyuncak müzesi bulunmakta, bu müzelerde uçurtmalara
da yer verilmektedir. Uçurtma festivalleri Polonya, Hollanda, Hindistan, Çin, Malezya gibi ülkelerde oldukça rağbet
görmektedir. Dernekler, federasyonlar kurulmuştur. Bahçelerde eğlence, serbest zaman etkinliği olarak da uçurulan
uçurtmalar teknik olarak çeşitlere ayrılmaktadır. Türkiye’de
uçurtma teknikleri, 1984’de Mehmet Naci Aköz’ün düzenlediği Türkiye’nin ilk para ve kupa armağanlı uçurtma yarışması
ile apayrı bir boyut kazanmıştır. Her ülkenin kendine özgü
uçurtma biçimi vardır. Bizimkisi ise altıgen uçurtmadır. Yalnızca Türkiye’de değil Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde ve
Güney Amerika’da tercih edilmektedir. Örnek verecek olursak
çeşitli haber ve araştırmalarda değinildiği üzere Suriye’deki
uçurtmalar püsküllü, Portekiz’de yapılan altıgen uçurtma ise
birden fazla ince uzun düz kuyrukludur. Türkiye’de birçok
yerde festivaller yapılmaktadır. Bunlardan bazıları: Alaçatı Uçurtma Festivali, Afyon Karahisar Belediyesi Uçurtma
Festivali, Bozcaada Uçurtma Şenliği, Milas Uçurtma Festivali,
Ergani Uçurtma Şenliğidir.
Dünya’da 18 Türkiye’de ise 1 tane uçurtma müzesi bulunmaktadır. Türkiye’de görülmesi gereken uçurtma müzesi
ise Mehmet Naci Aköz’ün 1986’da temelini attığı ve 19 yılda
oluşturduğu Üsküdar merkezdeki Uçurtma Müzesi’dir.

K AY N A K Ç A
AK,

DUYGU, ‘OYUN VE OYUNCAK

K AV R A M L A R I N I N TA R I H S E L V E
DEĞIŞIMINE
AÇISINDAN

KÜ LT Ü R E L

E N D Ü ST R I Y E L TA S A R I M
B I R B A K I Ş ’ YAY I M L A N M I Ş

YÜKSEK LISANS TEZI, ANADOLU
ÜNIVERSITESI,

ESKIŞEHIR,

2006.

HTTPS://TR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OYUNCAK
HTTPS://TR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KURGAN
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AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ

VARTO’DA SÖNMEYEN
UMUT IŞIĞI
Büyük deprem felaketini haber alan Kızılay Genel Merkezi bütün teşkilatına kırmızı alarm
vererek depolarını, kan merkezlerini ve şubelerini harekete geçirir. Depremden yarım saat sonra
Erzurum deposundan ilk yardım malzemeleri afet bölgesine gönderilir. Varto ilçe merkezine
hemen Kızılay seyyar hastanesi kurulur.
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1966’nın Mart, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen ve küçük
kıyamet olarak nitelenen depremlerde Varto merkezi tamamıyla yıkılmış
2118 kişi de hayatını kaybetmişti.
Bundan 152 yıl evvel, 11 Haziran 1868’de bir grup idealist Osmanlı hekimi tarafından kurulan
“merhamet çınarımız” Kızılay, dünden bugüne, gerek cephe gerisinde, gerekse tabi afetlerde
her zaman yardıma muhtaçların yanında bulunmaya devam ediyor. Muş’un Varto ilçesinde
1966’da yaşanan ve 1939 Erzincan depreminden sonra Türkiye’deki en şiddetli depremlerden
biri olarak kayıtlara geçen bu büyük afette de Kızılay’ın fedakârlık ve gayretleri asla
unutulmayacaktır.
Tarih boyunca büyük can ve mal kaybına sebep olan Kuzey Anadolu Deprem Fayı’nda bulunan
Varto, 1111, 1363, 1575, 1678, 1709, 1784, 1866 ve 1903 yıllarında meydana gelen depremlerden
sonra 1946, 1950, 1956, 1957, 1959 ve 1966 yıllarında çok büyük hasarlara ve yıkımlara sebep
olan depremleri yaşar. Bunlardan en dikkat çekeni ise 1966’nın Mart, Temmuz ve Ağustos
aylarında gerçekleşen ve küçük kıyamet olarak nitelenen Varto depremleridir. Varto merkezinin
tamamıyla yıkıldığı bu deprem felaketlerinde 2.118 kişi hayatını kaybeder.
7 Mart ve 11 Temmuz 1966 tarihlerindeki depremlerle sarsılan Varto, tarihindeki en ağır
tahribat 19 Ağustos 1966’da meydana gelir. Dalgalar halinde gelen sarsıntılar yerin kabuğunu
çatlatacak şiddetteydi. Yamaçlardan kayalar yuvarlanıyor, duvarlar çatırdayarak devriliyor,
insanlar şaşkınlık içinde sağa sola feryat ederek kaçışıyordu. Dağları yaran korkunç deprem,
Yarlıstı yakınlarında suni bir göl oluşturur. Bu korkunç depremde 3.500 nüfuslu Varto’da 2.101
kişi hayatını kaybeder, 1.246 kişi de yaralanır. 20.000 civarında mesken yıkılır veya ağır hasar
görür. Deprem o kadar şiddetli olmuştu ki birkaç bina dışında bütün Varto yerle bir olur.
Bu büyük deprem felaketini haber alan Kızılay Genel Merkezi bütün teşkilatına kırmızı
alarm vererek depolarını, kan merkezlerini ve şubelerini harekete geçirir. Depremden yarım
saat sonra Erzurum deposundan ilk yardım malzemeleri afet bölgesine gönderilir. Varto ilçe
merkezine hemen Kızılay seyyar hastanesi kurulur. Kızılay Derneği, Kızılhaçlar Birliği’ne
felaketin büyüklüğünü erkenden bildirmesiyle bütün dünya ülkelerinden, Kızılay, Kızılhaç
ve Kızılarslan derneklerinden Türk Kızılay’ına taziye ve yardım teklifleri gelir. Depremin
dünya yazılı ve görsel basında duyulmasıyla çeşitli ülkelerde büyük çaplı yardım kampanyaları
başlatılır. Kızılay araçlarıyla, 3 Ekim tarihine kadar 21 bin 50 çadır, 62 bin 642 battaniye, 37 bin
691 parça giyim eşyası, 1.088 ton gıda maddesi dağıtılır. 1.380 geçici baraka inşa edilir. Deprem
bölgesine 33 bin 429 metreküp kereste, 92 bin ton çivi, 621 ton oluklu sac sevk edilir.
Kızılay’ın Varto depreminde etkili müdahalesi, doğru planlaması, çadır, gıda ve sağlık
malzemelerini süratle deprem bölgesine ulaştırması, onun böyle afetlere karşı ne kadar
hazırlıklı bir kurum olduğunu göstermesi bakımından çok mühimdir.
Kızılay Tarih Arşivi’nde yer alan bu fotoğraf ise 1966 depreminden sonra Varto’nun köylerinden
birinde çekilmiştir. Hafif eğimli bir arazide depremin tesiriyle harap olmuş iki ev ve o evlerin
önüne kurulan 7 adet Kızılay logolu beyaz çadırlar dikkatleri çekiyor. Çadırların etrafında
felaketi yaşayan çocuklar, kadınlar ve erkekler ile depremden kurtarılan bazı eşyalar görülüyor.
Depremi bütün şiddetiyle yaşayan Vartoluların yüzlerinde ise yine de sönmeyen umut ışığı
parlıyor.
Bir buçuk asra yaklaşan tarihinde, nerede yangın, kıtlık, harp ve felaket olmuşsa daima oralara
koşan; imkânlarının fevkinde bütün felaketzedelerin yaralarını saran, ihtiyaçlarını gideren
Kızılay, bugün de geçmişten aldığı tecrübelerle bu ulvi vazifeyi ve mücadeleyi büyük bir
özveriyle sürdürmeye devam ediyor.
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2 5 B I N K I TA P M E R A K L I
A FA C A N L A R I B E K L I Y O R
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin pek çok bölümünden biri de çocuklar için
özel olarak tasarlanan Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi.
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde neler var? Okuma salonları, araştırma ve
çalışma salonları, ücretsiz yiyecek ve içecek servisi olan kafeler, dinlenme mekânları,
mescit ve bebek bakım odaları, toplantı, kongre ve konser salonları var.

FOTOĞRAF AA / EMIN SANSAR

Bazen yokluklar olmayınca sahip
olduğu şeylerin kıymetini fark edemiyor insan. İnternetin kesik olduğu bir
gündü. Çocukların yüzü asık, cep telefonumu istediler. Niçin? Araştırma
yapacaklarmış. Ödevleri varmış. Hay
Allah! İnternetin olmaması ne kötü?
Benim telefonumun bağlantısı wi-fi
olmayınca zayıf. Çocuklar şimdi ne
yapacak? Araştırma yapmaları lazım.
Bir an düşündüm. “Biz çocukken
ne yapıyorduk?”diye. “Biz çocukken nerede araştırma yapıyorduk?”
Tabi ya! Kütüphane! Kütüphaneye
gidiyorduk.
Hemen aldım çocukları yanıma!
Doğru bir kütüphanenin yolunu
tuttum. Bilin bakalım hangi kütüphaneye gittik? Evet, Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi.

Peki bu kütüphaneye üye olmak
gerekmiyor mu? Girdim cep telefonundan yolda e-devlet üzerinden bir
dakikamızı bile almayan çok basit
bir işlemle kütüphaneye üye olduk.
Böylece kimlik kartlarımızı okutarak
kolayca kütüphaneye giriş yapabildik. Çocuklar daha kütüphane
binasını görür görmez çok etkilendiler. “Anne burası çok güzel! Buranın
mimarı kim?” Gerçekten harika bir
yapı. Tercih edilen renkler, göz alıcı
yüksek sütunlar… Bahçeden giriş
yaptığınızda geniş bir alana yayılmış
görkemli bir yapıyla karşılaşıyoruz.
Mimarı Şefik Birkiye imiş. Burada
tasarladığı binalar kompleksinde,
ince bir zevkle Osmanlı, Selçuklu mimarisi ve modern mimariyi bir arada
yansıtmış. Turkuaz ve beyaz renkli
devasa sütunların arasından kütüp-

hanenin giriş bölümüne yöneldik.
İçeri girdiğimizde kendimizi, geniş
ve havadar bir alanda bulduk. Burası
Cihannüma Salonu, tavana kadar
uzanan 16 dev sütunun üzerindeki
yüksek kubbesiyle, bir ilim ve kültür
merkezinin heybetini iliklerimize
kadar hissettik.
Millete ait bir kütüphane
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde neler var? Okuma salonları, araştırma ve çalışma salonları,
ücretsiz yiyecek ve içecek servisi olan
kafeler, dinlenme mekânları, mescit
ve bebek bakım odaları, toplantı, kongre ve konser salonları var.
Etrafta karınca gibi, neşeli, meraklı
lise ve üniversiteli gençler, orta yaşlı
teyzeler, okul olarak geziye çıkmış
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öğrenci ve öğretmenler, annelerinin elini tutmuş meraklı minikler her yerdeler. Evet, burası gerçekten halka açık, millete ait bir
kütüphane…
Kütüphanenin sessiz ve dingin havası bizi de sarıyor. Görevliler
ilgili ve sıcak tavırlarıyla bizi bilgilendiriyor. Biraz yürüyünce
fark ediyoruz ki her katın yerleşim planı, kütüphane bölümleri
aralıklı asılmış panolarla gösteriliyor.
Rotamız çocuk ve gençlik kütüphanesi bölümü! Girişten sonra
hemen sola doğru biraz yürüdüğümüzde Nasreddin Hoca
Çocuk Kütüphanesi karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta ise gençlik
kütüphanesi bölümü var.
Sıcak ve aydınlık bir mekânda, ahşap kitaplıkların arasında,
binlerce rengârenk kapaklı kitaba heyecanla, iştahla bakarken
buluyoruz kendimizi. Bir an çocukluğumuza, ilk defa kütüphaneye gittiğimiz, masal kitaplarının arasına daldığımız o sihirli
güne yeniden dönüyoruz.

FOTOĞRAF AA / VOLKAN
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Kitaplar meraklı afacanları bekliyor
Bizi gezdiren görevli arkadaş, sadece 5- 10 yaş grubu için çocuk
kütüphanesinde toplam 25 bin kitabın meraklı afacanları
beklediğini söylüyor. 10- 15 yaş grubu gençlik kütüphanesinde
ise toplam 12 bin kitap bulunuyormuş. Yerler yeşil ve beyazın dingin ve sakin tonlarıyla bezeli halılarla kaplanmış. Bu
sayede kitap okuyan, ders çalışan ya da sanat atölyesinde işine
odaklanmış, resmini, robotunu yapan çocuklarımızın dikkati,
topuklu ayakkabı veya koşuşan minik pabuçların sesleriyle
dağılmıyor.
Bu arada elbette kütüphanede koşmak, çığlık atmak uygun
değil. Ama siz de bilirsiniz ki heyecanlarını dizginlemek çocuklar için o kadar da kolay olmayabiliyor. Özellikle de buraya
ilk defa gelenler, -bizim çocuklar gibi-sevinçten ve şaşkınlıktan
bir o yana, bir bu yana koşmaktan kendilerini alamıyorlar.
Çocuklarını biraz olsun akıllı telefonlardan uzaklaştırabilmiş
şanslı annelerin duydukları memnuniyet, yüzlerinde ışıltılı bir
tebessüme dönüşüyor.
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Çocuklar burada ne tür kitaplar
okuyabilirler? Masal, hikâye,
spor, eğlence, bilim, teknoloji,
sanat, sosyal bilimler, astronomi,
matematik, coğrafya, tarih,
folklor, dünya edebiyatı,
ansiklopediler, sözlükler…
Saymakla bitmeyecek pek çok
alanda, pek çok türde kitap
çocukların ya da ebeveynlerin
dijital arama ekranlarından
kendilerini keşfetmelerini
bekliyor.
FOTOĞRAF AA / EMIN SANSAR

FOTOĞRAF AA / VOLKAN

Ahşap kitaplıklar, ergonomik masalar
Ahşap kitaplıkların çevrelediği alanlara 5 yaş grubu
için tasarlanmış ergonomik masa ve sandalyeler ve
daha büyük yaş grupları için yeşil ve eflatun renkli
sevimli koltuklar yerleştirilmiş. Çocuklar bu alanlarda
seçtikleri kitapları okuyup inceleyebiliyorlar. Görevli
arkadaşın anlattığına göre çocuklar, çoğu zaman
kanepelere uzanarak kitaplarını okuyorlarmış.
Peki çocuklar burada ne tür kitaplar okuyabilirler?
Masal, hikâye, spor, eğlence, bilim, teknoloji, sanat,
sosyal bilimler, astronomi, matematik, coğrafya,
tarih, folklor, dünya edebiyatı, ansiklopediler, sözlükler… Saymakla bitmeyecek pek çok alanda, pek
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çok türde kitap çocukların ya da ebeveynlerin dijital
arama ekranlarından kendilerini keşfetmelerini bekliyor. Ayrıca multimedya odalarında belgesel ve çizgi film seyredebiliyorlar. Bir mola vermek isteyenler
için her katta bulunan dinlenme odalarında süt ve
kurabiye, büyüklere çay ve kahve ikramları da var.
Unutmadan hafta sonları burada çeşitli etkinlikler
ve yazarlık atölyesi çalışmaları da yapılıyor. Bu
etkinliklerden birisi birlikte kitap okuyarak bunun
üzerine konuşmak. Yazarlık atölyesinde ise çocuklar,
kendi hikâye ve masallarını yazıp okuyorlar. Etkinlikler kütüphanenin internet sayfasından duyuruluyormuş.
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Müzik odaları
Kütüphaneyi gezdiren görevli arkadaş, kütüphaneye gelen bir
sınıf grubuyla yaşadıkları duygusal bir anısını bizimle paylaştı.
Bir hafta sonu 25 bin kitabın içinden tesadüfen seçtiği bir kitabı çocuklara okurken, bir annenin gözlerinin yaşla dolduğunu
fark etmiş. Kitap engelli bir çocuğun hikâyesini anlatıyormuş.
O sırada küçük bir çocuk gözyaşlarını saklamaya çalışan
annesine, hikâyenin kahramanına atfen “Anne, o da benim gibi
bisikletli, değil mi?” diye soruyormuş. “O ana dek küçük çocuğun engelli olduğunu fark etmemiştim” dedi görevli arkadaş,
“Tesadüfen seçtiğimi sandığım kitap sanki o çocuğun küçük
kalbine bir merhem, bir sevinç olmuştu”.
İçinizden diyorsunuz ki, “Neden daha önce gelmedim buraya?” Kafe kısmında, bahçeyi seyrederken çayımızı yudumlayıp
arkadaşlarımızla, çocuklarımızla sohbet edebiliyoruz. Okuma
salonunda dilediğimiz bir kitabı okuyup üzerinde düşünebiliyoruz. Ders çalışmak isteyen çocuklarımız çalışma salonlarında
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kitaplarının başında. Müzik odalarında ruhumuza iyi gelecek
bir ezgiyi dinleyebiliyoruz.
Belki kütüphane deyince aklınıza gelen bu değildi. İçinde kalın ciltli kitapların tozlu raflarda dizildiği çok ciddi, asık yüzlü
görevlilerin çıt çıkardığınızda kaşlarını çattığı kasvetli bir bina
mı hayal etmiştiniz? Ya da üstünüz başınız yeterince düzgün ya
da şık değilse, sizi ciddiye almadıkları bir devlet kurumu mu?
Burası öyle bir yer değil, çok başka çok güzel bir yer olmuş.
En önemlisi size, çocuklarınıza özenen, size değer verildiğini
hissettiren insanlar ve bir atmosfer var burada. Bu çok iyi.
Millet Kütüphanesi’ni keşfettikten sonra, çocukların gözlerinden anladığım buraya sık sık geleceğiz bundan sonra.

Not: Kütüphaneyi ziyaret etmeden önce pandemi dolayısıyla
değişen kütüphanenin çalışma saatleri ve kullanım kurallarıyla
ilgili güncel bilgilere mk.gov.tr adresinde ulaşabilirsiniz.
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ÇOCUKLAR VE ÇOCUKLUĞUNU ÖZLEYEN
HERKES IÇIN...
Dört bir yandaki tarlalardan elindeki çapayı yere atıp bize doğru koşan çocuklar olacak. Heyecandan,
toza batan üst başlarını silkelemeyi bile unutarak sandalyelere kurulacaklar. Uzun zaman televizyon
izleyemedikleri için her çizgi filmin sonunda üzülecek ve yenisini bekleyecekler.

Birazdan minibüsümüz kalkacak. Birkaç saat sonra farklı bir
dünyanın içerisinde olacağız. Hiçbir yere ait olmayan fakat şimdilik
çadırlarını Bursa’ya kuran insanların dünyasında... Mevsimlik
kelimesi onların iş dönemini anlatmak için kullanılsa da aslında
hayatlarının tamamını karşılıyor. Hangi gün, nereye göç edecekleri;
ne kadar para kazanacakları; mahsulün verimi; işin ne zaman başlayıp
biteceği mevsime bağlı. Onlar için hayat, tek mevsimden ibaret.
Oraya vardığımızda her zamanki gibi çadırdan sinemamızı
kuracağız ve çizgi filmlerimiz başlayacak. Dört bir yandaki
tarlalardan elindeki çapayı yere atıp bize doğru koşan çocuklar
olacak. Heyecandan, toza batan üst başlarını silkelemeyi bile
unutarak sandalyelere kurulacaklar. Uzun zaman televizyon
izleyemedikleri için her çizgi filmin sonunda üzülecek ve yenisini
bekleyecekler.
Bülent onlar için mısır patlatacak, Ayhan pamuktan şekerler
yapacak. Belki yine ilk kez pamuk şekeri gören bir çocuk, “Bunlar
pembe bulutlar mı?” diye soracak.
Hep birlikte oyunlar oynayacağız. Saklambaç, körebe, elim
sende… Oynadıkça yorulacak, yoruldukça teker teker bir köşeye

çöküvereceğiz. Gün sonunda Mehmet masallar anlatacak bizlere.
Hep birlikte uzak diyarlara gideceğiz. Dev ağaçlarla dolu ormana,
Kaf Dağı’nın ardına, Hindistan’ın baharat kokulu çarşılarına…
Zümrüdü Anka Kuşu’nun kanatlarına tutunup uçan çocuklar,
devleri, cüceleri ve kocaman ağızlı ejderhaları görecek.
Çocuklar ve çocukluğunu özleyen herkes bir günlüğüne de olsa
çapadan, çadırdan uzaklaşacak; karanlık çöktü mü yıldızların
altında diğer günlerden farklı düşler kuracaklar.
Yalnız hava bugün biraz bulutlu. Yağmur yağarsa hep birlikte
ıslanırız ama yine de oyuna devam ederiz… Aslında oyun bahane,
onlara bilmediklerini oyunlarla öğretmeye çalışıyoruz. Mültezem,
Çağla, Merter ve Elif çocuklara verilmesi gereken eğitimleri
onlarla oynayarak öğretiyor.
Bugün, Batı Afrika ülkesi Togo’dan bir misafirimiz de var:
Tefik. İki yıldır çadır çadır gezerek çocukları eğlendirmeyi ve
bilinçlendirmeyi amaçladığımız bu etkinliğe bugün o da katılacak.
Eğer severse belki kendi ülkesinin çocukları için de benzerlerini
yapar. Kim bilir belki bir gün Afrika’nın güzel çocuklarıyla da aynı
masallarda buluşuruz.

