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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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152 Yıldır Sen Varsan
Kızılay Var
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Bu ay Türk Kızılay’ın, ülkemizin en
büyük sivil toplum organizasyonunun
kuruluşunun 152. yıldönümü.
Yani tam 152 yıldır, Kızılay, sadece
Türkiye’nin değil dünyanın değişik
coğrafyalarında yaşayan mazlumların
da umudu. Birbuçuk asırdır Kızılay
“yardım”, “merhamet”, “şefkat”,
“hasbîlik” kelimeleriyle eş anlamlı.
Dolayısıyla bu uzun yolculuğun
serüvenini yazmak için masasının
başına oturan tarihçi, sadece bir
kurumun geçmişini kayıt altına
almayacak. Aynı zamanda Türkiye’de
ve dünyada iyiliğin tarihini de büyük
ölçüde yazmış olacak.
Tarihçi geçen 152 altın yılımızı
yazadursun, biz çoktan önümüzdeki
152 yılı planlamaya başladık bile. 2030
vizyonu adını verdiğimiz süreçle, bu
tarihe kadar yürüyeceğimiz yolun
haritası şu anda elimizin altında. Bu
süreçte belirlediğimiz iki ana stratejik
hedefimiz var.
Birincisi toplumsal dayanıklılık çünkü
ancak mukavemeti güçlü toplumlar,
doğal ya da beşeri afetlerin üstesinden
daha rahat gelir. Zihnen ve bedenen
sağlıklı, olağanüstü durumlar için
eğitilmiş bireylerin oluşturduğu
topluluklar küresel açlıkla,
yoksullukla savaşabilir. İkinci stratejik
hedefimiz güçlü bir yönetişim ile daha
çevik daha yenilikçi, daha istikrarlı
olmak ve bu sayede daha etkin insani
yardım operasyonları yürütmek.
Binlerce gönüllümüzle birlikte bu
hedeflerimize çok kısa bir sürede
ulaşacağımızı tahmin ediyorum.
Bugünlerde içinden geçtiğimiz
pandemi süreci bizi çare ve çaresizlik
noktasında eşit hale getirdi ve insani

yardımın ne kadar önemli olduğunu
bir kez daha gösterdi. Bütün dünya
ağır bir insanlık testinden geçti ve
Kızılay, bu süreçte hem ulusal hem
de uluslararası düzeyde başarılı bir
sınav verdi. Elbette bu başarının
arkasında Kızılay’ın çok uzun
zamandan beri savaş alanlarında,
mülteci çadırkentlerinde, büyük
afetlerde insan ıstırabını, en ivedi
ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek
dindirme çabaları var. Hiçbir ayrım
gözetmeden, tarafsız, bağımsız,
gönüllülük esasına dayalı ve evrensel
nitelikte…
Türkiye’nin milli ve küresel
vizyonu her daim en büyük yol
göstericimiz oldu. Geride bıraktığımız
Ramazan Bayramı vesilesiyle
Cumhurbaşkanımız ve fahri Genel
Başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın tüm Kızılaycıların ve
bağışçıların bayramını kutlaması da
gücümüze güç kattı.
Kızılay olarak yükümüz ağır, yolumuz
uzun… Ümidimiz de bir o kadar
büyük…
Çünkü size güveniyoruz.
Sen varsan, birlik var, beraberlik var,
dayanışma var, umut var. Sen varsan
Kızılay var!
Nice yıllara…
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Ekranda Ne Yapsak?

Konferanslar, buluşmalar, festivaller ve sergiler… Kovid-19 ile kültür sanat etkinliklerimiz
“yeni normal”e ilk geçiş yapan pratiklerimiz arasında yerini aldı. Haziran ayında
yaşamlarımız kademeli olarak normalleşmeye başlarken aylık etkinlik ajandamızı doldurmaya
devam ediyoruz. Bu ay ekranda iki zirve, birer festivalle sergi var.

WEBRAZZI
D I J I TA L 2 0 2 0
Bu sene internet üzerinden gerçekleştirecek Webrazzi Dijital 2020’de teknolojide, hikâye
anlatıcılığında ve içerik pazarlamasındaki yeni trendler konuşuluyor. Kovid-19 ile başlayan
yeni dönemde içerik tüketimi, tüketicinin psikolojisi gibi konular üzerine sunumlar
gerçekleştiriliyor. Webrazzi Dijital 2020 konuşmacıları arasında Alemşah Öztürk, Guy Winch,
İdil Kesten, Prateek Sharma gibi alanında bilinen isimler yer alıyor.
10 Haziran

C O N C OV I D

12-13-14 Haziran

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine dair bilimsel bir
tartışma ve iş birliği ortamı geliştirmeyi hedefleyen Uluslararası Kovid-19 Konferansı
Concovid İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,
Bursa Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin katkılarıyla 12-13-14
Haziran 2020 tarihleri arasında düzenleniyor. Bank of Italy’den Dr. Stefano Siviero,
Beijing Institute of Technology’den Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, INCEIF’ten Prof.
Dr. Obiyathulla Ismat Bacha ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tevfik Özlü gibi farklı disiplinlerden gelen isimler Kovid-19’u konuşacaklar.

WE ARE ONE

29 Mayıs - 7 Haziran

Tribeca Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali, Marakeş
Film Festivali’nin de aralarında bulunduğu 20 organizasyon, YouTube üzerinde birleşerek
10 gün sürecek bir online festival düzenliyor. We Are One festivali kapsamında uzun
metraj filmler, kısa filmler, belgeseller izleyicilerle buluşuyor. Filmlerin gösterimleri “We
Are One” YouTube kanalından ücretsiz izlenebiliyor. Etkinlikte yer alacak festivallerin
bazıları şöyle: BFI Londra Film Festivali, Kudüs Film Festival, Mumbai Film Festivali,
Venedik Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali ve Sundance Film
Festivali.

T H E C OV I D
ART MUSEUM

www.instagram.com/covidartmuseum

Yeni temizlik uygulamaları, hayatımızda daha sık yer edinmeye başlayan çeşitli
malzemeler ve sosyal mesafe… Koronavirüs ile öğrendiğimiz yeni pratiklerin sanatta da
bir yansıması oluyor. Kovid-19’u merkeze alan sanat eserlerinin sergilendiği The Covid
Art Museum bugünün tarihine düşülen notlardan biri. Instagram üzerinden gerçekleşen
sergiye dünyanın farklı noktalarından sanatçılar katılıyor. İspanya’dan üç sanat yönetmeni
ve Almanya’dan bir dijital danışman ile yola çıkan The Covid Art Museum sıra dışı bir
deneyim için ziyaretçilerini bekliyor.
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HABERMAS-ENTELEKTÜEL BIR BIYOGRAFI
Avrupa’nın en önemli felsefecilerinden biri olan Jürgen Habermas’ın hayatını anlatan kitap ünlü
düşünürün kamusal alan, iletişimsel eylem ve moderniteye dair düşüncelerinin nasıl geliştiğini de
öğrenme fırsatı sunuyor. Matthew G. Specter tarafından kaleme alınan kitap titiz bir çalışmanın
neticesi. Yazar kitapta düşünür ile içinden çıktığı kültürün nasıl bir etkileşim içinde olduğunu
anektodlar eşliğinde okurlarına aktarıyor. “Habermas - Entelektüel Bir Biyografi” kitabı devlet, kamu
ve eylem üzerine kafa yormak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken büyük düşünürün yaşam
hikâyesine dair yapılmış en iyi çalışmalardan biri.
Mat t hew G. Specter / İleti şi m Yayı ncılı k / 31 2 s ayfa

ROMA ORDUSU
Avrupa tarihinin ve insanların organizasyon kurma biçimlerinin günümüze kadar uzanan etkilere
sahip yapılarından biri de Roma ordusudur. Jane Penrose’un yazdığı Roma Ordusu kitabı popüler
kültürün çok farklı mecralarında sıkça işlenen sembolleri, kıyafetleri, kural ve gelenekleri ile daima
makine olarak tanımlanmış olan Roma ordusunun Roma İmparatorluğu tarihi içerisindeki rolünü
ve dönüşümünü anlatıyor. Akdeniz havzasının erken tarihinde önemli bir role sahip olan Roma
İmparatorluğu’nun yayılmasını sağlayan dinamo olan Roma ordusunun tarihini okurken sizler
de günümüzde dünyadaki büyük ve istikrarlı organizasyonların nasıl bir mantık ile çalıştığını
keşfedeceksiniz.
J a ne Pe n ros e / Kronik Kitap / 192 sayfa

SOSYOLOJIYE GIRIŞ DERSLERI
Fransız akademisyen Philippe Riutort’nun kaleminden çıkan Sosyolojiye Giriş Dersleri, başlangıç
düzeyinde sosyoloji öğrenmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken faydalı bir eser. Sosyolojinin bir
disiplin olarak meydana çıkışı ve zaman içerisindeki gelişiminin seyrini detaylı ancak akıcı bir şekilde
aktaran kitap okurlarına yeni bir perspektif ve bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyor. Sosyolojik
yöntemin, kültürün ve toplumsal tabakalaşmanın ne olduğunu ve günlük yaşamlarımız üzerinde nasıl
tesirleri olduklarını bu kitabı okuduktan sonra farklı bir şekilde görüp değerlendirebileceğinizden
emin olabilirsiniz.
Philippe Riut ort / Doğu Batı Yayı nla rı / 1 41 s ayfa

DARFUR YENIDEN DOĞUŞ
İnsan hakları savunucusu Yasser Elgharbawy’nin kaleminden çıkan “Darfur Yeniden
Doğuş”, Darfur şehrinin acıyla dolu öyküsünü aktarıyor. Yasser’in Darfur seyahati
boyunca deneyimlediklerini kaleme aldığı kitap şehrin kabilelerini, çatışmalarını,
insanların günlük yaşamda yaşadıklarını ve hissettiklerini yalın bir şekilde sunuyor.
Darfur hakkında doğru zannedilen yanlışları, şehrin öyküsünü tüm detayları ile bu
anlatıda bulabilirsiniz.
Ya s s e r E lg ha rbawy / Vadi Yayınları / 20 8 sayfa

SANAL ÇEK

A101 Sanal Çek iIe

Sevdiklerinizi ve Ihtiyaç
Sahiplerini Mutlu Edin !

1

Kasalarımıza gelin.

2

Sanal çeki göndereceğiniz kişinin telefon
numarasını ve göndermek istediğiniz miktarı
kasiyerlerimize belirtin.

100

3

14
00

Sanal çek SMS’le o kişiye ulaşsın.

Dilediği gibi ve kolayca harcasın.

SANAL ÇEK
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200
200

50

100

50

150

150

150

50

50

100

150

* Hediye çeklerinize 50, 100, 150, 200 TL yükleyebilirsiniz.
* Yüklediğiniz bakiyeyi dilerseniz tek seferde, dilerseniz farklı seferlerde parçalı olarak da harcayabilirsiniz
* Dilediğiniz birden fazla numaraya sanal çeklerimizden gönderebilirsiniz.
* Çek için ödemeyi nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile yapabilirsiniz.
* Çeklerimiz tüm A101 marketlerinde geçerli olup, a101.com.tr’de geçerli değildir.
* Sanal çek aldığınızda, verdiğiniz numaraya SMS ile çek numarası ve pin kodu gönderilir, çekler bu numara ve
pin kodu ile son kullanım tarihine kadar kullanılabilir.
* Çeklerin kullanım süresi 2 yıldır.

EN BÜYÜK MARKET ZiNCiRi

Çağrı Merkezi: 0850 808 2 101

iletisim@a101.com.tr

www.a101.com.tr
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AHLÂKIN FELSEFÎ DÖNÜŞÜMÜ
Felsefe, mitoloji ve tarih üzerine farklı sorgulamalara girişen kitap Prof. Dr. Mehmet Günenç
tarafından kaleme alındı. Etik ve ahlak kavramının düşünce tarihimizin farklı dönemlerinde neye
karşılık geldiğini anlatan eser, ahlak çerçevesinden baktığımız olayların aslında tam manasıyla
geçmişte olmadığı fikrini ortaya atıyor. İnsanı düşünmeye sevk eden bir ufuk turu da sunan kitabın
öğreten ve kişiyi düşünmeye sevk eden bir tarafı bulunuyor. “Yanlış” kavramının neden ve nasıl
“yanlış” olarak addedildiğini sorgulayan kitap düşünce dünyamızın bazı temel kavramlarının
tanımını yapıyor ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatıyor.
Me h me t Gü ne nç / Ö tüken N eş riyat / 2 2 4 sayfa

OSMAN BEG
Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemleri üzerine araştırmalar yapan tarihçi Uğur Altuğ’un kitabı
“Osman Beg” kitabında arşiv belgeleri ile eski ve modern kaynaklardan yararlanılarak zaman,
mekân, ortam, karizma kavramı ve kurumsal yapılanma süreçleri çerçevesinde inceleniyor.
Sevk ve idare yeteneği yüksek bir lider olması, atılganlığı, cesareti, öngörüsü ve sağduyusu ile
Osman Bey’in, kendisini takip eden kitlelere nasıl yeni bir ruh ve heyecan verdiğini aktarıyor. Uğur
Altuğ’un bu eseri erken dönem Osmanlı tarihini Osman Bey figürü üzerinden ele alıyor.
U ğ u r Alt uğ / Kronik Kitap / 224 sayfa

BITMEMIŞ İNŞA: POSTMODERNIZM
İçinde bulunduğumuz devri tanımlamak için en yaygın başvurulan kalıplardan bir tanesidir
“postmodernizm”. Her kavram gibi sıkça kullanıldığında anlamı genişleyen ve bağlamından
uzaklaşan bu kelimenin tarihsel ve düşünsel arka planını okurlara anlatmak isteyen bir kitap
Postmodernizm. “Bitmemiş inşa” olarak adlandırdığı postmodernizm kavramını kitap üç bölümde
ele alıyor. Birinci bölümde bu felsefenin dünü ve bugünü, ikinci bölümde postmodernizmin sanat
üzerindeki etkisi, üçüncü bölümde ise “Postmodernizm öldü mü?” sorusuna cevap aranıyor. Nitelikli
bir içeriğe sahip olan kitap içinde bulunduğumuz yaşamın ve bakış açılarının neye göre şekillendiğini
görmek isteyenler için ideal.
A h me t Me lih Ka rauğuz / Ketebe / 328 s ayfa

Ü S K Ü DA R ’ DA B I R AT TA R D Ü K KÂ N I
Ahmet Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” artık bir klasik. Her satırına
eski İstanbul’un irfan dünyasının kokularının sindiği bu kitabın konusunu oluşturan
attar dükkânı yazarın tabiriyle “nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin,
nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice füyuzatın, nice manevi tohumların
ve irşadların sebebi ve mihveri olmuştu”. Bu yeni baskı Kubbealtı Akademisi Kültür
ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle bir defaya mahsus olmak üzere 1000
adet basılmış ve tamamı numaralandırılmış. Ayrıca notlar, açıklamalar, fotoğraf ve
gravürlerle zenginleştirilip kâğıdından tasarımına kadar farklı bir sunumla hazırlanmış.
Bugüne kadar yolunuz bu dükkâna düşmediyse, şimdi tam sırası…
A h me t Yü ks e l Öze m re / Ku bbe alt ı Neşriyat , 1 28 s ayfa
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FILMLERI

M I S I R L A R M U T FA K TA N !
Kovid-19 nedeniyle sinemaların kapanması bizi film keyfinden alıkoyamaz. Türk
sinemasının klasiklerinden oluşan film listemiz ile hem keyifli vakit geçirecek hem de
Türkiye’nin farklı dönemlerinden restore edilmiş görüntülerle bir belgesel deneyimi elde
edeceksiniz. İyi seyirler!

SÜT KARDEŞLER
Türk sinemasının klasikleri arasında bulunan Süt Kardeşler eğlenceli vakit geçirmek isteyenler
için iyi bir seçenek. Filmde yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım,
sütoğlu Şaban zannederek Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır ve akabinde olaylar gelişir.
Süt Kardeşler’de Türk sinemasının usta isimleri Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve
Şener Şen yer alıyor.
ht t ps:/ /yout u . be/ K Ry20 M7uQM4

ÇIÇEK ABBAS
1982 tarihli Çiçek Abbas filminin yönetmen koltuğunda Sinan Çetin oturuyor. Filmde sahtekâr
ve düzenbaz bir minibüs şoförü olan Şakir ile onun iyi kalpli ve mert muavini Abbas’ın
macerasını izliyoruz. Komedi ve dram türünde olan filmde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen
Gruda rol alıyor.
ht t ps:/ /yout u . be/4f7SqoYk8Dk

ÜÇ ARKADAŞ
Aile ve dram türünde 1971 yılından bir yapım olan Üç Arkadaş filmi Hülya Koçyiğit’in rol aldığı en
meşhur işlerden biri. 86 dakikalık filmde işportacılık yapan fakir bir genç ile gözleri görmeyen bir
kız arasındaki aşk hikâyesinin naif bir anlatımını izliyoruz. Filmde Hülya Koçyiğit ile beraber Halit
Akçatepe, Kadir İnanır ve Müşfik Kenter gibi isimler de oynuyor.
ht t ps:/ /yout u . be/ - o4t1CfO4m0

YUMURCAK
Münir Özkul, Muzaffer Tema, Muammer Gözalan gibi isimlerin rol aldığı Yumurcak filmi Türk
sinemasının siyah beyaz yıllarından. 1951 yılında çekilen filmde bir suça şahit olan bir çocuk ve iki
gazetecinin bu suçu ortaya çıkartması anlatılıyor. Örnek Çetesi’nin reisi Yumurcak etrafında ilerleyen
film macera ve komedi türlerinde.
ht t ps:/ /yout u . be/ UA PGRw L _B p8
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MÜZIKLERI

V E FA S A D E C E
BIR SEMT İSMI
DEĞILDIR
152 yıldan daha uzun ve aynı zamanda
dün gibi hissedilen bir mazi…
Hilâl-i Ahmer dün neyse bugün Türk Kızılay
odur dedirten tarih bizi umutlandırıyor.
İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay daha nice
uzun yıllar bir çınar gibi büyümeye ve yeni
dallarıyla tazeliğini korumaya devam etsin!
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
KUAN – Güzel Ne Güzel Olmuşsun
https://youtu.be/mnnau-f9Pus (12:37)
Özgür Baba – Dertli Dolap
https://youtu.be/cIMKJ43TFLs (14:14)
The Secret Ensemble – Arzulanan Yakut
https://youtu.be/2h7L4xdfvTw (05:14)
Buhurizade Mustafa Efendi (ITRİ) –
Gedâyız Bâya Baş Eğmez Dil-i Âgâhımız Vardır
https://youtu.be/btpA2Vq-gPk (08:21)
Nermine Memedova – Evlerinin Önü Yonca
https://youtu.be/p7DVQRDM21U (04:35)
Verâ – Dam Üstüne Çul Serer
https://youtu.be/rASV7F-umxo (06:25)
Cihan Mürtezaoğlu – ir Beyaz Orkide
https://youtu.be/Dgzs3FhOZ7Q (03:55)
İlhan Erşahin – Wonderland Featuring Hüsnü Şenlendirici
https://youtu.be/IdNZFMN9Nus (29:57
Taksim Trio – Leverkusen Caz Festivali
https://youtu.be/r0RGG1uFnQc (57:10)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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VIRÜSE KARŞI
TEKNOLOJI
ERCAN GÜL

Kovid-19’a karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor ancak teknoloji sadece bu alanlarda
değil aynı zamanda virüsün yayılmasının önlenmesinde de hayati öneme sahip. Günlük
yaşamlarımızın hızlı bir şekilde değiştiği bu dönemde geliştirilen inovatif çözümler yeni
normale adapte olmamızda bize kolaylık sağlayacak. Bu sayıda virüse karşı mücadelede
yardımcı olacak bazı teknolojik yenilikleri listeledik. Kapı kollarını el ile temas etmeden
açmayı sağlayan bir aparat, virüs geçirmeyen ve elde yıkanarak tekrar kullanılabilen
bir maske/kalkan ve hastanede asistanlık yapan robotlar… Hepsi virüse karşı verilen
mücadelede insanlığa yardım edecek teknolojik ürünler. İlham eren bu yenilikleri keyifle
okumanız dileğiyle!
Hygienehook
https://www.hygienehook.co.uk/
Birleşik Krallık’ta üretilen Hygienehook, koronavirüsün
yayılmasının bir numaralı müsebbibi olarak gösterilen el
temasını günlük yaşamdan çıkartmayı hedefleyen bir ürün.
Basit ve bir anahtarlığı andıran bu tasarım sayesinde kapı
kollarını temas olmadan açmak mümkün oluyor. Dayanıklı
ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan Hygienehook herhangi bir
el becerisi olmadan rahatça kullanılabiliyor. Hygienehook
kapının açık kalması için bir kapı stoperi görevi yapıyor.
Bunun için tek yapılması gereken kapının menteşelerinin
bulunduğu taraftan kapı ile eşik arasına Hygienehook’u
yerleştirmek. Worcester Politeknik Enstitüsü tarafından
yapılan çalışmaya göre bir üniversite kampüsünde bulunan
kapı koluna 35 dakikada tam 1060 kişinin dokunduğu
tespit edilmiş. Bu çalışma da göz önünde bulundurulursa
Hygienehook’un sağlığımız için önemi çok net anlaşılıyor.
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Virustatic Shield Maske
https://www.virustaticshield.com/
Koronavirüs ile beraber solunum yollarından bulaşan
hastalıklara karşı önemli bir farkındalık gelişti. Artık
dünyanın birçok ülkesinde maske takılması virüsün
yayılımının engellenmesi için mecburi hâle getirildi.
Virustatic Shield tarafından geliştirilen maske bu
ihtiyaca yanıt vermek için üretildi. Damlacık yoluyla
bulaşan virüslerin %98’ini filtreleyen kumaş aynı
zamanda virüsün protein kaplı zarfına da hasar veriyor
ve virüsü etkisiz hâle getiriyor. El ile yıkandığında
tekrar kullanımı mümkün olan bu maske kumaş,
giyildiğinde nefes almayı güçleştirmiyor ve oldukça
hafif.

Moxi
https://diligentrobots.com/moxi
Robot asistanlar üreten yapay zekâ şirketi Diligent Robots
tarafından geliştirilen Moxi robot hastanelerde toplum sağlığı
için yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına yardımcı olması
için tasarlandı. Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklara karşı sağlık
çalışanlarının maruz kalacağı riski sıfırlamayı hedefleyen Moxi
robot temel taşıma işlerini hallediyor ve tıbbi malzemelerin nakline
yardımcı oluyor. Moxi robot uzaktan kumanda edilebildiği gibi
insan destekli öğrenme özelliği ile rutin işleri kolayca kendi kendine
tamamlayabiliyor. Hemşirelerin hastanedeki işlerinin %30’u değer
üretmeyen rutin çalışmalardan ibaret. Moxi robot bu tip değer
üretmeyen çalışmalarda imdada yetişerek hastane içerisinde yapılan
mesainin nitelik anlamında da iyileşmesini sağlıyor.
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M U H A M M E D ’ I N G ÖZ L Ü Ğ Ü N D E N
U M U DA B A K M A K
H A S A N M E R T K AYA
Kirli bir savaşın elinde esir Yemen. Heredot’un “Arabia Felix”
dediği bu “Mutlu Arap Diyarı” yaşanan mezhep tabanlı iç
savaşın yol açtığı kaosun pençesinde. Ülkenin kaynaklarında
hak sahibi olmak isteyen bazı komşu ülkelerin önderliğindeki
savaş koalisyonunun acımasız bombardımanları da üstüne
eklenince Yemen “acıların diyarı” oldu. On binlerce insan öldü
şu son birkaç yıl içerisinde.
Muhteşem bir coğrafya aslında Yemen. Allah’ın nimetlerini
Kızıldeniz’den Hint Okyanusu’na, dağlardan verimli vahalara
yayılan bir cömertlikle sunduğu kaynak zengini bir ülke.
Petrol ise sanırım Ortadoğu’ya Allah’ın hem nimeti hem de

imtihanı… Yemen’de az ama jet yakıtı yapımında kullanılan
dünyanın en yüksek oktanlı, yani en kaliteli petrolü çıkıyor.
İşte bu kara sıvı, kendi gibi karartıyor coğrafyayı ve hayatları.
Yemen halkı genel olarak savaş öncesinde de fakirdi ama
mutlu, süregiden, mütevazı bir hayatları vardı. Yemen’de 15
gün kalmıştım. Bu kadar onurlu, bu kadar sıcakkanlı, misafire
ikramı seven başka bir yer görmedim Arap Yarımadası’nda.
Bugün ne yazık ki ülkenin üçte ikisinden fazlası yaşamak için
yardıma muhtaç, kıtlık tehlikesi kapıda değil, kapıyı çoktan
kırarak girmiş her yere. Birleşmiş Milletler’e göre Yemen
savaşı, dünyanın “en ağır” insanlık krizi. Nüfusu 28 milyonluk

1868

DERGİ / MUHAMMED’IN GÖZLÜĞÜNDEN

UMUDA BAKMAK

Dergimizin kapak fotoğrafında yer alan Muhammed, savaş yüzünden kaldığı Marib’teki
mülteci kampında bir gün sıkılıp elindeki tel parçasıyla demirden gözlüğü yapıyor. Onun
dünyasında yaşıtlarının sahip olduğu akıllı telefon, playstation, internet ve bilgisayar yok.
olan Yemen’de bugün 23 milyon insana yardıma muhtaç halde
yaşıyor(!) Dört milyona yakın Yemenli evlerini terk edip ülke
içinde başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. 2010 yılında
Yemen’e gittiğimde Somali, Eritre ve Etiyopya’dan gelen
göçmenlerden şikâyet ediyordu insanlar. Bugün o ülkelere
göç eden 400 bine yakın sığınmacı ve mülteci var…
Savaşta şimdiye kadar doğrudan ve savaşın neden olduğu
insani krizlerde 112 bin civarında insan hayatını kaybetti.
Yemen Data Project adlı araştırma ekibinin verilerine
ülkeye yapılan hava saldırılarının yüzde 30’undan fazlası
askeri olmayan sivil hedeflere yönelik oldu. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) Yemen’de temiz içme suyu bulunmaması,
hastanelere erişimin yetersizliği ve tıbbi personel eksikliği
sebebiyle yaşanan kolera salgınının bir milyondan fazla
kişiyi etkilediğini açıkladı. Halihazırda 500 bin kolera hastası
var ülkede. Yardım örgütleri de ülkedeki kıtlık sorununun
önlenemeyecek boyutlara gelebileceği uyarısında bulunuyor.
İşte bu unutulan savaşın yıkımından kaçan ve kendi ülkesinde
mülteci olan Yemenli binlerce çocuktan biri hikâyemizin
kahramanı olan Muhammed. Tabii, onu dünyaya tanıtan
Yemenli fotoğrafçı Abdullah al-Jaradi.
İlham Veren İnsani Bir Öykü
Evet, dergimizin kapak fotoğrafında da yer alan Muhammed
savaş yüzünden kaldığı Marib’teki mülteci kampında bir
gün sıkılıp elindeki tel parçasıyla demirden gözlüğü yapıyor.
Onun dünyasında yaşıtlarının sahip olduğu akıllı telefon,
playstation, internet ve bilgisayar yok.
Muhammed’in demir telden gözlüğü, kampı ziyarete giden
bir fotoğrafçı Abdullah el- Jaradi’nin “gözüne takılıyor”.
Küçük Muhammed beraberindeki iki arkadaşının yanında
yaptığı en iyi çalışma olan gözlüğü Abdullah’a “fotoğrafını
çekmesi karşılığında elindeki gözlüğü vermeyi” teklif ediyor.
Abdullah hemen orada, bu gözlüğü alıp sosyal medya
hesabından açık arttırma ile satmayı, elde edeceği parayı da
geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Muhammed’e vermeyi,
ona ve iki arkadaşına oyuncak ya da elbise almayı düşünüyor.
Arap dünyasının ilgisini çeker umuduyla internet üzerinden
müzayedeyi yapıyor. Körfez ülkelerinden hamiyet sahibi
insanlar Abdullah’ın bu tek parçalık müzayedesine yoğun
ilgi gösteriyorlar. Ramazan ayında kalbimizle görebildik bu
gözlük sayesinde diyor müzayedeye katılan biri gönderdiği
mesajında. Müzayede sonunda gözlük 2.5 milyon Yemen
Riyaline (10.000 USD) bir maden şirketinde yönetici olan
Usame al-Qussabi adlı bir kişiye satılıyor. Muhammed için
internetten birçok bağış da yapılıyor ek olarak. Bir çocuğun
bayramlık ihtiyacı için aranılan bağış merhametle artıyor

ve hem o kamptaki hem de diğer kamplardaki 200 çocuğun
ihtiyaçları karşılanıyor, dertlerine bir nebze olsun derman
olunuyor…
Fotoğrafçı Abdullah gelen bağışlar ile yapılan harcamaları
bunu belgeleyip, raporlayıp yayınlıyor. Abdullah al-Jaradi
şimdi Muhammed’in bu fotoğrafıyla Suudi Arabistan’da
yapılacak olan “En İyi Fotoğraf Kareni Gönder” adlı ve
yaklaşık 2 milyon TL ödüllü fotoğraf yarışmasına katılıyor.
Kazanırsa Kurban Bayramı’nda kamplardaki Yemenli
çocukların yüzü yine gülecek…
Kendisiyle görüştüğüm Abdullah al-Jaradi, istediğimiz
fotoğrafları için telif ödemek istediğimizde bunu kabul
etmedi. Kızılay tarafından çıkarılan bir dergide yayınlanacak
fotoğraflar için para alamam sizden dedi…
Ancak dergimiz aracılığıyla okurlarımıza iletmemizi istediği
mesajını da size ulaştırmayı borç biliyorum:
“Tüm Türk kardeşlerime, özellikle de tüm Kızılay
mensuplarına en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sizler
bizi biliyorsunuz. Bizler de sizin bizi sevdiğinizi biliyoruz
ve sizi çok seviyorum. Sizler “ahsenu’n-nâs”sınız bizim için.
Bizi kardeşleriniz olarak görüyorsunuz. Yemen asırlarca
sizin de vatanınızdı. Sosyal medya hesabımda paylaştığım
bu fotoğrafa destek olan, etkileşim sağlayan Türklere de
çok teşekkür ediyorum. Çoğu insani yardım örgütünün
mülteciler ve çocuklar için gerçek bir fayda sağlamadan çok
büyük miktarlarda yaptıkları harcama yöntemlerinin aksine,
basit girişimlerle ve çok da büyük olmayan paralarla çok şey
yapılabileceğini görmüş olduk hep birlikte. Yemen halkı siz
Türkleri çok seviyor.”
Yağmur damlaları gibidir iyilik. Her bir iyilik damlası bir
garibin yüreğindeki ateşe derman…
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HALUK LEVENT

“ S O SYA L DAYA N I Ş M A N I N
D E Ğ E R I N I N DA H A Ç O K
A N LAŞ I LAC AĞ I N A I N A N I YO R U M ”
Haluk Levent, 2017 yılında sosyal medyada bir şakayla başlayan ve kısa sürede büyük
bir iyilik hareketine dönüşen Ahbap Platformu’nun macerasını 1868’e anlattı.
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İnsanlık için iyilik yapmanın, bir çocuğun hayatına dokunmanın birey olarak
ruhumuzda muazzam tesirleri var. İnsan kendini daha çok seviyor, kendini sevdikçe
daha mutlu oluyor ve mutlu oldukça daha çok insanı mutlu edesi geliyor.

Ahbap yolculuğu nasıl başladı? İnsanlar bu yürüyüşte etrafınızda nasıl
kenetlendi?
Ahbap, 2017 yılında sosyal medyada bir
şakayla başladı. Birkaç gün içerisinde
kitleler tarafından büyük ilgi görünce bir iyilik, yardımlaşma ve işbirliği
hareketine dönüştürülmesine karar
verildi. Kısa zamanda da dernekleşti ve
faaliyetlerine başladı. Ahbap ilk günden
itibaren kitlesel bir hareket olarak başladı. Toplumun her kesiminden ve her
düşünceden insanın olması, ayrıştırmaması ve kapsayıcı olması bu konuda çok
önemli faktörler.

Toplumun her kesiminin gönüllülük
esasıyla bir araya geldiği Ahbap kaç
şehire erişti? Platformun oluşumu ve
hedefleri nelerdir?

gelebilmek. Ayrıca eğitim, sanat, bilim
ve teknoloji, çevre konularında kalıcı,
sürdürülebilir faydalar üretebileceğimiz
projelerimiz var.

Ahbap, halihazırda kurulum ve oryantasyon sürecinde olan şehirlerle birlikte
toplamda 70’ten fazla şehir ve 80 üniversitedeki gönüllüleri ile faaliyetlerini
sürdürüyor. Dolayısıyla gelen yardım taleplerinin bulunduğu yere göre en yakın
şehrimiz veya üniversite gönüllülerimiz
ile iletişime geçerek yardım talebinde
bulunan kişilere ulaşıyor ve organize
oluyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye’de
değil tüm dünyada bir iyilik ağı haline

Corona günlerinde Ahbap Platformu
ne gibi çalışmalara yoğunlaştı?
Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ilk günlerinde hızla hareket
edip, toplumun teyit edilmiş gerçek
bilgiye ulaşabilecekleri covid19.ahbap.
org sitemizi açtık, ilk faaliyetimiz buydu.
Hemen sonra, önlemler kapsamında çalıştıkları işyerlerinden ayrılmak zorunda
kalan insanlara yardım etmek için erzak
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paketi dağıtımı için harekete geçtik. Bu esnada bir
canlıya, doğaya, eğitime, yardım etmek, destek olmak
isteyen tüm sektörlerden markalarla ortak paydada
buluşup iş birlikleri yaptık. İş birliklerini markaların
hareket alanları ve kabiliyetlerine göre değişkenlik
gösterebiliyor. Oyuncular, sanatçılar ve sporcuların
desteğini de eklediğimizde toplamda on binlerce aileye çeşitli desteler sunabildik.
Bu sırada virüsle mücadele için canla başla çalışan ve
en yakın temasta olan sağlık personellerinden, ailelerine hastalığı taşıma korkusuyla evlerine gidemeyenler
vardı. Türkiye’nin her yerinden sağlık çalışanlarına
kapılarını ücretsiz olarak açan birçok otelin kontenjan
ve iletişim bilgilerini sürekli teyit ederek sitemizdeki
bir harita üzerinden sağlık çalışanlarıyla buluşturduk.
İş yerlerinin kapalı olması dolayısıyla açlıkla yüz yüze
kalan sokak hayvanlarını da unutmadık. Yine kurumsal iş birlikleri kurarak Türkiye’nin dört bir yanındaki
sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlere tonlarca
mama desteğinde bulunduk.
Türkiye genelinde hemen her yerden çok sayıda
insan sizden yardım talebinde bulunuyor. Bu yoğun
talep sizde bir baskı oluşturuyor mu?
Aslında çok büyük baskı oluşturuyor. Çünkü ya yetişememe baskısı, yetişememe üzüntüsü ya da taleplerin
hepsine karşılık verememe üzüntüsü bu. Ancak elden
bir şey gelmiyor. Biz yetişebileceğimiz kadar insanlara
yetişiyoruz maalesef.
Beyzanur için yazdığınız Elfida... Bu şarkının öyküsünü biraz anlatabilir misiniz?
Beyzanur çok küçük bir çocuktu ve küçüklük dönemini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yatarak geçiriyordu. Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar.
Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana
durumu anlattı. Ben de Beyza’nın yanına gitmeye
başladım. O dönemde de Ahbap gibi birkaç arkadaştan oluşan grubumuz vardı onlarla bir şeyler yapmaya başladık. Evine gittim, hastaneye gittim. Hatta
hemşireler ona iyi baksın diye hemşireler gecesinde
de sahneye çıktım. Beyza çok kırılgan bir çocuktu.
Zaten şarkının sözlerinde var. “Kim bilir kaç yüzyıldır
sarılmamış kolların” diye. Anne ve babası devamlı
nöbetteydi. Bu şarkıyı yazmadan önce doktoru ile
görüştüğümüzde doktoru bana “Bu kızımızı gözden
çıkartmamız gerekiyor” dedi. İşte o ‘gözden çıkartmak’ kelimesi “Elfida”. Sevgili Emrah Aydoğdu ile
beraber oturduk bu şarkıyı yazdık. Bu şarkıyı benden

Sivil toplum kuruluşlarının birlikte ve organize
hareket etmesinin faydalarını daha önce Elazığ
depreminde tecrübe ettik. Samimi, gerçek toplumsal
faydanın peşindeki sivil toplumun daha çok
birbirini anlaması, ortak projeler, özellikle de afet
durumlarında birlikte çalışabilecekleri zeminler
oluşturması gerek.
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Kızılay ülkemizin gurur kaynağı ve yardımlaşmanın en önemli markası
olagelmiş bir kurum.

dinliyordu ama kendisi olduğunu bilmiyordu. “Elfida beni terk etme sakın”
diyordum ama “Beni fark etme sakın”
dedim. Çünkü; “Beni terk etme sakın”
desem kendisine alabilirdi lafı. Sonra
maalesef kızımızı kaybettik.
İnsanlık için iyilik yapmanın, ihtiyaç
sahibi bir çocuğun yardımına koşmanın birey olarak ruhunuzda yarattığı
tesirler neler?
İnsanlık için iyilik yapmanın, bir çocuğun hayatına dokunmanın birey olarak
ruhumuzda muazzam tesirleri var.

İnsan kendini daha çok seviyor, kendini
sevdikçe daha mutlu oluyor ve mutlu
oldukça daha çok insanı mutlu edesi
geliyor. Bu nedenle iyilik yapan insanlar
bunu anlarlar. Bir adrenalin salgılıyor. Bu
mutluluk hormonu, devamlı o hormonla
tedavi olmak ve yaşamak istiyorsunuz.
Bu gerçekten çok güzel bir kaçış. Bence
kaçışların en güzeli mutluluğa kaçıştır.
Korona sonrası Ahbap Platformu’nun,
iyilik ve sosyal dayanışma organizasyonlarının geleceği nasıl olacak?
Sivil toplum kuruluşlarının birlikte ve

organize hareket etmesinin faydalarını
daha önce Elazığ depreminde tecrübe
ettik. Samimi, gerçek toplumsal faydanın peşindeki sivil toplumun daha
çok birbirini anlaması, ortak projeler,
özellikle de afet durumlarında birlikte
çalışabilecekleri zeminler oluşturması
gerek. Salgın dolayısıyla bireylerde
oluşan algı değişiklikleri elbette kurumları da etkileyecek. Ben tüm konularda
sosyal dayanışmanın değerinin gittikçe
daha çok anlaşılacağına inanıyorum. Bizim için de kendimizi sürekli geliştirme
yolumuzda bu süreçten çıkardığımız çok
önemli dersler var.
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Bu yıl Kızılay’ın 152. kuruluş yıldönümü. Kızılay ile ilgili,
özellikle kan bağışı noktasında ciddi katkılarınız, duyurularınız oluyor. Kızılay ile ilgili düşüncelerinizi, işbirliği
önerilerinizi öğrenebilir miyiz?
Kızılay ülkemizin gurur kaynağı ve yardımlaşmanın en
önemli markası olagelmiş bir kurum. Ahbaplar kan ve
donör ihtiyaçları için tüm Türkiye’de sürekli kan veriyor,
kampanyalar düzenliyor, bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.
Bu tür çalışmaları Kızılay’ın desteği olmadan yapamayız,
Kızılay da bizlere her konuda destek oluyor.

DEĞERININ

DAHA ÇOK ANLAŞILACAĞINA INANIYORUM”

Ahbap Platformu ile çıktığınız bu iyilik yolculuğunda
edindiğiniz deneyim ve görüp yaşadıklarınız sanatınıza
yeni ilhamlar, bakış açıları kazandırdı mı?
Dört yılda binlerce birebir görüşmemizin bizlere verdiği sosyal ve toplumsal duruş, bakış ve anlayış hakikaten yepyeni
safhalara geldi. Yepyeni ilhamlar oluştu. Sorunların çözümlerine yönelik proje düşünceleri oluştu. Kesinlikle Ahbap
Platformu ile çıktığımız bu yolculuk bize çok tecrübeler
kazandırdı.

Sanat insanları iyiliğe çağırmak için ne gibi roller oynayabilir?

“Biz Bize Yeteriz” kampanyasına siz de katkıda bulundunuz. Devlet kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği
yapmak gerekiyor mu?

Sanatın iyiliğe çağırması gerekli mi, değil mi tartışması uzun
yıllardır sürer, bu daha çok felsefenin konusu diye düşünüyorum. Ancak günümüzde popülarite, sözünün duyulabilmesi, hızla kitlelere ulaşabilmesi, dikkate alınması açısından
iyiliğe çağrı için çok kullanışlı bir araç.

Elbette, birçok konuda devlet kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak çok daha hızlı, çok daha kapsamlı
faydalar sağlayabiliyoruz. Ayrıca, birçok firma ve kurumla
da ülkeye, insanlara, doğaya, hayvanlara katkı sağlayacak
şeffaf ve gerçekçi çalışmalar, projeler yürütüyoruz.

Dört yılda binlerce birebir görüşmemizin bizlere verdiği sosyal ve toplumsal duruş,
bakış ve anlayış hakikaten yepyeni safhalara geldi. Yepyeni ilhamlar oluştu.
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S A R AY B O S N A’ D A
BIR İYILIK
S AVA Ş Ç I S I
Z I L H A Ş E TA
HALİL İBRAHİM İZGİ

Saraybosna’yı iyilikle kurulan veya kuruluş harcında iyilik mayası olan bir
şehir olarak tanımlamak mümkün. Kendilerini iyiliğe vakfetmiş kişilerin ya da
kurumların sürdürdüğü bu gelenek günümüz dünyasında sürüyor.
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Zilha Şeta, Saraybosnalı kadınlar içinde dünyanın en fazla tanıdığı
isimlerden. 16 yaşında geldiği Saraybosna’da aşçılık eğitim alıyor
ve 1992 yılında şehrin yaşadığı kuşatma onun hayatında önemli bir
nokta oluşturmuş. Hikaye aslında çok yalın, çorba yapıyor ve ihtiyaç
sahiplerine dağıtıyor. Kuşatma altıdaki şehre gelen mülteciler belki de
sadece onun dağıttığı çorbalarla hayatlarını sürdürdüler ve belki de
evlere giren tek yiyecek onun kurduğu aşevinde pişen çorbalardı.
Zilha Şeta’nın veya herkesin söylediği şekliyle Zilha teyzenin hikayesinde ilerlemeden önce çorbanın Osmanlı’daki yerini anlatmak
daha iyi olacak. Balkanların Osmanlı kimliğini kazanmasında önemli
isimlerden olan Evrenos Gazi, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan
birçok yerde ismi anılan biri. Bu gaza insanı, kalıcı olmanın, insanların gönüllerinde yer etmenin yolunun aç olarak yatağa girmemeleri
olduğunu düşünüyor ve imaretler yaptırıyor ve sürdürülebilirlik için
vakfediyor. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra Gazi Evrenos’un torunlarını dedelerinin eserleriyle buluşturmak isteyen Amerikalı Osmanlı
tarihçisi Prof. Heath Lowry bir gezi düzenliyor. Yaşlı bir papaz, Gazi
Evrenos’un torunlarına yaklaşıyor ve çocukluğundaki kıtlık zamanlarında evlerine sadece imaretten gelen çorbanın girdiğini söylüyor,
teşekkür ediyor.
Direnişin sembol noktası

F O T O Ğ R A F A A / M U S T A F A Ö Z T Ü R K

Bosna-Hersek kurumları ve
hayırseverleri bu köklü iyilik
kapısının sürmesi için desteklerini
esirgemiyorlar. Çorba ile başlayan
hikaye kalpleri birbirine yaklaştırıyor.

Camiler, hanlar, hamamlar ve çarşıların yanı sıra Osmanlı şehirlerinin
insani yönünü yansıtan temel karakterlerden biri de imaretler. Burada
pişen çorbalar toplumsal dayanıklılığa önemli katkılar sunuyor. Gazi
Evrenos’un bu ilham veren iyilik hikayesi örnekleri hiç de az olmayan biri girişim. Saraybosna şehrinin kurucusu olarak kabul edilen
İsa Bey, ki Sarayova olarak anılan şehir de ismini onun sarayından
alır, şehri imar ederken inşa ettirdiği tekkeye bir de imaret eklemiş ve
ihtiyaç sahipleri buradan yemeklerini temin etmişler. Dolayısıyla Saraybosna’yı iyilikle kurulan veya kuruluş harcında iyilik mayası olan
bir şehir olarak tanımlamak mümkün. Kendilerini iyiliğe vakfetmiş
kişilerin ya da kurumların sürdürdüğü bu gelenek günümüz dünyasında sürüyor.
Saraybosna’nın muhsara altında olduğu zamanda şehre sığınan mültecilerin öncelikli ihtiyacı olan yemek Zilha Şeta’nın aşçılık ve sosyal
girişimcilik becerilerinin bileşimi olarak ortaya çıkmış. Savaşın zorlu
günlerinde saldırganlığa karşı direnişin de sembol noktalarından birisi olmuş. Saraybosna’nın Başçarşı’sındaki aşevi sadece Müslümanlar
için değil ihtiyaç sahibi Sırp ve Hırvatlar için de bir merahmet kapısı
olmuş ve olmaya devam ediyor.
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Türkiye’deki günlerinde bir
söyleşisinde yardım etmek
konusunda Türkiye’yi ilham veren
bir örnek olarak gösteriyor: “Bize
dünyanın hangi ülkesinde olursa
olsun ihtiyacı olana yardımda
bulunmak güç verir. Türkiye’nin
de yardımlarını yedi kıtaya
ulaştırdığını biliyoruz. Türkiye,
dünyanın en zengin ülkesi olmasa
da gönlü en zengin ülkesidir.”

Saraybosna’nın doğu kesiminden şehre kaçan mültecilere hizmet veren aşevi ilk zamanlarında 180 kişiye yemek
vermiş ama ardından bu sayı kuşatma
sırasında 6 bine kadar çıkmış. Savaşın
zorlu günlerinin ardından kapanmasını arzu etmiş Zilha Teyze aşevinin.
Ancak beklediği gibi olmamış. Savaş
bitse de getirdiği problemler sürmüş
ve aşevine duyulan ihtiyaç kalıcı hale
gelmiş. Bundan on sene önce verdiği bir röportajda bunu şu ifadelerle
anlatıyor: “Savaş bittiğinde mutfağım da kapanır diye düşünüyordum,
ama maalesef hala bir öğün yemeğe
muhtaç olan insanlarımız var. Bu
insanlarımız olduğu müddetçe burası
kapanmayacak.”
Cezaevinden gelen mektup
Günde 1200 kişiye yemek veren aşevi
Ramazan ayında kapasitesini artırıyor
ve 5 bin kişiye iftar veriyor. Çorbayla

F O T O Ğ R A F A A / S A M I R Y O R D A M O V IÇ

başlayan menünün yanında artık ana
yemek ve meyve de bulunuyor. Bu
kadar fazla kişiye hizmet vermek için
de işbirlikleri önem kazanıyor. Bosna-Hersek kurumları ve hayırseverleri
bu köklü iyilik kapısının sürmesi için
desteklerini esirgemiyorlar. Çorba
ile başlayan hikaye kalpleri birbirine
yaklaştırıyor.
Aşevine katkıda bulunan kişiler de
Müslümanlarla sınırlı değil. Cezaevinde bulunan bir Sırp’ın kendilerine mektup yazarak eşi aracılığı ile
göndereceği yardımı kabul etmelerini
istemiş. Kendisinin savaş suçundan
dolayı hapiste bulunmadığını özellikle
vurgulayarak. Zira yapacağı yardımın
geri çevrilmesinden endişe ediyormuş.
Sabahın ilk saatlerinden gece yarısına
kadar çalışan Zilha teyze halinden
şikayetçi değil. Aşevinin kapısının
herkese açık olduğunu vurguluyor
ve kapılarının siyah olmasına rağmen
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kimseyi eli boş döndürmediklerini ifade
ediyor. Küçük gibi görünen rakamların
insanların karınlarını doyurabildiğini ve
hiçbir iyiliğin küçük olmadığını ifade
ediyor.
Zilha teyzenin aşevini tesis ettiği zamanlarda kuşatma altındaki şehirde elektrik,
su ve gaz gibi temel ihtiyaçlara erişmek
mümkün değildi. Ancak Zilha Şeta’nın
ilerlemeye çalıştığı yol bu engellerin
üstesinden gelmiş. İyiliğin dünyayı
değiştirebileceğine olan inancını taze
tutuyor ve geçmiş röportajlarından
birinde şunları söylüyor: “Biz iyilikleri
arttırarak dünyayı değiştirebileceğimize
inanan insanlarız.”
Dünyayı iyilikle değiştirmek
Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden
bir Boşnak, Agan Hodzic vasiyeti gereği
500 bin avroluk miktarı Saraybosna’daki
aşevlerine bırakmış. Mirasını bıraktığı yerlerden biri de Zilha teyzenin
aşevi olmuş. Bosna-Hersek’ten 1950’li
yıllarda Kanada’ya çalışmak için giden
Hodzic savaşın ardından 1996 yılında
memleketine geri dönmüş. Yıllar boyu
alın teriyle biriktirdiği servetini ihtiyaç
sahipleriyle paylaşmak istediğinde de
bireysel olarak Zilha teyzenin aşevinin
en büyük bağışçısı olmuş. Dayısının
mirasını Zilha Şeta aracılığı ile insanlara
ulaştıran yeğeni onun kendi hayatında
yaşadığı zorluklar nedeniyle böyle bir
vasiyet bırakmış olabileceğini söylüyor.
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Zilha Şeta’nın aşevindeki çorba Hodzic
gibi hayırseverlerin tuzuyla kaynamaya
devam ediyor.
Şeta, dünya üzerindeki birçok kurumdan yardım kabul ediyor. Onun görevi
iyilik yapmak isteyenlerle yardıma
muhtaç olanlar arasında köprü olmak.
2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nın
düzenlediği İyilik Ödülleri Programı’na
davet edilen Şeta, burada ödüle kayık
görüldü. Yaptığı konuşmada insanları
iyiliğe çağıran Zilha teyze, “Bu ödül,
dünyayı iyiliğin değiştirebileceği mesajını taşıyor ve bana işime dört elle sarılmam gerektiğini hatırlatıyor” diyerek
kürsüden de çağrısını yinelemiş oldu.
Türkiye’deki günlerinde bir söyleşisinde
yardım etmek konusunda Türkiye’yi
ilham veren bir örnek olarak gösteriyor:
“Bize dünyanın hangi ülkesinde olursa
olsun ihtiyacı olana yardımda bulunmak
güç verir. Türkiye’nin de yardımlarını
yedi kıtaya ulaştırdığını biliyoruz. Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi olmasa
da gönlü en zengin ülkesidir.”
Merhamet formülü
Türkiye’nin Bosna Hersek’teki kurumları Zilha teyzenin aşevinin destekçileri
arasında. Türk Kızılay’ın Bosna Hersek daimi delegasyonun da içlerinde
bulunduğu kurumlar, Zilha Şeta’nın
aşevinin kapısında ay yıldızlı bayrağı
eksik etmiyor: “Mutfağımızdan eksik

olmayan Türk bayrağı bize güç veriyor.
Bilinsin ki Türkiye Cumhuriyeti bizim
devletimizdir. Bizi dinleyen herkesi
bizim Türkiye’yi sevdiğimiz gibi kendi
ülkelerini sevmeye çağırıyorum. Birbirlerini daha çok sevmeye ve bir olmaya
davet ediyorum.”
Kızılay’la gerçekleştirilen işbirliği
özel ihtiyaçları bulunan kişilere farklı
projelerin de önünü açmış. Bunlardan
biri şeker hastaları için dağıtılacak özel
erzak paketleri. Bu şekilde hastaların
zorlukların üzerinden gelmelerine
yardımcı olunuyor. Bir diğeri de aşevine
gelip yemek alma imkânı bulunmayan
kişiler için hazırlanan yardım kolileri.
Yardım kolileri vasıtasıyla hayırseverler,
ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı sürdürüyor. Bir kişinin karalılığı ile başlayan
hikaye tüm dünyayı bir araya getiren
ve bir şehrin merhametini simgeleyen
bayrağa dönüşüyor.
Saraybosna şehri barbarlığa karşı insanlığın, nefrete karşı sevginin, kötülüğe
karşı iyiliğin simgesi olmayı sürdürüyor.
Balkanların Kudüs’ü olarak isimlendirilen şehir geçmişten bugüne sürdürdüğü
iyilik geleneğini, bir merhamet cephesi
olarak tahkim ediyor. Bunun en önemli
yapı taşları arasında aşevleri bulunuyor.
Osmanlı topraklarını yüzyıllarca barış
yurdu olarak muhafaza eden merhamet
formülü ise İsa Bey’in kurduğu şehirde,
onun manevi huzurunda her milletten
insana yardım etmeye devam ediyor.
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BIR KOVID-19 UFKU: “BIZIM

BÜYÜK BILGISIZLIĞIMIZ”

JÜRGEN HABERMAS’TAN BIR
KOVID-19 UFKU

“BIZIM BÜYÜK BILGISIZLIĞIMIZ”
Dünyanın en önemli 100 entelektüeli listesinde daima üst sıralarda yer alan Jürgen Habermas içinde
bulunduğumuz dönemi değerlendirirken net bir çizgi çekiyor ve “Yaşadığımız bu sıra dışı deneyimin
kamu vicdanında bırakacağı izler olacak” diyor.
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BÜYÜK BILGISIZLIĞIMIZ”

Habermas’ın iyilik üzerine geliştirdiği felsefe temelde “Ahlâk Bilinci ve İletişimsel Davranış” kitabında
yazdıklarına dayanıyor. Eşitlik, ifade özgürlüğü ve yaşam hakkına saygı gibi ilkelerin “aşkın faydacı”
olduğunu söyleyen Habermas için bu ilkeleri ihlal edenler bile bu ilkelerden yararlanmaktadır.

FOTOĞRAF AA / RICCARDO DE
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“Bilgisizliğimizi bilerek hareket etmek
zorundayız.” Kovid-19 sürecinde insanlık
olarak nasıl bir manzara ile karşı karşıya
olduğumuzu öğrenmek için irtibata geçtiğimiz Alman filozof Jürgen Habermas
içinde bulunduğumuz durumu bu söz ile
açıklıyor. 1929 doğumlu Habermas 20.
yüzyılın savaşlarını ve 21. yüzyılın krizlerini görmüş bir isim. Tedavüle soktuğu
“kamusal alan” ve “evrensel pragmatizm”
gibi kavramlar bugün felsefe çevrelerini
aşıp günlük yaşamda kullanılıyor. “Filozofların dünyayı yalnızca yorumladıkları”
önermesinin doğruluğu ya da yanlışlığı bir
tarafa Habermas gibi düşünürlerin dünyayı yorumlamaları bizleri ve dolayısıyla
dünyayı da değiştiriyor.
Jürgen Habermas ile Göttingen Üniversitesi’nde çalışan akademisyen ve tarihçi
kızı Rebekka Habermas üzerinden temasa
geçiyoruz. Dünyanın en önemli 100 entelektüeli listesinde daima üst sıralarda yer
alan Jürgen Habermas içinde bulunduğumuz bu dönemi değerlendirirken net bir
çizgi çekiyor ve “Yaşadığımız bu sıra dışı
deneyimin kamu vicdanında bırakacağı
izler olacak” diyor.
Habermas dünya gündemini meşgul eden
kritik anlarda ilgili olaylara dair yaptığı
açıklamalarla da dikkat çekiyor. Mültecilik
ve göç krizi üzerine 2015 yılında yaptığı
“Sığınma hakkı bir insan hakkıdır.” çıkışı
hâlen hafızalarda. Aydınlanmanın henüz
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tamamlanmayan bir proje olduğunu,
düzeltilip, yontulması ancak reddedilmemesi gerektiğini savunan düşünür
Kovid-19 pandemisi sürecinde de Avrupa
Birliği ülkelerinin bu krizden en çok zarar
gören ülkelere yardım etmesi gerektiğini
dile getiriyor. Çünkü Jürgen Habermas’ın
sıra dışı deneyim olarak adlandırdığı bu
dönemde karşımıza çıkan en önemli meselelerden biri yardımlaşmak. Devletlerin
birbirleri ile insanların içlerinde bulundukları toplum ile geliştireceği yardım ağları
yeni dönemin de zeminini oluşturacak.
Krizin muhasebesi
Habermas’ın iyilik üzerine geliştirdiği
felsefe temelde “Ahlâk Bilinci ve İletişimsel Davranış” kitabında yazdıklarına
dayanıyor. Eşitlik, ifade özgürlüğü ve
yaşam hakkına saygı gibi ilkelerin “aşkın
faydacı” olduğunu söyleyen Habermas için
bu ilkeleri ihlal edenler bile bu ilkelerden yararlanmaktadır. Şimdi dünya bu
büyük salgın ile yaşamayı öğrenirken yeni
bir aşkın fayda ile karşı karşıya olabilir.
Ülkelerin birbirlerine yardım etmesi aynı
zamanda kendi nüfuslarının da sağlıklı
ve ekonominin çarklarının döndüğü bir
ortamda yaşayabilmesini sağlıyor çünkü
virüs ülke ve coğrafya tanımıyor bütün bir
insan neslini hedef alıyor.
Yaşanan sağlık krizinin etik açıdan da
muhasebesini yapan Habermas, bazı
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ülkelerde karşılaşılan korkunç senaryoya
dikkat çekiyor: Yoğun bakım yataklarının
kapasitesinin dolduğu anlarda doktorların
hangi hastanın kısıtlı sayıdaki teçhizattan
yararlanabileceğine dair yapmak zorunda kaldıkları seçim. “Herkesin yaşamaya hakkı vardır” evrensel ilkesinin bir
bakıma sınandığı bu anları sorgulayan
Habermas felaket tıbbının bazı ülkelerde
bir gerçeklik olarak yaşandığını söylüyor.
Bu güçlüğü yaşayan ülkelere Avrupa
Birliği’nin yardım etmesinin etik bir
yükümlülük olduğunu söyleyen Habermas
dünya liderlerinin karar alma süreçlerinde tavsiyelerine uydukları virologların
(virüs bilimci) bilgisinin kısıtlı olduğunun
farkında olmalarına da dikkat çekiyor.
Karar alma mekanizmalarının bu denli
bir belirsizliği ilk defa bu kadar aleni bir
şekilde yaşadığını söyleyen Habermas için
bu kamuoyunun hafızasında yer edinecek
şeylerden biri.
Kovid-19 insanlığın kaynaklarını hızlıca
tüketen bir etkiye sahip. Tıbbi malzemeler,
ülke maliyelerinin birikimleri, şirketlerin
kasalarındaki paralar… Hepsi hızlıca tükenme eğiliminde. Bu çaresizliğin verdiği
düşünce ortamı ise bir tezat oluştururcasına mümbit. Jürgen Habermas işte bu
düşünce ortamından beslenen kıymetli
sözleriyle bizleri düşünmeye sevk ediyor.
Bu işaret fişeğini takip eden başka dimağlardan ne gibi hikmetler duyulacak? Bunu
da zaman gösterecek.
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KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE
CAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK

F O T O Ğ R A F A A / B I L A L K A H YA O Ğ L U
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İçişleri Bakanlığı bu süreçte sokak hayvanlarının bakımı
ve beslenmesi için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede
koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak
hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

FOTOĞRAF AA / İHH

İmparatorluk başkenti İstanbul’u ziyaret eden
Avrupalı bir seyyahın gezi notlarında şu dikkat
çekici kayıt yer alır:
“Türkler canlı ve cansız mahlûkatın hepsiyle iyi
geçinirler. Ağaçlara, kuşlara, köpeklere, velhasıl
Allah’ın yarattığı her şeye hürmet ederler… Bütün
sokaklarda sokak köpekleri için muayyen aralıklarla su kovaları sıralanır.”
Hayvanlara karşı son derece ilgili ve merhametli olmamızı öğütleyen bir gelenekten geliyoruz. Haliyle
memleketçe koronavirüs salgını nedeniyle sakinliğin yaşandığı şehirlerde beslenme zorluğu çeken
başta kedi ve köpekler olmak üzere hayvanların
durumuna kayıtsız kalınması düşünülemezdi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı bu süreçte sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için yeni bir genelge
yayımladı. Koronavirüs salgınının sadece insan

hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını
olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın
olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek
servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin
düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak
üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı
ifade edildi.
Genelgede, vali/kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte
yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Bu kapsamda, başta hayvan barınakları
olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının
yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli
olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı ve ihtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edildi.
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Elbette Türk Kızılay da hayvanları unutmadı.
Kastamonu’da sokak hayvanlarının imdadına Türk
Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları yetişti.
Şehirdeki üniversite kampüsündeki sokak köpeklerini
besleyen gönüllüler, şehrin kenar mahallelerindeki
hayvanlara da yiyecek verdi.
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Gönüllüler hayvanlar için dışarıda
Bu süreçte pek çok yardım kuruluşu hayvanlar için seferber oldu.
Mesela Akteş Hayvanseverler Platformu gönüllülerince İstanbul’un
çeşitli yerlerinde, kırsal mahallelerde ve ormanlık alanlarda sokak
hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Platform, “Korona krizi” adlı 40 kişilik bir ekiple sokak hayvanlarına mama veriyor.
Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Kovid -19
salgını nedeniyle gıdaya erişimi güçleşen sokak hayvanlarını düzenli
olarak besleyen kurumlardan biri. Çalışmalar kapsamında ekipler,
sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Üsküdar sahilindeki
köpeklere mama verip martılara ekmek atıyor. Ayrıca hem hasta ve
yaralı hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor, hem de
beslenmelerini sağlıyor.
Iğdır Valiliği de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekiple sokak hayvanlarının yaşadığı
alanları tespit edip mama ve su bırakıyor.
Hayvanlar için motorize ekip
İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Gönüllü Motorize Ekibi
de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde kent merkezinden uzak noktalardaki sokak hayvanlarına yiyecek ulaştırıyor. Üyelerinin tamamının gönüllülük esasıyla hareket ettiği motorize ekibi,
halihazırda 25 motorcudan oluşuyor. Afetlerde ulaşımın aksaması ve
yolların kapanması durumunda hızlı hareket ederek durum tespiti ve
ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi amacıyla kurulan ekip, Arnavutköy
ve Kemerburgaz civarındaki sokak hayvanlarını tespit edip onlara
mama ulaştırıyor.
Elbette Türk Kızılay da hayvanları unutmadı. Kastamonu’da sokak
hayvanlarının imdadına Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın
Kolları yetişti. Şehirdeki üniversite kampüsündeki sokak köpeklerini
besleyen gönüllüler, şehrin kenar mahallelerindeki hayvanlara da
yiyecek verdi. Belirledikleri noktalara mama bıraktıklarını ifade eden
Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, “Bu pandemi sürecinde sokak
hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte deyim
yerindeyse elimizde mamayla dolaşıyoruz. Sokak hayvanlarını gördüğümüz yerlere mama bırakıyoruz” dedi.
Hayvanlara yönelik pek çok yardımdan biri de Karabük’te gerçekleşti. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ömer Öğüt boşalan meydanlardaki güvercinleri besliyor. Misak-ı Milli Demokrasi
Meydanı’nda güvercinlere yem veren Öğüt, koronavirüs nedeniyle
insanların pek sokağa çıkmadığını, bu nedenle sokak hayvanları ve
güvercinlerin aç kalabileceğini belirtti.
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DR. AHMET UÇAR

HILÂL-I AHMER’İN
B A L K A N S AVA Ş I ’ N D A
KO L E RA S A L G I N I Y L A
MÜCADELESI
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti mensubu sağlıkçılar kolera ile ilk kez 1911 Trablusgarp cephesinde
karşılaşmış, tıbbi heyet ve aşı konusundaki yetersizliklere rağmen bu hastalık ile orada savaşmaya
başlamışlardı.

Türkiye Kızılay Cemiyeti (Hilâl-i Ahmer), kuruluşundan
günümüze salgın hastalıklarla mücadelede bizim
yakın tarihimizin en önemli kurumlarından biridir.
Zaten kuruluş bildirgesinde bu kurumun barışta salgın
hastalıklar ve doğal âfetlerle, savaşlarda ise yaralı ve
yardıma muhtaç olanlara yardım için kurulduğu açıkça
belirtilmişti. Türkiye’de Kızılay’ın tarihi 1868’de Türkiye’de
yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyetinin kuruluşu
ile başlamaktadır. Bir başka ifade ile Kızılay kuruluşuna
hastalıklarla ve yokluklarla mücadele ve çaresizlere
el uzatmak, onların yarasını sarmakla başlayan bir
kurumdur. Macarlı Miralay Dr. Abdullah Bey, Mekteb-i
Tıbbiye Nazırı Makro Paşa, Kırımlı Öğretmen Dr. Aziz
Bey gibi hekimler bu kurumun kurucusu olarak adları öne
çıkan tıp âlimleridir.
Kızılay tıbbi faaliyetlerini 1876’da Sırp ve Karadağ
harbine giren Osmanlı ordusundaki yaralı ve hasta
askerlere yardım için 9 seyyar hastane kurarak cephelerde
başlatmıştı. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Plevne
Müdafaası’nda Hilâl-i Ahmer en ön saflardaydı. Cemiyet,
Plevne’ye gönderdiği Dr. Osman Bey ve Dr. Charles
S. Ryan adlarında iki operatör ve 50 kadar doktorla,
4.000’e yakın hasta ve yaralıyı tedavi etmişti. Aynı savaşta
yine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından cephe gerisinde
9 seyyar (gezici) hastahane yanında İstanbul’da da 4
ilkyardım istasyonu kurulmuş ve buralarda da 25.000
yaralı ve hasta tedavi edilmişti.

Kolera ile ilk karşılaşma
1911’de İtalyanların saldırısı üzerine Trablusgarp,
Homs ve Bingazi olmak üzere savaş bölgelerine cemiyet
yöneticilerinden Dr. Kerim Sebati Bey’in başkanlığında
6 doktor, bir eczacı, 15 hastabakıcıdan oluşan sağlık
ekipleri gönderilmişti. Bunlar 5.000 kuruş tahsisatla savaş
şartlarında çadırlarının bombalanmasına, kendilerine
zaman zaman yapılan saldırı ve engellemelere rağmen
sağlık faaliyetlerini yerli hastabakıcılar da kullanarak
devam ettirmişlerdi.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti mensubu sağlıkçılar kolera ile ilk
kez 1911 Trablusgarp cephesinde karşılaşmış, tıbbi heyet
ve aşı konusundaki yetersizliklere rağmen bu hastalık ile
orada savaşmaya başlamışlardı.
Kızılay arşiv belgelerine göre Trablusgarb Kumandanlığı
24 Aralık 1911’de Umum Erkân-ı Harbiye’den
Trablusgarp’ta üç günden beri kolera zuhur ettiğinden,
çok sayıda hasta ve can kaybı olduğu, buna karşılık
Hilâl-i Ahmer tarafından gönderilen sağlık heyetinin
yetersiz kaldığını belirterek, Trablusgarp’a muntazam
ve mükemmel bir sağlık heyetinin gönderilmesini talep
etmişti. Bu istek Umum Erkân-ı Harbiye tarafından 26
Aralık 1911’de Hilâl-i Ahmer’e yazılmış ve Trablusgarp’a
kolera ile mücadele için ikinci bir sağlık heyeti
gönderilmesi istenmişti.
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Cephede koleraya
yakalanmış askerler,
diğer askerler ve halka
kolera bulaştırmamaları
için aynı hastalığa
tutulmuş halkla birlikte
camiler de karantinaya
alınmışlardı. Bu
süreçte Hilâl-i
Ahmer tarafından
Ayasofya Camii’ndeki
3.600, Sultanahmet
Camii’ndeki 1.200,
Nuruosmaniye
Camii’ndeki 450
ve Mahmut Paşa
Camii’ndeki
1.250 askere tecrid
(karantina) süresi
sona erene kadar her
gün savaş koşullarında
bulunması çok zor gıda
maddeleri, örneğin
ekmek, etli patates veya
pilav dağıtılmıştı.
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Gezici mutfaklar
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne mensup doktor ve sağlıkçıların kolera ile asıl mücadelesi 1912’de
Balkan Savaşı sırasında başlayacaktı. 14 Kasım 1912’de Ayastefanos (Yeşilköy) Hilâl-i Ahmer
Hastanesi’nden Hilâl-i Ahmer Cemiyeti merkezine gönderilen bir yazıda “Kolera burada
bütün mânâsıyla icra-yı hükm ediyor. Sağlık malzemelerinden mahrumuz. Bir dezenfekte
makinemizi bile hâlâ alamadık. Eli kolu bağlı oturulmaktayız. Mevkiimiz gayet vahim ve
müşküldür. Vazifemiz değişti. En yakın zamanda sağlık malzemesi bekliyoruz, zira bizim de
hayatımız tehlike altındadır” denilmekteydi.
Özellikle cephede koleraya yakalanmış askerler, diğer askerler ve halka kolera
bulaştırmamaları için aynı hastalığa tutulmuş halkla birlikte camiler de karantinaya
alınmışlardı. Bu süreçte Hilâl-i Ahmer tarafından Ayasofya Camii’ndeki 3.600, Sultanahmet
Camii’ndeki 1.200, Nuruosmaniye Camii’ndeki 450 ve Mahmut Paşa Camii’ndeki 1.250 askere
tecrid (karantina) süresi sona erene kadar her gün savaş koşullarında bulunması çok zor gıda
maddeleri, örneğin ekmek, etli patates veya pilav dağıtılmıştı. Yemekler, camilerin önünde
kurulan gezici mutfaklarda Evkaf Nezareti’nden getirtilen kap-kacakla pişirilip dağıtılıyordu.
Halka günde kişi başına bir okka ekmek verilmesi hesap edilmişti. Yalnız Ayasofya
Camii’ndekilere günlük olarak dağıtılan ekmek miktarı 3.600 okka tutuyordu. Halk arasında
kolera belirtisi gösterenlerse derhal bu hastalık için ayrılmış hastanelere taşınıyor, buralarda
da hastaların bakım ve doktor ihtiyaçları yine Hilâl-i Ahmer tarafından karşılanıyordu.
Hilâl-i Ahmer, Çatalca cephesinde de kolera ile mücadele etmek üzere 250’şer yataklık birkaç
baraka hastanesi kurmuştu. Görülen ihtiyaç üzerine Hadımköy, Ayastefanos ve Ispartakule’de
75’şer yataklık çadır hastaneleri kurulmuştu. Almanya ve İngiltere’den getirtilmiş bu tek
veya iki katlı çadırlarda en gelişmiş teknoloji ürünü gereçlerle çok düzenli hizmet verilmiş,
Hilâl-i Ahmer bu hastanelerde çalıştırdığı personeli gezici hekim ve hizmetli kadrolarından
sağlamıştı. Kolera salgını boyunca öncelikle bu hastalığın bakımına eğilen hastaneler, kolera
tehlikesi giderildikten sonra normal hastane hizmeti vermişlerdi.
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M U H AC İ R L E R İ STA N B U L’ DA

Rumeli’den İstanbul’a gelen muhacirler
Askeri Sıhhiye Dairesi ile Hilâl-i Ahmer’in ortak ve yoğun
çalışmaları sonucu, kolera salgınının büyük ölçüde önü
alınmıştı. Hilâl-i Ahmer, bu daireye de çamaşır ve ilaç gibi
gereksinmeler sağlayıp daha ileri katkılarda bulunabilmek
için Amerika’dan nakliyesini sağladığı 30 araba sipariş ederek
bunları Askeri Sıhhiye Dairesi’ne bağışladı. Balkanlardan
gelen göçmenler arasında da koleranın yayılması, ayrıca
göç yolu boyunca taşınması daha başka önlemler alınmasını
gerektirdi. Sirkeci’ye gelen hasta göçmenleri İstanbul’un çeşitli
hastanelerine ulaştırmak içinse cemiyet, sadece taşıma bedeli
karşılığı olarak dört bin altın lirayı aşan harcama yapmıştı.
Savaş sebebiyle Rumeli’den İstanbul’a çok sayıda muhacirin
gelmesiyle kolera vakaları daha da artmıştı. Bunun üzerine
de Hilâl-i Ahmer tarafından Ayastefanos ve Ispartakule’deki
çadır hastanelerinden yolculuk yapabilecek durumda olan

hastalar, imkân nispetinde daha iyi bakım görebilmeleri için
İstanbul’un merkezine taşınmıştır. Hastalığın yayılmaması için
alınan önlemler özellikle Edirne’de iyi sonuç vermişse de nakil
için gösterilen büyük özene karşın bütün hastalar İstanbul’a
taşınamamıştı. Çatalca hattı boyunca özellikle Hadımköy’de
yoğun kolera vakaları görülmesi üzerine Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti, gereken yerlere hastane çadırları, personel ve araçgereç sevk etmişti.
Kolera salgının önü alınınca, hastaneler normal işlevlerine
devam etmişlerdi. Bu hastalığın özellikle içme suyu kaynaklı
olduğu ve suların kaynatılması gerektiği tesbiti üzerine Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti, Şehremaneti’nin (İstanbul Belediyesi’nin)
bilgisi dahilinde bütün belediye merkezlerinde ve Evkaf-ı
Hümayun’da, Ayasofya’da, Eyüp Sultan’da ve sürekli olarak
adları duyurulan başka yerlerde çayhaneler kurarak her sabah
ve akşam halka koleraya karşı su yerine içmeleri tavsiye edilen
çay dağıtımını üstlenmişti.
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Besim Ömer Paşa’nın anlattıkları
Hekim Besim Ömer Paşa 27Ocak 1914 Salı günü Darülfünun
Konferans Salonu’nda hanımlara Hilâl-i Ahmer hakkında verdiği
meşhur konferansında o günleri anlatırken Birinci Balkan Savaşı
sırasında Osmanlı sınırları Çatalca’ya kadar geri çekildiğinde,
“mevcut bela ve musibetlere ilaveten kolera illet-i müdhîşesi
dahi ordu-yu Osmanîyi kırıp geçirmeğe başladı. Hadımköy,
Ayastefanos ve civarı bir kabristan, daha doğrusu şehidleri daha
defnedilmemiş korkunç bir arsa ve fecî bir meydan hâlini almış
idi” diyerek anlatmaktadır. İşte bu şartlarda Hilâl-i Ahmer hem
askerleri hem halkı, özellikle de Rumeli’den kaçan muhacirleri,
hem de kendi sağlık ekibini korumak için çok dikkatli ve başarılı
çalışmalar yapmıştı.
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Askeri Sıhhiye Dairesi ile Hilâl-i Ahmer’in
ortak ve yoğun çalışmaları sonucu, kolera
salgınının büyük ölçüde önü alınmıştı. Hilâl-i
Ahmer, bu daireye de çamaşır ve ilaç gibi
gereksinmeler sağlayıp daha ileri katkılarda
bulunabilmek için Amerika’dan nakliyesini
sağladığı 30 araba sipariş ederek bunları
Askeri Sıhhiye Dairesi’ne bağışladı.

Onun verdiği bilgiye göre cemiyet, sadece camilerde karantina
altına alınan hastalara cami kapılarında kurduğu seyyar
aşhanelerde pişirdiği sıcak yemekleri vermekle kalmamıştı.
Cephedeki hasta askerlerin ve İstanbul’a akmakta olan
muhacirlerin cemiyetçe kurulan seyyar hastanelere nakli için de
7.500 Osmanlı altını bağış yapmıştı. Ayrıca kiralamış olduğu
Kembiriç vapuruyla Çanakkale ve Gelibolu’dan hasta ve yaralı
askerlerin de getirilmesini sağlamıştı. Sadece İstanbul’da
değil, Trakya’da elimizde kalan topraklardaki istasyonlarda da
çayhaneler kurarak kışın en şiddetli günlerinde savaşlardan
yorgun düşmüş insanımızı sıcak bir çay ile kendine getirmeye
çalışmıştı.
İstanbul, Anadolu ve Trakya’da kurduğu seyyar hastanelerde
aylarca toplam 39.772 hastaya şifa ve yemek dağıtmıştı. Birinci
Balkan Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozulup tüm erzak ve
eşyasını da kaybederek Çatalca hattına kadar geri çekildiğinde
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ordumuza binlerce battaniye, yorgan,
fanila, gömlek, çorap, çamaşır ve yatak takımından kaşık ve
tabağa, tencere ve tepsiye, hatta kolera zamanında sağlıklı ekmek
nakledilecek çuvallara varıncaya kadar birçok eşya verdiği gibi
yabancılara ait hastanelerde tedavi gören asker ve subaylara da
binlerce çamaşır ve fanila dağıtmıştı.

BESIM ÖMER PAŞA

MUHACİRLER GÖÇ YOLUNDA

Okuma Önerisi
Kızılay Arşivi, No: 21/1.
Kızılay Arşivi, No: 21/1.1.
Dr. Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-ı
Ahmer’e Dair Konferans, (Hazırlayan: İsmail
Hacıfettahoğlu), Kızılay Yayınları, 2. Baskı,
Ankara, 2009.
Seçil Karal Akgün- Murat Uluğtekin, Hilâl-i
Ahmer’den Kızılay’a, Kızılay Yayınları, C. I,
Ankara, 2000.
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HALİL SOLAK

P R O F. D R . T E O M A N D U R A L I

“ D Ü Ş KÜ N O LA N A A R KA Ç I K M A K ,
B E N I M KAÇ I N I L M AZ G Ö R E V I M ”
Prof. Dr. Teoman Duralı ile yakınlarda okurla buluşan “Öyle Geçer Ki Zaman” adlı nehir söyleşi kitabından
yola çıkarak hatırladığı ilk iyilikleri ve Türk-İslam kültüründe iyiliğin yerini konuştuk.
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“Ahlakın temelini teşkil eden ödev duygusudur.
O ödev duygusu günümüzde silinmiş, kaybolmuş
durumda. Ödev duygusu olmayınca hayır beklemeyin
o insandan. O işi mutlaka bir şeyin karşılığında
yapıyordur.”

Yaptığınız ilk iyiliği hatırlıyor musunuz?
Benim zamanımda erkeklik çok vurgulanan, göklere çıkarılan bir olaydı. Bundan
biraz sapan aforoz edilirdi. Ortaokuldaki
bir arkadaşımda da kızvari haller, hareketler vardı. Sınıfta bazı arkadaşlar onu rahatsız ederdi. Ona kol kanat gerdim, onun
yüzünden epey kavga ettim. Zayıf, düşkün
olanlara arka çıkmak bana hep kaçınılmaz
bir görev gibi gözüktü. Ortaokul son sınıftayken de bir arkadaşımız sara hastasıydı.
Zaman zaman bunalım geçirip bir kenara
yıkılırdı, kimse yanaşmak istemezdi. Yanına giderdim. Nereden işitmişsem ellerini
avuçlarını, ağzını açmak gerektiğini…
Ona hep müdâhale ederdim. Hatırladığım birçok olay var ama bunlar en başta
gelenler sanırım. Yukarıda söylediğim gibi
düşkün olana arka çıkmak, benim kaçınılmaz görevim ancak bu konuda nankörlük
de gördüm, yaşadım. 17 yaşımdaydım:
Ankara Samanpazarında Çıkırıkçılar
yokuşundan çıkarken karşıdan gelen tipsiz
bir adam yanındaki kadını sürüklüyordu. Kadını kolundan çekince kadın yere
düştü, bu sefer de kadını tekmelemeye
başladı. Adamın üzerine yürüdüm, ona
tekme tokat girdim. Bir ânda sol omzumda
sert bir cisim hissettim. Döndüm, baktım.
Hayatımda yaşadığım en büyük hayâl
kırıklıklarından biri: Az evvel dayak yiyen
kadın yerden bulduğu bir odun parçasıyla omzuma vurdu. “Ben seni korumaya
çalışıyorum, sen ne yapıyorsun?” deyince
de bana, “erkeğimdir, okşar da vurur da”
dedi. Tam o sırada bir esnaf çıktı, dedi ki,
“kadın-erkek münâsebetine el ve dil uzatma” dedi. Bu bana çok ağır bir darbe oldu.
Aradan 60 küsur yıl geçti. Hâlâ böyle bir
olayla karşılaşsam müdahale edermiyim,
etmezmiyim diye düşünürüm.

Peki gelelim size yapılan iyiliklere?
O kadar çok iyilik gördüm ki, saymakla bitiremem. En başta tabii annem
ile babamdan… Çok hayırlı, hayatımı
kurtaran, hayat yolumu açan hocalarım
oldu. Hocalarımdan, özellikle rahmetle
andığım Ahmet Yüksel Özemre hocamdan
çok iyilik görmüşümdür. Bir gün hocama dedim ki,“hocam, bu iyiliğinizi size
nasıl öderim?”Bana, “sen de talebelerine
arka çıkarak ödeyeceksin” dedi. Bu sözü
kulağıma küpe oldu. Ömrüm talebelerime
arka çıkmakla, olumlu anlamda onlarla uğraşmakla geçti. Tabii bunu bana
söyleten onlar, övünmüş gibi olmayayım.
Ben de hocalarıma olan borcumu ödemeye
çalışıyorum.
Son dönemde beni en çok etkileyen haber Avrupa’da huzurevlerinde ölüme terk
edilen yaşlılar oldu. Türkiye’de ise yaşlılara yardım için insanlar yarıştı adeta…
Bu iki farkı nasıl açıklarsınız?
Böyleyiz, çünkü çok şükür Allaha, henüz
Avrupalılaşmadık. Bütün dileğim, hiçbir
zaman Avrupalılaşmamamız. Avrupaya ait
değiliz, Avrupa’nın parçası değiliz. Bunun
aksini iddia edenleri şiddet ve hiddetle
kınıyorum. Bu birincisi. İkincisi de şu:
Avrupa her zaman böyle değildi. Yiğidi
öldür, hakkını teslim et demiş atalarımız.
Her toplumu çığırından çıkaran olay
safahattır, yânî aşırı bolluk. Refah seviyesi haddinden fazla yükseldiğinde ödev
duygusunu kaybediyorsunuz. Ödevin
başında da dayanışma gelir. Bu gün
dünyanın pençesinde kıvrandığı o yere
batası ideoloji, sermâyecilik/kapitalizmdir.
Orada,“Benden başka bir şey yok” yahut
“Benden sonrası tufan” anlayışı sözkonusudur. Avrupa önemli ölçüde bu zihniyetin

ÖYLE GEÇER KI ZAMAN
T E O M A N D U R A L I K I TA B I
HAZ. ALI
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FOTOĞRAF AA / BAĞCILAR BELEDIYESI

“Türkler, eski çağlardan beri aşağı yukarı 2500 yıldır hep zorlu şartlarda
yaşamışlardır. Ondan sonra bu zorlu şartların kabul ettirdiği olaylar var.
Bunun başında da paylaşmak gelir.”

hükmüne girmiş durumdadır. Tabii
Avrupa ülkeleri arasında da farklar var.
Meselâ yakın zamanlara değin böyle
olmayan, son derece takdire şayan bir
millet vardı: Ispanyollar. Değilmi ki
1986dan itibâren bunlar Avrupa’ya
sıvandılar, bizim gibi oraya secde ettiler,
sonunda da kabul edildiler. Ondan sonra bitti. 1967de gördüğüm bir Ispanya,
bir de, 1999da gittiğim bir Ispanya var.
Aralarındaki fark dağlar kadar, geceyle
gündüz gibi.
Neden?
1967de gördüğüm Ispanya, henüz
Ispanyaydı. İnsanları, dürüst, gururlu,
şerefine düşkün kişilerdi. 1999’daki Ispanya tamamıyla laçkalaçmıştı. Özellikle de genç nesil. Eski nesil ayaktaydı ve
onlar bana 67’de gördüklerimi hatırlatıyordu. Ama 99’da gördüğüm 40 yaşın

altındaki insanlar apayrı bir tür haline
gelmişlerdi. Bu örnekleri yaygınlaştırabiliriz. Bizde de öyle. Şehirli nüfusun
gençlerinin o dediğimiz Avrupalılardan
pek bir farkı yok. Yahut şöyle diyelim:
Geleneksel muhafazakâr çevrelerde
yetişmiş insanlarda o dayanışmacılığı
bulabiliyorsunuz ama tamamıyla oradan
çıkmış olanlarda bunu görmüyorsunuz
artık. Çünkü ahlakın temelini teşkil
eden ödev duygusudur. O ödev duygusu
günümüzde silinmiş, kaybolmuş durumda. Ödev duygusu olmayınca hayır
beklemeyin o insandan. O işi mutlaka
bir şeyin karşılığında yapıyordur. Bir
ara bölüm başkanı tayin edilmiştim.
Bir gün talebeler bana şikâyete gelerekfalanca hocalarının derse girmediğini
söylediler. Ben de sinirlendim, tepem
attı. Çağırıp niye derse girmediğini sordum. “Ya ne derse gireceğim, bu maaşla
dersmi verilir?” dedi.“O hâlde git limon

sat”, dedim. Bu derslere girmek için
buradayız. Birara askerî darbeden sonra
bazı kadrolar iptal edilmişti. Benimki
de iptal edilenler arasındaydı. Ne olursa
olsun, ders vermeye devam ettim. Kaldı
ki, üniversite dışında başka birçok yerde
benden talep edildiğinde ders vermeye
gittim. İyilikse bu yapmaya çalıştım.
Her zaman için ödevim dedim. Tabii
sürgit maaş verilmediği zaman yapabilirmiyim? Yapamam. O ödevi ifâ edebilmeniz için beslenmeniz lazım. Size
bir şeyler verilmesi gerekir ki, hayatta
kalasınız. Ama ben şu kadar alıyorum
diye bir iş görmüyorum, görmemem
lazım. Edebin esası bu. Edep, ahlâktan farklı olarak, dinden gelir. Ahlâk,
felsefenin işidir. Ahlâkları felsefeler inşâ
eder. Edepse doğrudan dinden gelen bir
olaydır. Diyeceksiniz ki, dindar olmayıp
edepli olan insan yokmu? Gayet tabii
ki var. Gelgelelim onun ucunda da yine
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din bulunur. Her nice dini inkâr ederse de, evvelemirde, ailesinden, ocağından,
bir yerlerden o terbiyeyi görmüştür. Sürgit dinle ilgisi ilişiği olmamış insanlar
edepli olabilirlermi? Bakın bu araştırılmaya değer bir konu olup benim de
kafamı epeyi kurcalayan bir olaydır. Doğrudan dinden gelip dini inkâr etmiş
insanlarda sıkı bir edep hayatı görmüşümdür. Ne ellerini, ne gözlerini harama
dikmişlerdir. Ancak, onların torunları ne durumdadır, bunu bilmiyorum.
Hocam Türkiye’nin dünya çapındaki yardımları bu süreçte çok konuşuldu.
Sizin değerlendirmeniz nedir?
Tabii çok olumlu, âlicenâb bir tavır. Takdir edilirmi pek sanmıyorum. Ağzımızla kuş tutsak, yaranamıyoruz. Ama boş verin, iyilik et denize at, balık bilmezse,
Halık bilir demişler. Ama sanmıyorum, ne dışarıdan, ne de dışarının içimizdeki
uzantılarından takdir gelir. Onlar her daim bizi kötülemekle meşguller. Allah
ıslah etsin.

FOTOĞRAF AA / ŞEBNEM COŞKUN

Peki bu toprakların iyilikle yoğrulmasının sırrı nedir Hocam?
Türkler, eski çağlardan beri aşağı yukarı 2500 yıldır hep zorlu şartlarda yaşamışlardır. Ondan sonra bu zorlu şartların kabul ettirdiği olaylar var. Bunun başında da paylaşmak gelir. Bunlar gerek doğa gerekse başka toplumlarla sürekli
savaşmışlardır. Göçebe ile savaşçı insanın pek sağlam tavrı olur. Yerleştikçe,
rahat insanları caydırıyor, edepten uzaklaştırıyor. Göçerlik ile savaşçılık onlarda özellikle adâlete duyarlılığı geliştirmiştir. Adâlet yalnızca hukukta kendini
göstermez. Hayatın her köşe bucağında kendini hâkim kılmak zorundadır.
Tanrının başta gelen tezahürü adâlettir. Onun yanında merhamet, acılara paydaş ortak olma duyusu son derece önemli olaydır. Merhamet, ödev, paylaşma…
Hepsi akrabadır. Bunlar birbirlerine çok yakındır. Hangisi hangisinden gelir,
bunu kestirmeye imkân yok, önemli de değil.
İyilikte merhamet duygusu önemli ama değil mi?
Elbette. Müslümanlıkta Tanrının en önemli vasfı “rahman” ile “rahim”liktir.
Bu da merhameti beraberinde getirir. Eskiçağ tarihini iyi incelediğimizde
merhametin pek izine rastlamıyoruz. Daha zıyâde yakın insanlar arasında,
meselâ anne-evlâd arasında merhamet vardı. Bağımsız bir unsur olarak değil
de, şefkatin içinde yer almıştır. Hâlbuki vahiy dininde merhamet edebin baş
ilkelerinden biri hâline gelmiştir. Şefkat duysanız da duymasanız da merhamet
olmalı. Tabii Kur’ân’da, bir de, gönlü mühürlenmişler var. Onları nice eğitirseniz eğitin, o adam olmayacaktır. Eğitim yoluyla bu mümkün değil. Adam çok
iyi yetişmiş olabilir. Ama iflah olmaz. Tıp, felsefe, antropoloji okumuş, bununla birlikte meselâ ikiz çocuklar üzerinde genetik deneyler yapıyor. Bu sancıya,
ıstıraba tanık oluyor, banamısın demiyor.
Son olarak Kızılay ile hiç yolunuz kesişti mi?
Ben bir zamanlar kan verme hastasıydım. Kimseden kan alamamakla birlikte
herkese verebiliyorum. Öyle bir kanım var çok şükür. Fırsat çıktıkça, o zamanlar gezici araçlar yoktu, Çapa’daki merkeze gidip kan veriyordum. Kızılay
bizim en yüce, kutsal kurumlarımızdandır. Allah eksikliğini göstermesin.
Not: Söyleşinin metni, Prof. Dr. Teoman Duralı’nın kendine has imlâsına riayet edilerek düzenlenmiştir.

“Merhamet, ödev, paylaşma…
Hepsi akrabadır. Bunlar
birbirlerine çok yakındır. Hangisi
hangisinden gelir, bunu kestirmeye
imkân yok, önemli de değil.”
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VATANA MUHABBET YARALILARA MUAVENET

KIZILAY 152 YAŞINDA
H A Z I R L AYA N : H A L İ L İ B R A H İ M U Ç A R

Kuruluşunun 152. yıldönümünde Kızılay’ın bir buçuk asırlık iyilik hikâyesi…

HILÂL-I AHMER CEMIYETI ARMASI

O S M A N L I - R U S S AVA Ş I ’ N D A H I L Â L - I A H M E R S A Ğ L I K E K I B I

1868

H I L Â L- I A H M E R S E L A N I K H E Y E T I TA R A F I N DA N

1868 yılının 11 Haziran günü
“Mecruhin ve Zuafayı Askeriyeye İmdad
ve Yardım Cemiyeti Osmaniyesi”, yani
“Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere
Yardım Cemiyeti” adıyla Dr. Marko
Paşa, Dr. Abdullah Bey, Kırımlı Aziz
Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın
girişimleriyle kuruldu.
1877’de yılının 14 Nisan günü “Osmanlı
Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım
Cemiyeti”nin ismi “Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi.
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93
Harbi) ile Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti ilk büyük sınavını verdi.
Cephe gerisinde dokuz seyyar hastane
ve İstanbul’da dört ilk yardım istasyonu
açılarak 25.000’den fazla yaralı ve hasta
asker bu hastanelerde tedavi edildi.
Savaş bölgesine gönderilen 2 operatör
doktor başkanlığındaki 50 doktor,
Plevne müdafaası sırasında 4.000’e yakın
hasta ve yaralıya baktı.
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KURULAN ÇADIRLAR 1923-1924

1897 Türk-Yunan Savaşı’nda
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti
tarafından iki vapur kiralanarak
hastaneye dönüştürülmüştü. Yaralı
ve hasta askerlerin İstanbul’a nakli
kolaylaştırılmıştı.
1911 yılında Besim Ömer Paşa
tarafından Kadırga Veladethanesi’nde,
hastabakıcılık eğitimi verilmeye
başlanmıştı. Savaş şartlarında
hastabakıcı ihtiyacını geçici olarak
karşılamak amacıyla kadınlar ve
erkekler için 4-5 aylık hastabakıcılık
eğitimi düzenlenmişti.
1912 yılının 20 Mart günü Osmanlı
Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi
kuruldu. Hanımların Hilal-i Ahmer
faaliyetlerine daha yoğun ve etkili bir
şekilde katılmaları sağlandı. Hanımlar
Merkezi askerler için giysiler, çamaşırlar
ve yatak-yorganlar dikilmesinden
cemiyete gelir getirici sergiler ve
müsamereler düzenlemesine kadar
birçok etkinlikte bulundu.

1912 yılının 10 Mayıs günü düzenlenen
9. Washington Salib-i Ahmer (Kızıl
Haç) Konferansı’nda kırmızı hilal
sembolü resmen bütün devletler
tarafından onaylandı.
1911-1912 yıllarında yaşanan
Trablusgarp Savaşı’nda Hilâl-i
Ahmer sağlık çalışanlarının yardım
faaliyetleri hiç de kolay olmadı.
Trablusgarp’ın Osmanlı Devleti’ne
doğrudan bir sınırı olmadığından
buraya ulaşım ancak Mısır ve Tunus
üzerinden gerçekleştirilebiliyordu.
Dünya tarihinde ilk kez uçakların
savaş aracı olarak kullanıldığı bu
savaşta İtalyanlar, adeta uluslararası
hukuk kurallarını çiğneyerek cemiyetin
kurmuş olduğu sağlık merkezlerini
uçaklarla bombalamışlar ve Hilâl-i
Ahmer çalışanlarını haksız yere esir
etmişlerdi. Trablusgarp Savaşı’nda
Osmanlı sınırları dışında yaşayan
Müslümanlar, cemiyet aracılığı ile
savaşta şehit düşenlerin ailelerine
ve yaralılara verilmek üzere nakdi
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yardımlar göndermişlerdi. Trablusgarp
Savaşı’nda Hilal-i Ahmer hastanesinde
tedavi olanlardan biri de yıllar sonra
cemiyete “Kızılay” ismini verecek olan
Binbaşı Mustafa Kemal’di.
1912-1913 senelerinde Balkan Savaşları
yaşanmıştı. Bu dönemde cemiyetin
hizmetleri diğer savaşlarda yaptığı gibi
sadece cephe ve cephe gerisinde yaralı
ve hasta askerlerin tedavisi ile sınırlı
kalmadı. Rumeli’nin çeşitli yerlerinden
savaş nedeni ile yerinden yurdundan
edilen muhacirlerin iaşe, barınma ve
tedavileri ile de ilgilenildi. Aşhanelerin
açılması ve ihtiyaç sahibi olanlara
giyim eşyalarının temin edilmesi de
artık cemiyetin faaliyetleri arasına dahil
edilmişti.
1914-1918 yıllarında meydana gelen
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın
savaştığı hemen her cephede Hilal-i
Ahmer Cemiyeti görev almıştı. Başta
askerlerin tedavi edilmesi, yaralıların
bakımı, beslenme ve giyim ihtiyaçlarının
karşılanmasında devlete yardımcı oldu.
Savaşan veya esir düşen askerlerin
aileleri ile irtibat kurmalarını sağladı.
1919-1923 yıllarında Milli Mücadele’nin
başlamasından Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilanına kadar olan sürede Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti çalışmalarına hız kesmeden
devam etti. Kurtuluş Savaşı’nda cephede
ve cephe gerisinde önemli hizmetlerde
bulundu. Milli Mücadele devam ederken
savaşılan bölgelerdeki askerler için
gerekli sağlık kurumlarını cemiyet tesis

etti. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Yunanlılar
tarafından esir alınan ve şehit edilen
askerlerin aileleri ile köylerinden Yunan
kuvvetlerinin zoruyla ayrılan halkın
ihtiyaçlarını karşıladı. Yine cemiyet,
Anadolu’nun birçok yöresine halkın
sağlık sorunları başta olmak üzere
yardımlarda bulunacak imdat heyetleri
gönderdi. Savaşlar ve yokluklarla büyük
sıkıntılar çeken Anadolu insanın en
büyük destekçisi Hilal-i Ahmer olmuştu.
33.172 yaralı ve hasta tedavi edildi;
birçok yerde çok kısa zamanda Hilal-i
Ahmer hastaneleri, nekahethaneleri,
dispanserleri, aşhaneleri, çayhaneleri
kuruldu. O günün olağanüstü şartları
içinde ilaç ve malzeme temin edildi.
Ayrıca Osmanlı’nın geri çekildiği
yerlerde kalan kamu görevlilerinin
ülkeye dönüşleri için gerekli masrafları
da yine cemiyet karşıladı. 23 Nisan
1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi Anadolu’daki bütün
kuruluşların İstanbul ile ilişkilerinin
kesilmesini istemişti. Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne uluslararası
anlaşmalarla sağlanan ayrıcalıklardan,
dış ülkelerden gelen yardımlar ve
bunların dağıtımından da artık
Ankara’daki Hilal-i Ahmer sorumlu
olmuştu. Bu dönemde bazı ülkelerden
Ankara’ya maddi yardımlar yapıldı.
Bu yardımların bir kısmı cemiyet
eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
1921 yılında Sovyetlerden gelen
yardımın 3000 altın ruble miktarını
Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa,
yoksulluktan kıvranan halk için
kullanılmak üzere Osmanlı Hilal-i

MILLI MÜCADELE YILLARINDA YENIŞEHIR’DE HILÂL-I AHMER
Ü Ç Ü N C Ü İ M D A D H E Y E T I YA R D I M D A Ğ I T I M Y E R I

Ahmer Cemiyeti’ne vermişti. Ordunun
pek çok ihtiyacını karşılayabilecek bu
paranın cemiyete devredilmesi, Hilal-i
Ahmer’e duyulan güvenin çok açık bir
kanıtıydı.
1923’te “Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti”nin adı “Türkiye Hilal-i Ahmer
Cemiyeti” olarak değiştirildi.
1935’te Türk dilinin sadeleştirilmesi
için yoğun çalışmalar yapılmıştı. Bu
çalışmalardan “Türkiye Hilal-i Ahmer
Cemiyeti” de payını almış ve Atatürk’ün
önerisi ile ismi “Türkiye Kızılay
Cemiyeti” olarak değiştirildi.
K I Z I L AY M A D E N S U Y U

FABRIKASI

K U R T U L U Ş S AVA Ş I ’ N D A
AFYONKARAHISAR’DA BÖBREKLERI
R A H AT S I Z L A N A N

M U STA FA K E M A L

PAŞA G AZ L I G Ö L’ D E N G E T I R I L E N
MADEN SUYUNU
K AV U Ş T U .

IÇEREK SAĞLIĞINA

BUNUN

ÜZERINE GAZI

B I Z Z AT S E R M AY E S I N I V E R E R E K
AFYONKARAHISAR GAZLIGÖL
BELDESINDE

BIR FABRIKA

KURULMASINI SAĞLAMIŞTI. 17
E K I M 1 9 2 6 TA R I H I N D E

DE GELIR

GETIRMESI
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1939 yılının 27 Aralık günü
Türkiye’nin tarihinde yaşadığı yıkıcı
etkisi en büyük depremlerden biri
Erzincan’da meydana geldi. Bu
depremden Erzincan’ın yanısıra 11
vilayet de etkilendi ve büyük kayıplar
verildi. Depremzedelerin iaşe ve
iskânı, ihtiyaç maddelerinin tedariki
ve dağıtımının organizasyonunda
Kızılay Cemiyeti aktif rol aldı.
27 Aralık günü Kızılay Cemiyeti,
Erzincan Valiliği’nden gelen telgraf
üzerine Erzincan’a 15.000 lirası
para olmak üzere 500 çadır, 1000
battaniye, 1000 don ve gömlek
yolladı. Zara Kızılay Şubesi’nden
gelen telgraf üzerine Zara’ya da 200
çadır ve 2.000 lira para gönderildi.
Çevre vilayetlerden günlük 20.000
ekmek gönderildi ve dağıtımını
Kızılay üstlendi. Barınma yerlerinin
yapımında en önemli malzeme olan
kerestenin tedariki için Kızılay
Cemiyeti tarafından muhtelif
fabrikalarda kereste imal ettirilerek
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Deprem
dolayısıyla sokaklarda anasız babasız
kalan çocukların iskânı için de
Kızılay Cemiyeti, Çocuk Esirgeme
Kurumu ile çeşitli çalışmalar yaptı.
1947’de “Türkiye Kızılay Cemiyeti”
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MERKEZI-1954

adını “Türkiye Kızılay Derneği”
olarak değiştirdi.
1957 yılının Nisan ayında Ankara
Kızılay Kan Merkezi aynı yılın
sonunda da İstanbul Kızılay Kan
Merkezi çalışmaya başladı. Kan
insan hayatı için çok önemlidir.
Yaralanmalar, ameliyatlar ve
kazalarda kan kaybının insan
yaşamına malolmaktadır.
Eskiçağlardan beri tıp aleminin
birleştiği tıbbi müdahalelerde en
öncelikli işlemlerden biri hastaya
kaybettiği kanı vermektir. Buradan
hareketle 27 Nisan 1953 tarihinde
gerçekleşen Kızılay Kongresi’nde
kan merkezleri kurmak için 1.000.000
lira ödenek ayrıldı. Hazırlıklarına
başlanan bu merkezler için uzman
olarak yetiştirilmek üzere ertesi yıl
Amerika ve İngiltere’ye ikişer doktor
gönderildi.
1963 yılında Kıbrıs’ta Rumlar ve
Yunanlılardan oluşan EOKA’nın
“Kanlı Noel” olarak tarihe geçen
Türklere yönelik saldırıları başladı.
Yunanistan’ın terör örgütü EOKA’ya
desteğini artırması, saldırıların
yıllar içinde artması, Enosis’in,
yani Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma

isteğinin gerçekleşme ihtimalinin
yükselmesi ve adadaki Türk varlığının
tehlikeye girmesi üzerine Türkiye
20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış
Harekâtı’nı başlattı. 1963 yılından
itibaren Kızılay, hemen Yunanlıların
ve Kıbrıslı Rumların acımasız
saldırıları karşısında büyük kayıplar
veren Kıbrıs Türklerinin yardımına
koşmuştu. Adaya sağlık ekipleri
gönderirken, halka kan bağışı çağrısı
da yapmıştı. Ankara, İstanbul,
İzmir başta gelmek üzere pek çok
kentin en merkezi meydanlarında
bağışta bulunanlardan kan almak
üzere çadırlar kurmuş, karavanlar
getirmiş günlerce, saatlerce
binlerce kişi Kızılay’ın başlattığı
kan kampanyasına katılmıştı.
Yüksek öğrenim gençliği ise Kıbrıs
Türklerine kanlarını bağışlamakta
adeta birbirleriyle yarışmışlardı. 1974
Kıbrıs harekâtı sırasında, Kızılay ve
Kızılhaç yardım merkezlerinin savaş
dışı tutulmasını onaylayan Cenevre
Sözleşmesi’ne karşın, Kıbrıs’taki
Kızılay Kan Merkezi saldırıya
uğradı. Bu ne Kızılay’ın ne de Kan
Merkezi’nin gayretli çalışmalarını
engellemedi. Yurttaşlar da açılan
kan kampanyasında bağışlarını
sürdürdüler.
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1999 yılında Türkiye büyük bir felaketle yüzleşti.
Marmara bölgesinde yaşanan 17 Ağustos Gölcük
ve 12 Kasım Düzce depremlerinin yıkıcı etkisi
tüm Marmara bölgesinde hissedildi. 17 Ağustos
depremi, 1939 Erzincan depreminden sonra
Türkiye’de yaşanan en büyük ikinci deprem
felaketi olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlara
göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti,
48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de
kayboldu. Depremin ardından ilk etapta aramakurtarma faaliyetlerine, bir süre sonra da enkaz
kaldırma çalışmalarına odaklanıldı. Türk Kızılay,
deprem için seferber oldu. Çadır dağıtımından
yemek dağıtımına kadar birçok faaliyetlerde
bulundu.
2004’te Endonezya’da meydana gelen 9
büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana
gelen dev tsunamide 170 bin kişi hayatını
kaybetmişti. Birçok ülkeyi etkileyen bu deprem ve
tsunamide toplam 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.
Tsunami sonrası Banda Aceh’te görev yapmakta
olan 3 afet müdahale uzmanından oluşan Türk
Kızılay ekibi acil olarak deprem bölgesine
gönderildi. Ekip deprem bölgesinde ihtiyaç tespiti
yaptı ve insani yardım çalışmalarına destek verdi.
Endonezya’da 1050 konut, Sri Lanka’da 450 kalıcı
konut yaparak felaketzedeleri tekrar yaşama
bağlayan Türk Kızılay, mevcut hastanelerin
restorasyonlarına, okul inşaatlarına, psikososyal
desteklere ve Osmanlı mezarlığının yapımına da
imza attı.
2011 senesinin 15 Mart günü Suriye’de baş
gösteren eylemlerin çatışmaya dönüşmesi
sonucu Suriyeli vatandaşlar Türkiye’ye giriş
yapmaya başladı. Bu grupların barınma, yemek
ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için harekete
geçen Türk Kızılay Suriye Krizi Sınır Yardımları
Operasyonu, ilk olarak Hatay’ın Yayladağı
ilçesinde 2012 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine
başladı. Bu tarihten itibaren, 5 ilde 14 Sınır
Yardım Noktası oluşturuldu ve bu noktalardan
02.08.2012 – 29.02.2020 tarihleri arasında toplam
3.202.312.409,57 ve toplam 895.004.478,25 kg/
adet/lt malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Ülke
genelinde tüm POS makineleri ve ATM’lerde
kullanılabilen Kızılaykart ile de Türkiye’de geçici
ya da uluslararası koruma altında yaşamakta olan
yabancılara nakit temelli yardım yapıldı.
2017 yılında Antalya’da gerçekleştirilen
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri
Federasyonu Genel Kurulunda yapılan seçimlerde
Türk Kızılay, 116 oyla IFRC Avrupa Kıta Başkanı
seçildi.
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2016’da abluka altındaki Gazze’nin başta
gıda olmak üzere insani birçok ihtiyacını
karşılayabilecek malzemelerle yüklü olan
Layd Leyla isimli Kızılay İyilik Gemisi,
İsrail’in Aşdod Limanı’na ulaştı. AFAD
ve Türk Kızılay’ın çalışmasıyla toplanan
ve değeri 25 milyon lirayı bulan, 13 bin
775 gıda kolisi, 5 bin ton un, 3 bin ton
şeker, 2 bin ton pirinç, 500 ton ayçiçek
yağı, 100 bin giysi, 20 bin ayakkabı,
10 bin 104 oyuncak ve bin 500 bebek
bezinden oluşan yaklaşık 11 ton yardım
malzemesi Türk Kızılay tarafından
Gazze’de dağıtılarak Ramazan Bayramı
öncesi tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
2017 yılında yaşanan iklim felaketinden
sonra Afrika’nın özellikle doğu
bölgesinde ve Yemen’de çok büyük
bir kuraklık başladı. Son 60 yılın
en ağır kuraklığı büyük bir açlık
krizini tetikledi. AFAD ve Türk
Kızılay, “Yemen, Güney Sudan
ve Doğu Afrika’nın Umudu Ol”
kampanyasıyla kuraklıktan ölümlerin
yaşandığı coğrafyalara 15 bin ton gıda
malzemesini Sebat gemisi ile ulaştırdı.
Ayrıca Suriye’nin Halep şehrinde 6
kilometrekarelik alana sıkışmış olan
yaklaşık 80 bin insandan 40 bini AFAD,
MARMARA DEPREMI’NDE
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Kızılay ve İHH koordinasyonuyla İdlib
çatışmasızlık bölgesine nakledildi.
Tahliyelerin yapılacağı yolu açmaya
çalışırken bir iş makinesinin operatörü
vuruldu. Sonra ilk tahliye otobüslerine
ateş açıldı; 4 kişi hayatını kaybetti ve
yaralananlar oldu. Yaklaşık 500 kişi
rehin alındı, sonra Fua ve Kefreya
bölgesi ve Madaya’nın boşaltılması
karşılığında bu kişiler tekrar serbest
bırakıldı. Tahliye sonrası İdlib’te birçok
faaliyet gerçekleştirildi. İlk etapta
İdlib’de bin konutluk proje başlatıldı.
12 yetimhane açıldı. Eğitim, sağlık
ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi
noktasında birçok çalışma başlatıldı.
2020 yılının 24 Ocak günü saat 20.55’te
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 15 km
derinlikte ve 6.8 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Deprem, aralarında
Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Tunceli
ve Hatay’ın da bulunduğu birçok ilde
hissedildi. 22 saniye süren sarsıntıyı
10 milyon kişi hissetti. Türk Kızılay,
Elazığ’daki depremin ilk dakikalarından
itibaren alarm durumuna geçti. Kızılay
tarafından depremin hissedildiği
bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi
kapasiteli mobil mutfak Erzurum’dan
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yola çıkarıldı, Muş ve Adana’dan
mobil mutfaklar deprem bölgesine
gönderildi. 25 Ocak saat 00.36’da
Kızılay, bölgedeki kan ihtiyacının Kan
Merkezleri tarafından karşılandığını
belirterek, hastanelerdeki faaliyetlerin
engellenmemesi için tüm vatandaşları
duyarlı olmaya davet etti. Saat 02.11’de
Kızılay ikram araçları bölgede gıda
dağıtım faaliyetlerine başladı. Türk
Kızılay tarafından 25 Ocak saat
14.27’de vatandaşlar için 2 bin 500
çadırın kurulumuna başlandı. 26 Ocak
saat 10.42’de ihtiyaç duyulan 1019
ünite kanın hastanelere ulaştırıldığı
bildirildi. 23.12’de mobil mutfaklar
ile Elazığ’da 38 bin 500, Malatya’da
16 bin vatandaşa sıcak yemek ve
kahvaltı ikramında bulunuldu, 23.34’te
ise bağışlarla Elazığ’da depremden
etkilenen vatandaşlara soba ve tüp
yardımı yapıldı. Kızılay bölgede 4 mobil
mutfak, 2 sahra mutfağı ve 7 ikram aracı
ile görev yaptı.
2020 yılı itibariyle 15 ülkede daimi
temsilciliği bulunan Türk Kızılay, bu
ülkelerdeki daimi faaliyetlerini hız
kesmeden sürdürmektedir.
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BİKET İLHAN

HI LÂ L- I AH MER ’ I N
FEDA KÂ R KAD I N L A RI
Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi belgeselini Türk Kızılay’ın desteğiyle seyirciyle
buluşturan ünlü yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, sıkı bir çalışmayla Kızılay arşivinin
tarandığını, böylece filmde çok özel görselleri kullanabilme şansına eriştiğini söylüyor ve
ekliyor: “Türk Kızılay’ın desteği çok değerliydi benim için.”

1868

Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi belgeseli Türk Kızılay’ın
desteğiyle seyircisiyle buluştu. Pek çok festivalde gösterilen ve
ödüller kazanan belgeselin yönetmenliğini Biket İlhan yaptı.
Bu konuda bir belgesel yapma fikrinin nasıl oluştuğunu şöyle
anlatıyor İlhan: “Ülkenin geçmişi yakın tarihimiz benim her
zaman ilgimi çekmiştir. Yeni kuşaklara, gençlere geçmişin
olaylarını ve iz bırakmış kişilerin hayatımıza katkılarını sinema
vasıtasıyla anlatmayı çok önemsiyorum. Bir film yönetmeni ve
yapımcısı olarak kendime yakın duran, beni heyecanlandıracak konuları araştırırım. Bu kez de Aydan Gündüz ve Funda
Özdemiroğlu arkadaşlarımdan bir öneri geldi. Zaten belgesel
filmin metnini de onlar yazdı. Çalışmalarına keyifle katıldığım
bu proje ortaya çıktı. Hikâyesi pek de bilinmeyen Hilâl-i Ahmer
Hanımlar Merkezi’nde o dönem yapılan özverili çalışmaları bilgi ve belgelere dayanarak, oyuncularla da canlandırma yaparak
anlatmak istedim.”
İlk kadın hareketi
Bu maksatla Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi’ne dair araştırmalar yapmaya başlayan Biket İlhan, merkezin tarihî sürecini şöyle
özetliyor: “II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte toplum hayatında
giderek etkili olan kadınlar art arda yaşanan savaşların neden
olduğu yıkıma kayıtsız kalmazlar. Özellikle de dönemin kadın
yazarları Fatma Aliye, Halide Edip, Şair Nigar ve İhsan Raif
Hanım gibi önemli isimlerin öncülüğüyle girişimde bulunurlar.
1910 yılında hazırlıklara başlayan kadınlar 20 Mart 1912 yılında
resmen faaliyete geçerler ve Hanımlar Merkezi kurulur. Aslında
Osmanlı döneminde başlayan ilk kadın hareketi olarak çok
önemlidir. Balkan Savaşları’nın neden olduğu göç felaketi ve
kolera salgınıyla çaresiz kalan kadın ve çocuklara sahip çıkmak
yaralarını sarmak için mücadeleye başlarlar. Eşleri, oğulları,
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“Birçok şehirde şubeler açarak giderek büyüyen
Hanımlar Merkezi 1. Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı sırasında da faaliyetlerini hem
merkezlerde hem de cephede sürdürür. Mustafa
Kemal 1923 yılında eşi Latife Hanım ile
Konya’da katıldığı bir toplantıda kadınların
bu merkez aracılığıyla yaptığı çalışmalardan
övgüyle söz eder.”
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babaları cephede savaşan, birçoğu da şehit düşen
bu kadın ve çocukların öncelikle yeme içme
giyinme gibi ihtiyaçları karşılanır. Çok zor şartlar
içinde olmalarına karşın Hanımlar Merkezi onlara sığınan kadın ve çocukların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çareler ararlar. Okuma
yazma kurslarının yanı sıra bir sanat evi kurarlar.
Burada elişi, dokuma, dikiş öğrenmeleri, böylelikle yaşamlarını sürdürebilmeleri için gelir elde
etmelerini de sağlarlar. Cephedeki askerlerin de
ihtiyaçlarını temin ederler. Kimileri de ebelik
ve hemşirelik yapmayı öğrenir ve cephe gerisinde yaralıların yardımına koşarlar. Zamanla bu
kurumdan çıkan el işleri Avrupalı kadın modasını
bile etkiler. Birçok şehirde şubeler açarak giderek
büyüyen Hanımlar Merkezi 1. Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı sırasında da faaliyetlerini hem
merkezlerde hem de cephede sürdürür. Mustafa
Kemal 1923 yılında eşi Latife Hanım ile Konya’da
katıldığı bir toplantıda kadınların bu merkez aracılığıyla yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eder.”
Besim Ömer Paşa ve Titanik

H I L Â L - I A H M E R H A N I M L A R M E R K E Z I G Ö R E V L I L E R I Y A R D I M T O P L U Y O R

Ünlü yönetmen ve yapımcı Biket İlhan’ın yoğun
bir araştırma sürecinde filmi hazırlarken karşılaştığı ilginç bir bilgi de var: Dünyadaki en büyük
deniz facialarından son anda kurtulan bir Türkün
hikâyesi… Şöyle anlatıyor İlhan: “Filmin metni
yazılırken bir yandan da yeni bilgilere tanıklık
ediyorduk. Türk tıp tarihinde ve Hilal-i Ahmer’in
kuruluşunda çok önemli çalışmaları olan Doktor
Besim Ömer Paşa’nın yaşadığı ilginç bir olayla
karşılaştık. Washington’da yapılacak olan Kızılhaç Kongresi’ne katılması gereken Besim Ömer
Paşa Paris’e gider. İngiltere’den kalkacak olan
gemiye Fransa’dan binecektir. Hava muhalefeti
nedeniyle limana vaktinde ulaşamaz ve Paris’e
geri döner. Oraya vardığında facianın haberini
alır. Kendi kamarasının boş gittiği seferde 1517
yolcu hayatını kaybetmiştir. Bilet aldığı halde
binemediği bu transatlantiğin adı Titanik’tir”
Türk Kızılay’ın değerli desteği

H I L Â L - I A H M E R Y A R A R I N A ÇIÇ E K R O Z E T I S A T I Ş I

– 1912

Elbette Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi ile ilgili
bir filmin hazırlık sürecinde Türk Kızılay’ın kapısı çalınacaktı. Biket Hanım da bakanlık desteğin
aldığı projesini Kızılay’a ulaştırır. Sonrasında
yaşananları kendisinden dinleyelim: “2018 Ocak
ayında Hanımlar Merkezi projesiyle Kültür ve
Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne
başvuru yapmıştım. Projeye destek kararı çıktı.
2018 yılı bildiğiniz gibi Türk Kızılay’ın 150.
kuruluş yıldönümüydü, dolayısıyla bu projenin
gerçekleşmesi güzel bir raslantı oldu. Kızılay’a
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projeyi gönderdiğimde gereken desteği vereceklerini
söylediler. Bu arada Genel Başkan Dr. Kerem Kınık ile
buluştuk ve kurumda görevli diğer arkadaşlarla da görüştüm. Kerem Bey böyle bir oluşumu yeniden gündeme
getirdiğim için mutlu oldu. Kızılay arşivini çok iyi bir
çalışmayla taradılar ve çok özel görselleri kullanabilme
şansım oldu. Türk Kızılay’ın desteği çok değerliydi
benim için.”
Pek çok festivalde ve yakın zamanda televizyonda gösterilen belgeselin aldığı tepkilerinden ise şöyle bahsediyor
Biket İlhan: “Türkiye’de birçok büyük festivalde gösterildi ve çok ilgi gördü. Yurt dışında da Bulgaristan’ın
Varna şehrinde yapılan uluslararası bir festivalde en iyi
film ödülüne layık görüldü. Birçok ülkeden yapımcı,
yönetmen ve oyuncu böyle bir belgesel yaptığım için
beni kutladılar ve teşekkür ettiler. TRT 2 kanalında da
yayınlandı. İzleyenler arasında çok etkilendiklerini hatta
gözyaşlarına hakim olamadıklarını dile getirenler oldu.
Bu ilgi beni ve filmde emeği geçen herkesi çok mutlu
ediyor.”

“Türkiye’de birçok büyük festivalde gösterildi ve çok ilgi
gördü. Yurt dışında da Bulgaristan’ın Varna şehrinde
yapılan uluslararası bir festivalde en iyi film ödülüne
layık görüldü.”
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Toplum merkezlerinin amacı Türkiye’deki geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin,
diğer uluslararası koruma statüsündeki mültecilerin ve birlikte yaşadıkları yerel halkın,
psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, yerel toplum ile uyum içerisinde
birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini sağlayarak kriz sonrası yardım ve kalkınma
faaliyetlerini yürütmektir.

2011 tarihinde Suriye’de başlamış olan siyasi kriz ve çatışmalar neticesinde milyonlarca kişi yerlerinden edilmiş ve insani yardıma ihtiyaç duyar hâle gelmiş,
yaklaşık 4 milyon kişi Türkiye’ye sığınmıştır. Göçmenlerin göç ettikten sonra
karşılaştığı birtakım sorunlar ve göç krizine müdahale kapsamında mülteciler,
göçmenler ve yerel halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ilk toplum merkezi 20 Ocak 2015’te Şanlıurfa’da kurulmuştur. Ardından da 2015’te İstanbul
Sultanbeyli ve Konya’da, 2016’da Ankara, Bursa, İstanbul (Bağcılar), Kilis’te,
2017’de Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir ve Mersin’de, 2018’de Kahramanmaraş,
Kayseri ve Mardin’de, 2019’da Kocaeli’de faaliyete geçmiştir.
Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü’ne bağlı olan toplum
merkezlerinin amacı Türkiye’deki geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin,
diğer uluslararası koruma statüsündeki mültecilerin ve birlikte yaşadıkları yerel
halkın, psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, yerel toplum
ile uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini sağlayarak kriz
sonrası yardım ve kalkınma faaliyetlerini yürütmektir. Toplum merkezleri;
Koruma Programı, Geçim Kaynağı Geliştirme Programı, Sosyal Uyum Programı, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı olmak üzere 4 ana programdan
oluşuyor. Koruma Programı; temel hak ve hizmetlere erişim desteği sağlamak,
çocuk koruma ve eğitime erişimlerini sağlamak, insan ticaretinin önlenmesi ve
insan ticareti mağdurlarına yönelik müdahaleler, şiddetin, istismarın önlenmesi ve bunlarla mücadele, hukuki bilgilendirme ve yasal danışmanlık, koruma
ihtiyaçlarına yönelik ayni yardımları amaçlar.
Sosyal Uyum Programı; iç savaş, çatışma, terör gibi zorunlu nedenlerle Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmış farklı milletlerden göçmenler ile yerel
halkın bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini ve güçlendirilmesini amaçlar.
Sağlık ve Psikososyal Destek Programı; zorlu durumlar yaşamış bireylerin ve
toplulukların sosyal, psikolojik ve fiziksel iyilik hallerini destekleyerek benzer
zorlu durumlarla baş etme becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.
Geçim Kaynağını Geliştirme Programı; geçici koruma ve uluslararası koruma
altındaki yabancılar ile yerel halkın ekonomik refahını, istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını ve ekonomiye katılımlarını amaçlar.
Bir arada yaşam kültürü
Toplum merkezlerinde bir arada yaşama kültürü çeşitli sosyal uyum kursları ve
atölyeler sayesinde yapılmaktadır. “Bir dokunuş bin hayat” projesiyle meslek
edindirme kurslarında dil, bilgisayar, kuaförlük, dikiş, peyzaj atölyesi, cam
atölyesi, takı tasarım kursu, el sanatları ve daha birçok farklı konuda birlikte
eğitimler alan Suriyeli ve Türk vatandaşları sosyal uyum gerçekleştirmektedirler. Toplum merkezlerinin faaliyetleri arasında halk sağlığı riskleri, sağlıklı
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Türk, Suriyeli, İranlı,
Koreli ve Afgan gönüllüler
ile hem merkez içinde hem
de dışında etkinlikler,
çalışmalar yapılmaktadır.
Toplum merkezleri
bugüne kadar 1 milyon
200 bin faydalanıcıya
hizmet vermiştir.
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yaşam becerileri, ilk yardım, anne-bebek sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma, üreme
sağlığı, kronik hastalıklar ve bakım, akılcı ilaç
kullanımı, aşılama, ev kazaları, hijyen uygulamaları gibi konularda seminerler-eğitimler
verilmaktadir..
Merkeze gelenler öncelikle dil kurslarından yararlanmakta, çalışanlar için akşam dil kursları
açılmaktadır.
İstanbul’daki toplum merkezi kursiyerlerinden
22 yaşındaki Farah Alsekıh Taha, Suriye’de
öğretmenlik yaparken ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye’ye sığınmış. Suriye’de
halen yakın akrabalarının yaşadığını ve savaşta
çok kayıplarının da olduğunu dile getiren
Taha, bu merkezde aldığı kursların kendisine
çok fayda sağladığını söylüyor. İstanbul’da
gelecekte kendisine bir hayat kurmak istediğini ifade eden Taha, “İstanbul’da yaşamaktan
mutluyum. Bu Toplum Merkezi’nde dil, dikiş

nakış ve girişimcilik kurslarına katıldım. Şimdi
Kızılay’da gönüllü tercüman olarak çalışıyorum. Okuluma da devam etmek istiyorum.
Kızılay’da çalışmaya da devam etmek istiyorum” diyor.
Toplum merkezlerinde hafta sonları üniversite öğrencileri için hazırlık kursları, İngilizce, resim kursları da bulunmaktadır. Türk,
Suriyeli, İranlı, Koreli ve Afgan gönüllüler ile
hem merkez içinde hem de dışında etkinlikler,
çalışmalar yapılmaktadır. Toplum merkezleri
bugüne kadar 1 milyon 200 bin faydalanıcıya
hizmet vermiştir.
Koronavirüs sürecindeki çalışmalar
Toplum merkezilerinde görev yapan tüm
ekipler Kovid-19 sürecinde de çalışmaya
devam ediyor. İhtiyaçların ve dinamiklerin
değişmesiyle birlikte, çalışma ortamlarını eve
taşıyan çalışanlar, hem Kovid-19 süreciyle
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Yerli, yabancı gönüllüler ve personel tarafından siperlik, maske üretilmekte İstanbul, Kayseri
ve Konya’da bulunan Kızılay hastanelerinde steril hale getirilip üretilen maske ve siperlikler
hijyen setleri içinde yereldeki kurumlara ve faydalanıcılara dağıtılmaktadır.

oluşan toplumsal ve bireysel çabalara yardımcı olmak hem de yeni alanları
desteklemek için çalışmalar yapıyorlar. Geçim Kaynağı Geliştirme ekibi
tarafından yerli, yabancı gönüllüler ve personel tarafından siperlik, maske
üretilmekte İstanbul, Kayseri ve Konya’da bulunan Kızılay hastanelerinde
steril hale getirilip üretilen maske ve siperlikler hijyen setleri içinde yereldeki kurumlara ve faydalanıcılara dağıtılmaktadır. Maskeler ve siperlikler
kurumun özel makineleri tarafından dezenfekte edilip kargolanmadan,
taşınarak şehirlere getirilmektedir. Online Türkçe kursları, sosyal beceri
geliştirme eğitimleri (cv, iş sağlığı güvenliği bilgilendirme) yapılmaktadır.
Telefon üzerinden işe yönlendirme, işçi-işveren telekonferansları da devam
etmektedir.
S-Psd ekibi sağlık uzmanlarıyla Kovid-19’a yönelik semptom tarama ve
bilgilendirme aramaları yapmaktadır. Bunun yanı sıra toplum merkezi
personelleri ve gönüllüleriyle düzenli olarak süreçler hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Psikologlar online olarak danışanlarla görüşürken,
koruma ekipleri ise, vakalarla ilgili aramalar ve rapor taramalarıyla ilgilenmektedirler.
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GÖKHAN ŞIMŞEK

152 Yıldır Daima Genç

F OTO Ğ R A F AA / S UAT ÖZ T Ü R K

Türk Kızılay gençlik faaliyetlerinin temeli 1928 yılında atılmış, muhtelif hazırlık süreçlerinin ardından 1933 yılında
faaliyetlere başlamıştır. O güne kadar yoğun savaş ve afetlerle mücadele eden Kızılay, gençleri yarına hazırlama konusu
da görev addederek, gençlerin vicdani hassasiyetlerini üst düzeye çıkarmak için projeler üretmiştir. Gençlik Kampları,
Üniversite Kulüpleri, Öğrenci Kolları gibi çalışmaları tarih boyu sürdüren Kızılay, gençliğe yönelik tüm faaliyetlerini
2018 yılında Genç Kızılay çatısı altında birleştirmiştir.
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Tüm bu gelişmelerin
ardından ortaya
çıkan koronavirüs
pandemisinde
yaklaşık 40 bin Genç
Kızılay gönüllüsü
Türkiye’nin her şehrinde
halkın salgına dair
bilinçlendirilmesinden
karantinalarda yemek
dağıtımlarına, kumanya
hazırlanmasından
maske dağıtımlarına
kadar hem Kızılay
çalışmalarına hem de
Vefa Destek Grubu’na
destek olmuştur.

Genç Kızılay, merhamet ve vicdan duygularını hayatlarının merkezine almış
30 yaş altı gençlerin insanlığın yararına
faaliyetler üretmeleri, geliştirilecek projelerle başka hayatlara dokunmaları ve
Kızılay’ın tüm çalışmalarında gönüllü
destek vererek hem kurum faaliyetlerine katkı sağlamayı hem de gençlerin
hayatlarına unutamayacakları tecrübeler kazandırmayı hedefliyor. Genç Kızılay gönüllüleri, gönüllülük kavramının
içini doldurarak, gönüllülük müessesesine mütevazılığın ötesinde katkılar
sunmaktadır.
60 bin gönüllü
Ülkemizin tamamına yakınında
teşkilatlanma modeliyle faaliyetlerini
sürdüren Genç Kızılay, bugün kayıtlı
altmış binden fazla gönüllüsüyle sadece
Türkiye’de değil, dünyanın birçok noktasında her yaştan insani mağduriyetin
giderilmesi, şefkat duygularının genişlemesi ve gençlerin kişisel gelişimlerine
yönelik proje ve faaliyetler organize
ediyor. Bu üst başlıklar dışında da
onlarca konuda çalışmalar yapan Genç
Kızılay, yarınımızı şekillendirecek
gençlerin Türk Kızılay temel ilkeleri
gözetilerek ürettiği tüm değerlerin
destekleyicisi konumundadır.

İyilik ve insanlık yolunda yapılan çalışmaların gelecek kuşaklara taşınmasını
ilke edinen Genç Kızılay, ülkemizin
son dönemde yaşadığı afet ve salgın
gibi saha faaliyetleri gerektiren yardım
çalışmalarında aktif bir şekilde rol
almıştır.
Ocak ayında Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Kızılay saha faaliyetlerine
45 şehirden Genç Kızılay gönüllüleri
katıldı. Gönüllülerimiz, yemek dağıtımından depo tasniflerine, gıda kolisi
yapımından başvuru taleplerini almaya
kadar farklı alanlarda çalışmalara
destek verdi. Bir aylık sürede yaklaşık 9
bin kişilik gönüllü faaliyetinin olduğu
Elazığ’ın ardından Van’da meydana
gelen depremde de yine gönüllülerimiz
köy köy gezerek benzer çalışmalar gerçekleştirdi. Şubat ayı sonunda başlayan
Edirne Sınırı Göç Hareketliliği kapsamında da gönüllülerimiz mültecilere
yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine katıldı.
Pandemi sürecinde Genç Kızılay
Tüm bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan koronavirüs pandemisinde
yaklaşık 40 bin Genç Kızılay gönüllüsü
Türkiye’nin her şehrinde halkın salgına

dair bilinçlendirilmesinden karantinalarda yemek dağıtımlarına, kumanya
hazırlanmasından maske dağıtımlarına kadar hem Kızılay çalışmalarına
hem de Vefa Destek Grubu’na destek
olmuştur.
Sokak hayvanlarının kış aylarında beslenmelerini kolaylaştırmak için “Dostluk Aparatı”, onkoloji servisinde yatan
çocukların daha iyi bir fiziki ortama
kavuşmaları için “Benim Odam Benim
Dünyam”, çocuklara geri dönüşüm
malzemelerinden oyuncaklar yapmayı
aşılayan “Hayalimle Dönüşen Oyuncak”, engelli çocukların sosyalleşmesi
ve gündelik hayatlarının daha kolay
olması için “Çengelli İğne”, gençlerin
fikirlerini yarıştırarak değer üretmelerini sağlayan “Ideathon” gibi yüzlerce
proje ve faaliyeti hayata geçiren Genç
Kızılay, 2019 yılında 10 binden fazla
etkinlik, faaliyet, ziyaret ve çalışma
gerçekleştirdi.
Genç Kızılay, bundan sonra da 152
yıllık çınarımızın teminatı olarak güçlü
desteklerini sunmaya devam edecek.
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İYILIK
BU TOPRAKLARIN
KANINDA VAR
İyiliğin rekoru olur mu? Evet olur! Yıllardır düzenli olarak kan bağışı yapan Emin Şahin
2016 yılında 25 ünite kan vermiş bir isim. Bu alanda ödülleri bulunan Emin Şahin’in
iki adet dünya rekoru var.

FOTOĞRAF AA / RECEP BILEK

Türk Kızılay 152. yaşına girerken geride onlarca yıllık iyilik hikâyeleri bırakıyor. İhtiyaç sahiplerine sadece ayni ve nakdi
yardımda bulunmuyor aynı zamanda bağışçıları sayesinde iyilik mücadelesine kan da veriyor. Çeşitli nedenlerle kan ve
aferez ihtiyacı olanlara Türk Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kan alma noktalarından toplanan kanlar ile
şifa oluyor. 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı ve iyi yürekli birey kan verebiliyor. Türk Kızılay’ın
kan verme noktalarında tecrübeli personel tarafından hijyenik koşullarda alınan kanlar ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.
Kayıt, muayene, kan bağışı ve ikramdan oluşan kan bağışı yaklaşık 30-35 dakika sürüyor.
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Türk Kızılay’ın bağışçıları arasında kimler yok ki? Alişan,
Cem Öğretir, Gülben Ergen, Çağla Şikel, Altay, Hakan
Altun, Günay Musayeva, Petek Dinçöz, Kağan Yakuphan,
Ender Saraç gibi ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı personeli, zabıta ekipleri, farklı meslek
gruplarından sendika yöneticileri ve üyeleri, taksiciler, taraftar
grupları, öğretmenler, din görevlileri, spor federasyonları,
mehteran ve bando takımları iyilik için kanını verenler
arasında.
Bağış rekortmenleri
İyiliğin rekoru olur mu? Evet olur! Yıllardır düzenli olarak
kan bağışı yapan Emin Şahin 2016 yılında 25 ünite kan vermiş
bir isim. Bu alanda ödülleri bulunan Emin Şahin’in iki adet
dünya rekoru var. Türk Kızılay’a toplamda 201 ünite kan
bağışında bulunan Emin Şahin, Dünya Sağlık Örgütü’nün
365 günde 24 ünite afereztrombosit kan bağışı sınırını, 366
gün çeken 2016 yılını bekleyip o yıl 25 ünite kan bağışlayarak
aştı.
Bir kan bağışı ile üç kişinin kan ihtiyacını karşılamak ve
hayatını kurtarmak mümkün. Sağlıklı bir birey yılda 3-4 defa
kan verebiliyor. Türk Kızılay aracılığı ile Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan 27 Şubat 2020’de 27. defa kan
vererek 81 kişilik kan ihtiyacını karşılamış. Belediye Başkanı
27 defa kan bağışında bulunmuş olsa da il rekoru başka
bir Zonguldaklıya ait. Zonguldak kan bağışı rekortmeni
Kemal Kılıç tam 62 defa kan bağışında bulunmuş bir isim.
Balıkesir’deki Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar
da 21 defa kan vermiş. Ali Bayraktar’ın kan bağışı için
söyledikleri de örnek davranışı kadar anlamlı “Sağlıklı iken
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kan verelim. Bir gün bize de lazım olabilir. Sağlıklı olanları
kan vermeye davet ediyorum”.
İyilik zinciri
Koronavirüsü yenenler kendileri gibi bu hastalığa
yakalanmış insanlara plazma bağışında bulunarak şifa
olabiliyorlar. Koronavirüs ile mücadelede hastalığı yenen
sağlık çalışanlarının, asker, polis ve sivil vatandaşların
bağışları kritik önem taşıyor. Koronavirüsü plazma bağışı
ile yenebilen hastalar da iyileştikten sonra plazma bağışında
bulunabiliyorlar ve bu iyilik zincirini devam ettirebiliyorlar.
Mayıs ayında da plazma bağışçıları iyilik tarihine adlarını
yazdırmaya devam ediyor. Amasya’da görevli jandarma
personeli arasında bulunan 1 teğmen, 1 uzman jandarma ve
7 jandarma er Kovid-19 tedavisinden sonra iyileşip plazma
bağışında bulunan kahramanlar arasında. Uşak’ta alevlerle
mücadele eden itfaiye eri Emrah Demir yakın bir zamanda
koronavirüs ile de mücadelesinden galip çıktı. Koronavirüsü
yendikten sonra Mayıs ayında ikinci plazma bağışını yapan
Emrah Demir sonra üçüncü defa bağışta bulunacağını
söylüyor. 16 Mayıs itibariyle iyilik kahramanları Türk
Kızılay’a 1880 defa plazma bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ın 152 yılından kahramanlık hikâyeleri saymakla
bitmez. Sadece geçtiğimiz günlerdeki iyilik kahramanlarının
hikâyeleri bile tek başına sonraki 152 yılın istikâmetini
gösterir vaziyette.
Türk Kızılay ile iyilik bu toprakların kanından akmaya devam
edecek.

Uşak’ta alevlerle mücadele eden itfaiye eri Emrah Demir yakın bir zamanda koronavirüs mücadelesinden
galip çıktı. Koronavirüsü yendikten sonra Mayıs ayında ikinci plazma bağışını yapan Emrah Demir
sonra üçüncü defa bağışta bulunacağını söylüyor.

FOTOĞRAF AA / MAHMUT SERDAR ALAKUŞ

FOTOĞRAF AA / TEZCAN

EKIZLER
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IYILIK VE GÜZELLIK HER ZAMAN GALIP GELIR”

D R . S AVA Ş B A R K Ç İ N

“ D O Ğ R U LU K , SA M I M I Y E T, I Y I L I K V E
G ÜZ E L L I K H E R ZA M A N G A L I P G E L I R ”
“Kalbin Aklı”, “Medeniyet Aklı” ve “Osmanlı Aklı” kitaplarının yazarı Dr. Savaş Barkçin ile günümüz

dünyasında iyilik yapmanın yollarını, geleneksel iyilik yöntemlerini bugüne nasıl taşıyacağımızı ve insanî
diplomasinin çeşitli yönlerini konuştuk.

İnsanların acımasızca ölüme terk edildiği, ülkelerin birbirlerinin insanî yardım malzemelerine el
koyduğu bir zamanda yaşıyoruz. Herhalde dünyanın iyiliğe en çok muhtaç olduğu bir dönemden mi
geçiyoruz, ne dersiniz?
Evet, ahlâksızlık her yerde, her alanda, her zamanda
var. Meselâ ABD’de korona ölümlerinin neredeyse yarıya yakını zenci nüfusta. Oysa genel nüfusun yüzde
11’i kadar bir azınlık bu... Neden? Çünkü en fakirler
onlar da ondan. Neden? Çünkü kölelik 1860’larda,
güya ırk ayrımcılığı da 1960’larda kaldırılmış olmasına rağmen ırkçılık kanunla kaldırılacak bir şey değil.
Mütegallibe beyazlar hâlâ zenci olan veya kendilerinden olmayanlara karşı her türlü ayrımcılığı kitabına
uydurarak devam ettiriyorlar. Yine ilginç bir haber
gözüme çarptı. ABD’de silah satan dükkânların önünde de kuyruklar var. Niçin? Dünyanın “en güçlü” ve
“en zengin” ülkesinde insanlar evlerine besin depoladıktan sonra aç kaldığı veya hırsızlık için birileri
kapılarına gelirlerse onları tehdit edip kaçırmak veya
öldürmek için silah almaya yöneliyorlar. Yine aynı
mesele: insanı insan olarak görmemek, insanın aslını
görmemesi, yani “ben”i tanrılaştırmak...
Şu anda başka ahlâksızlıklar da oluyor. Devletlerin
açıkladıkları istatistiklere pek kimse itimat etmiyor.
Çünkü siyasetçilerin kolaylıkla her konuda yalan
söylediğini biliyorlar. İstatistik de büyük oranda yalancılık bilimidir. Bugün yaşanan şey halkların siyasi
sistemlere güven duymasından çok, “böyle gelmiş
böyle gider” tarzı bir bigâneliktir. Zaten zengin ve
güçlü olan kesimlerin garantisi bu düzen... Garibanlar ise işini kaybetme, dolayısıyla sokağa düşme
riskine karşı itirazlarını seslendiremiyorlar, içlerinde
tutuyorlar. Bu biriktirilen isyanın en alâkasız anlarda
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İyilik düşüncesi ve niyeti olana
iyilik kapıları çok. Meselâ
otobüse binerken, bir binaya
girerken bir insana yol verelim.
Onlar vermese de sen ver. Zira
dinimizde kötülüğe, kabalığa
aynı şekilde karşılık verilmez.
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ve konularda ortaya çıktığını görüyoruz.
Hemen her yerde vaziyet bu...
Ama bu olanlar sadece bu döneme veya Batı’ya has şeyler değil. Bu tür ahlâksızlıklar
ve adâletsizlikler hep olmuştur. Özellikle
güç odaklı, güce tapan devletler, medeniyetler bu tür zulümleri kolayca ve sistemli
bir şekilde üretirler. Birinci Dünya Savaşı
sırasında da İngiliz uçakları bizim Çanakkale cephemizdeki hastaneleri bombaladılar. O sırada İngiliz Donanma Bakanı olan
Churchill Çanakkale’deki Osmanlıların
direnişi uzayınca kabinede “onların üzerine
zehirli gaz atalım, toptan öldürelim” diye
bir teklifte bulundu. Bir diğer bakan, bunun “insani” olmayacağını söylediğinde ise
o şirin ve demokrasi aşığı Churchill şöyle
cevap verdi: “Ama onlar insan değil ki!”
Bugün Batılı devletlerin “insani yardım”
veya “teknik yardım” adı altında eski
sömürgesi olan ülkelere yaptığı yardımların
onları daha fakirleştirdiğini herkes bilir.
Bunlar genellikle istihbarat faaliyeti içindir.
Artık o hale geldi ki Batılı olmayanlar, bir
Batılı devlet adamı “insaniyet” veya “iyilik”
dediği zaman “başımıza bir belâ geliyor”
diye bekliyorlar. Batı deyip durmayalım,
onların peşi sıra şer yolda Çin ve Rusya da
geliyorlar. Çünkü dayandıkları esas aynı:
“Ahlâkın gücü” değil “gücün ahlâkı.”

İkiyüzlülüğü, çifte standardı kimlik hâline
getirmiş bu ülkelerin sahte yardımseverliği
kendi toplumları içinde bile aynıdır. Dikkat
ederseniz “bağış, yardım” diyoruz ama
“hayır” demiyoruz. Onlar için “hayırsever”
demiyoruz çünkü “hayır” sadece mümine
has bir vasıftır. Çünkü bu ülkelerde yardım
yapanlar çoğunlukla vergi kaçırmak ve
devlete ve şirketlerine yeni pazarlar açmak
için çalışır.
Evet, zulüm, münafıklık, menfaatçilik yeni
bir şey değil. Ama iyilik de öyle. Doğruluk,
samimiyet, iyilik ve güzellik her zaman
galip gelir.
Genellikle iyilik, yardım gibi bahisler sözkonusu olduğunda hep büyük paralar ya
da büyük organizasyonlar düşünüyoruz.
Bir insanın tek başına iyi olması, iyilik
yapması bu kadar zor mu?
Asla. Bizim dilimizi, zihnimizi, hayatımızı
kapana kıstıran “sistem” denen bir kelime var. İş yapmamanın, düşünmemenin,
öğrenmemenin mazereti hep o sistem! “Ne
yapalım dünyada sistem böyle”, “eğitim sistemi bozuk” deyip kendimiz iş yapmamaya
kılıf arıyoruz. Bu “sistem” lâfı olmadan da
her an, her gün, her yerde iyilik yapabiliriz.
En büyük sistem kişinin kendisidir. Zaten
“sistem” dediğiniz de sizin benim gibi

insanlardan müteşekkil bir düzendir. İyilik
düşüncesi ve niyeti olana iyilik kapıları
çok. Meselâ otobüse binerken, bir binaya
girerken bir insana yol verelim. Onlar
vermese de sen ver. Zira dinimizde kötülüğe, kabalığa aynı şekilde karşılık verilmez.
“İyiliğe iyilik her kişi kârı, iyiliğe kötülük
şer kişi kârı, kötülüğe iyilik er kişi kârı”
demişler. Aman buradaki “kâr”ı yanlış anlamayalım. “İş” demektir. Meselâ kaldırımda
üzerimize üzerimize doğru gelenlere biz
yol verelim. Tanımadığımız insanlara selâm
verelim. Sokakta, okulda, nerede olursa olsun çalışan bir kişi görünce “kolay gelsin”
diyelim. Bunu çocuklarımıza da öğretelim.
Üniversitedeki her dersimde konuyu bir
şekilde bir yere getirip talebelerime şunu
derim: “Bakın, bu sınıfı, koridorları temizleyen ablalarınız, abileriniz var. Onlar hırsızlığa, arsızlığa düşmeden helâl alınteriyle
geçimini temin eden, asgari ücretle çalışan
insanlardır. Kahramandırlar. Onlara hürmet edin. Harama girmeden bu zamanda
helâli tercih eden bu insanların ellerinden
değil ayaklarından öpmek gerekir. Onlara
bir tebessüm, bir selâm verin. Kolay gelsin
abla, abi deyin.” Hürmet olmadan merhamet olmaz. Merhamet olmadan da hasenât
olmaz.
“Aman paramı harcarım” diye korkmayalım. Masrafsız çok iyilik yolu var! Teşekkür
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etmek, özür dilemek, takdir etmek,
saygıyla tenkid etmek gibi... Bunları
alışkanlık hâline getirelim. “Bir gün
zengin olursam fakirlere yardım
edeceğim” diye düşünmeyin. O gün
asla gelmez. Nefsimiz maddiyatımız
arttıkça sürekli ne kadar az şeye sahip
olduğumuzu söyler durur. İyilik
ertelenmez. O yüzden cebinde on lira
varsa çıkar en azından bir, mümkünse
beş lirayı bir garibana ver... Bu dünyada nefsinin burnunu sürtmeyenin
mahşerde burnunu sürterler.
Evde tek başımıza otururken bile
iyilik yapabilir miyiz? Elbette. Sevdiğimiz ama ihmal ettiğimiz bir akrabamızı, arkadaşımızı arayalım, onun
gönlünü alalım. İnsan istediği zaman
çok güzel, çok ince, çok özgün iyilik
yöntemleri bulur. Meselâ bir arkadaşımın âdeti şöyleydi: Her gece yatarken
aklına o gün karşılaştığı insanları
teker teker getirip hoşlansa da hoşlanmasa da onların iyiliği için dua edermiş. Demek ki iyilik illa parayla-pulla,
makamla-mevkiyle, şöhretle-servetle
olan bir şey değil. Bu “sistem” lâfı ile
güç düşkünlüğü kadar bizim nesillerimizi körelten başka bir şey görmedim
ben. Sistem lâfı ile tembellik, güç lâfı
ile ahlâksızlık teşvik edilir. Peki sistem
çok mu iyi? Hayır, değil. Ama sistem
ne olursa olsun benim iyi, doğru ve
güzel olmam gerekir. Bu nitelikler ve

IYILIK VE GÜZELLIK HER ZAMAN GALIP GELIR”

iyi ve doğru ve güzel işlerim mahşer
günü içindir. Burada engel çıksa da
vazgeçmem. Kişinin ufku netleşince
önündeki engeller flulaşır.
İyilik, yardım deyince aklımıza hep
geçmiş geliyor: Mesela sadaka taşları. Bunu ballandırarak anlatıyoruz
ama bu uygulamayı bugüne nasıl
uyarlayabiliriz diye pek düşünmüyoruz. Aynı şekilde bir vakıf medeniyeti olduğumuzdan söz ediyoruz
sürekli ama bu kurumu nasıl bugün
daha canlı ve aktif hale getirebiliriz
diye kafa yormuyoruz. Mesela sadece
bu iki maddeyi, “sadaka taşları” ve
“vakıfları” eski fonksiyonlarıyla ihya
etmeye kalksak nasıl bir yol izleyebiliriz, tavsiyeleriniz neler olur?
Ülkemizde maalesef iki tür körlük
çok yaygın. Birisi gelenekte olan her
şeyi “demode ve çağdışı” sayıp toptan
inkâr ediyor. Öteki de geçmişte olan
her şeyi hemen mübarek addedip
göklere çıkarıyor. Ama her iki bakış
da, yani sövmek kadar övmek de
sonuçta aynı körlük demektir. İkisinin
de gelenekten bir feyz alması, iyi ve
doğru olan işleri seçip onları bugüne
taşıması mümkün değil. Nitekim ikisi
de yapamıyor. Ülkemizdeki muhafazakârlık da kopyacılıkta kalıyor. Buna
da “ihyâ” diyor. Oysa “ihyâ” “hayat”
kavramıyla aynı köktendir, “hayat ver-

Hürmet olmadan merhamet
olmaz. Merhamet olmadan
da hasenât olmaz.
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mek, can vermek” demektir. Kopyalamak, sürekli övüp durmak ne inşâ,
ne de ihyâdır. İnşâ deyince de inşâat
anlaşılıyor. Kimsenin insan inşâsından, hatta kendini inşâdan haberi yok.
Bugün inşâ ve ihyâda maalesef iyi örneklerden daha fazla yanlış örneklere
şâhit oluyoruz. Kopyacılık, kalıpçılık,
içi boş slogancılık aldı yürüdü. Oysa
mümin aynı yerde duramaz. Aynı
seviyede kalamaz. Aynı işi biteviye yapıp duramaz. O yüzden düşüncesini,
işini, sanatını yenilemesi gerekir. Ama
kendisini yenilemeyen eserini, işini,
bakışını, âlemi nasıl yenileyecek?
Bunun cevabı “gelenek” dediğimiz şeyi “gelene ek” olarak anlayıp
bugünün medeniyetini inşa etmeye
çalışmaktır. Benim “Kalbin Aklı”,
“Medeniyet Aklı” ve “Osmanlı Aklı”
adlı üçleme kitaplarımda, son çıkan
“Yön ve Yol” kitabımda ve son beş
yıldır muhtelif şehirlerde yaptığım
“Medeniyet Atölyesi” programlarımdaki hedefim tam da bu...
Peki geleneği nasıl anlamalıyız?
Geleneği kökleriyle, gövdesiyle,
dallarıyla, meyveleriyle bir ağaç gibi
anlamalıyız. Kökleri görünmese ve
çok eski yaşta olsa da, her sene elma
ağacı yeni bir sürgün, yeni tomurcuk-
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“Bir gün zengin olursam fakirlere
yardım edeceğim” diye düşünmeyin.
O gün asla gelmez. Nefsimiz
maddiyatımız arttıkça sürekli ne
kadar az şeye sahip olduğumuzu
söyler durur. İyilik ertelenmez.

lar ve meyveler veriyor. İnsanlar da
toplumlar ve medeniyetler gibi böyle
bir ağaçtır. Görünmeyen köklerimiz
var. Ama görünen kısmımızla dünyada
ismimiz yürüyor. Meyvemizle anılıyoruz. Kimse elma ağacının kökünü elma
diye yemiyor, dallarında yetişen meyveyi elma diye yiyor. Şifası, tadı, özelliği
orada... Ama o karanlık, nemli ve tatsız
kökler olmasa o daldaki şeker gibi
elma yetişebilir mi? Demek ki kişinin
de kökünün farkında olması gerekir.
O kök de öyle sabit kalan bir şey değil.
O da sürekli büyüyor. Her yıl incecik
küçük sürgünlerle çoğalıyor. Yıllar
geçtikçe ve doğru beslendikçe o kılcal
kökler giderek sağlamlaşıyor, onlar
da sürgün vermeye başlıyorlar. Aynen
gövdenin kalınlaşması gibi... Kökler ne
kadar derine ve çevreye doğru yayılırsa
o ağaç o kadar verimli ve sağlam oluyor. Hatta bir yerde okumuştum, bir
ağacın köklerinin eni ile taç kısmının
genişliği genellikle eşitmiş. Yani köklerin ne kadar sağlam ise dalların da o
kadar engin oluyor.
Biraz önce kınadığım ecdatçılık, ağacı
sadece kökten ibaret saymak demektir.
O yüzden yeni dallar, meyveler veremez. Kökten bahsedip duran maalesef
kökü sulamıyor, ona bakmıyor. Bir şey
öğrenmeden, anlamadan, örnek almadan sürekli geçmişi överek bugünkü
sorumluluğumuzu yerine getiremeyiz.
Son bir asırdır sistemli ve kasıtlı bir

yıkım yaşadık. Sadece şehirlerimiz,
kurumlarımız, mahallelerimiz, ekonomimiz, vakıflarımız, değerlerimiz değil
imanımız ve iman kavramlarımız da
tahrip edildi. Ama şikâyet dinimizde
hayırlı bir amel değil. Sevabı yok. İşte
o yüzden önce o tahribattan hasbelkader kurtulup bize kadar gelebilen
düşünce, ilim ve sanat eserlerimizin
farkına varmalıyız. Bunun için önce
onlara değer vermeliyiz. Sonra o
eserleri üreten insanların akıl ve gönül
dünyasını keşfetmeliyiz. O eserdeki
görünmeyen ilkeleri ve değerleri anlamaya çalışmalıyız. Her iyi, doğru ve
güzel eserin kökünde mutlaka tevhidi
göreceğiz, yani Allah’a kulluğu... Bu
sadaka taşında da böyledir, müzikteki
makâmlarda da, mahalledeki komşulukta da... Daha sonra da o eserdeki
ilke ve değerleri alıp onları başka medeniyetlerde o ilke ve değerlere uyan
“hikmetler” ile sentezlemek gerekir.
Bugünün meyvesini bugünün ihtiyaçlarına göre, bugünün imkânlarıyla
bugünkü insanlar için vermemiz gerekir. Yani eski eserleri alıp kopyalayıp
ortaya koymayacağız. Mimar Sinan’ın
camiini kopyalayıp oraya buraya
yerleştirmede ne kıymet var? Kendisi
bile tek bir eserini kopyalamamıştır ki!
Çünkü şu hikmete tâbidir: “İki günü
eşit olan aldanmıştır.”
Kayseri ve İstanbul Eyüpsultan’daki
Medeniyet Atölyesi eğitimlerimde öğ-

rencilerime sadaka taşını, kuş evini, devşirme
sistemini, kervansarayı yeniden tasarlattım. Tasarımlarında gerçekçi, gerçekleştirilebilir, ulaşılabilir ve düşük maliyetli olmalarını istedim.
En başta “asla kopyacılık olmayacak” dedim.
Meselâ sadaka taşını ele aldım. Öğrencilerime
önce çeşitli sadaka taşlarının resimlerini gösterip dışsal özelliklerini, işlevlerini, inceliklerini
anlattım. Sonra sadaka taşını icat eden kulun
dayandığı ilâhî hikmetleri anlatmaya çalıştım.
Hangi âyetler, hadisler, hikmetli sözler o taşın
arkasında, onu izah ettim. Böylece görünen
kadar görünmeyen boyuta da âşina olmalarını,
oradaki kulluğu görmelerini sağlamak istedim.
Çünkü ekmek orada... Kalıpta değil kalpte...
Öğrencileriniz nasıl projeler yaptılar?
Ondan sonra talebeleri gruplara ayırdım, her
birinden bugünün sadaka taşını tasarlamalarını
istedim. Ortaya inanılmaz yaratıcı ve işlevsel
tasarımlar çıkardılar. Meselâ bir grup talebem
ATM’lerin veya mobil bankacılık uygulamalarına ekranlarına konacak bir menü butonu yardımıyla isteyen kişilerin hesaplarındaki küsuratı oluşturulacak bir hayır fonuna aktarabileceği
bir yöntem geliştirdiler. Bazıları marketlere
konacak bir hayır ağacından ihtiyacı olanların
koparıp alacakları bir tür gıdayı kasaya verince
ücret ödemeyeceği bir düzenek geliştirdiler.
Daha birçok güzel tasarımlar yaptılar.
Demek ki “medeniyetimizi yıktılar, bize öğretmediler” diye ağlayıp yazıklanmak yerine
hemen işe koyulmak, düşünmek, anlamak,
kavramak, tasarlamak ve uygulamak gerekiyor.
Her birimizin kendi hayatında, günlük işinde
böyle yapmasıyla medeniyet toptan ihyâ olur.
Bürokrat, sanatçı, akademisyen, esnaf, tüccar
böyle bir yola girerse iyilik ve doğruluk her
yere yayılır. Yoksa kanunla, emirle, talimatla
bu iş olmaz. Önce niyetleri ihyâ ve inşâ etmeli.
“Nasıl güzel bir iş yapayım ki kullara hizmetim
dokunsun?” düşüncesi âlim için de, câhil için
de, çocuk için veya pîr-i fânî için de hayırlı bir
ameldir. O işi asla tatbikat sahasına koyamasa
bile... Hayrı yapamasa bile en azından hayrın
bir ilke olarak ikâme edilmesini sağlar. Asıl
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Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak Kovid-19 sonrası
Türkiye’nin insanî diplomasideki öncü rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Evde tek başımıza otururken bile iyilik
yapabilir miyiz? Elbette. Sevdiğimiz
ama ihmal ettiğimiz bir akrabamızı,
arkadaşımızı arayalım, onun gönlünü
alalım. İnsan istediği zaman çok güzel, çok
ince, çok özgün iyilik yöntemleri bulur.

gelmemiz gereken nokta bu... İyiliği yapmadan evvel iyilik niyetinin
gönlümüzde ve aklımızda yer etmesi. Değerimiz, ilkemiz, ahlâkımız hâline gelmesi. O zaman iyi, doğru ve güzel insanlara, işlere
ve sözlere kıymet vermeye başlarız. Kulluk da budur. Çünkü niyet
amelden üstündür. Sebebi bundandır. Zira tercihini kalbin aklıyla
yapması seni inşa eder, doğrultur, iyileştirir. Böyle bir ağaçtan elbette mutlaka çok güzel meyveler yetişir. Bu mevsim olmasa da bir
sonraki mevsime...
İyiliğin bir okulu olsa, siz de orada hoca olsanız öğrencilerinize
hangi kitapları okumalarını tavsiye ederdiniz?
Estağfirullah. O konuda hoca olacak vaziyette değiliz. Keşke öyle
bir okulda talebe olabilsek. Bir kere iyiliğin insanlık demek olduğunu kavramalıyız. Bu felsefi bir konu değildir. İşimizde, gücümüzde,
sokakta, işyerimizde, otobüste, düşüncemizde, dersimizde iyi ve
güzel olmamız bize Hakk’ın emridir, Rasûlullah’ın (sav) sünnetidir.
İnsan insanlığı kitaplardan değil insanlardan öğrenir. “İnsanlık örneği” Rasûlullah (sav) Efendimizdir. O’nun hayatını okuyalım ama
lütfen ibret ile ve hayatımıza katarak... Bu konuda meşhur hadis
kitaplarını, Mustafa Âsım Köksal merhûmun eserlerini tavsiye ederim. Ayrıca Efendimizn (sav) irşâd ettiği en hayırlı halk olan sahabe
efendilerimizin (ra) de ahlâkını öğrenmeliyiz. Bu hususta herkesin
Yusuf Kandehlevî’nin “Hayâtü’s Sahabe” başlıklı kitabının okunmasını isterdim. Yine iyi ve güzel insanların sadece eserlerini değil,
hayatlarını da okumalarını, ama tefekkür ederek, kendimize biçerek,
ibret ve örnek alarak okumalarını isterdim. Sözünden çok özünde
hayırlı, iyi ve güzel insanların... Bir de iyi ve güzel insanlarla düşüp
kalkmalarını... Çünkü adamlık adamdan öğrenilir.

Koronavirüs gibi küresel belâlar yeni değil. Önemsemeliyiz ama
şu an içinde yaşıyoruz diye fazla da abartmamak gerekir. Dünyayı iki asırdır insanlık tarihinde görülmemiş “yalanı gerçek
gibi gösterme” üçkâğıdı ile esir almış Batılı devletler bu belâdan
da kendi kârlarına bir sonuç çıkarmak isterler. Bir taşla en az
beş kuş vurmayı hedeflerler. Bunda hiç şüphe yok. Peki, virüsü
onlar mı ürettiler? Öyle olmasa bile olma ihtimali her zaman
var. Çünkü biyolojik silahlara çok çalıştıkları sır değil. Ahlâksız
bir adamdan ahlâklı bir davranış beklemek boşunadır. Dünyaya “güç” açısından bakan her devlet, şirket, parti, kurum, kişi
ebette ahlâksız işler yapar ve bunları çok da güzel meşrulaştırır.
Küfrün alâmet-i farîkası başkalarına merhametinin olmamasıdır. Çünkü küfürdeki kişi veya düzenin tek baktığı “ben”dir.
“Ben ben” diyen ister Doğulu, ister Batılı, ister devlet ister
insan olsun kendinden başka her varlığa üstten bakar. Sonuçta
bencilliğe ve ben-tapkınlığına kadar gider. Dünyayı yakar, yine
kendi çıkarını, servetini, şöhretini, kuvvetini artırmaya bakar.
“Çokluk” üzerine çalışan nefsine mağlup olan Müslüman da
olsa sonu hep böyle olur.
TÜBİTAK’da beş sene başkan danışmanlığı yaptım. Bilim ve
araştırma alanını birazcık bilirim. Bugün Batılı ülkelerdeki
araştırma fonlarının yüzde altmışı devlet kurumları tarafından
veriliyor. Bir kapitalist devlet veya şirket bir sentin hesabını
sorar. Neden zaten şirketlerin kendi kârları için para verdikleri
bulana onlardan fazla para versinler ki? Çünkü uzay bilimlerinden sosyal bilimlere kadar araştırmalardan elde edilecek
bulguları ülkelerinin tahakkümünü, zulmünü artırmada araç
olarak kullanırlar. Tıp da bunun içinde, biyoloji de, sosyoloji
de, psikoloji de...
İş yine ahlâka gelip dayanıyor…
Ahlâksız bilim bilim değildir. Ahlâksız güç güç değildir. Ahlâksız yardım da yardım değildir. “Ben” demek kişileri, “sistemik
ben” demek olan “reelpolitik” de devletleri ikiyüzlülüğe sürükler. İkiyüzlülük, mürâilik, çifte standart, yalancılık ahlâksızlığın temelidir. ABD’de öyle ise, Çin’de, Rusya’da da öyledir.
Ama hemen çamuru sadece karşıya atmayalım. “Ben”e, nefse
esir olan Müslüman bile olsa öyledir... Zaten insanı Hakk’ın
eseri saymayan insana hürmet etmez. Niçin etsin ki? O kendi
varlığını kendi eseri bildiği için kendini koruma, yüceltme işiyle
hayatını geçirir. Kişiler de, devletler de... Bunun için her şey
mubahtır. Bunu felsefelerinden bilim ve sanatlarına kadar her
alanda görürsünüz. İşin adına kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, vs. deriz ama bu kadar isim saymaya gerek yok. Hepsinin
esası nefse tapmaktır. O yüzden kullandıkları yalan, dolan,
sahtekârlık, aldatma bilim görünümünde de olsa, sanat görünümünde de olsa hep aynı kapıya çıkar: “Büyük balık küçük
balığı yutar.” Yani “güçlüysem haklıyım demektir.”
Bunu dediğiniz anda ahlâklı, yani samimi ve merhametli olamazsınız. Batı’nın güya yükselişi bunun üzerinedir. Yaklaşık
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elli seneden beri gelen yıkımı da bunun
üzerinden oluyor. Osmanlı çöktüyse de
bu ahlâksız ve ikiyüzlü anlayışa girmeyi
reddettiği için çöktü. Bir yandan “insan
hakları” deyip bir yandan insanları deri
rengine göre köleleştirmediği için yıkıldı.
Batı’da ırkçılık neden her zaman yaygındır? Köküne inerseniz küfrün, ben
tapkınlığının tohumunu bulursunuz.
Evet, biz son yıllarda insani yardımda
büyük başarılar gerçekleştirdik. Fakat her
alanda olduğu gibi bu alanda da ahlâkı,
ölçüyü unutmamak gerekir. “Gücün iyiliği” ile “iyiliğin gücü” birbirine zıt anlayışlardır. Aynen “gücün ahlâkı” ile “ahlâkın
gücü” gibi... “Gücün iyiliği” Batılı ve Çin
ve Rusya gibi nefis düzenlerinin yaptığıdır. Bir mümin öyle yapamaz. Rahmetli
Barış Manço’nun bir televizyon programında dediği gibi “Batı gibi hayvanca
kalkınacağımıza insan gibi geri kalalım.”
Mümin olan ne niyetinde, ne de işinde
ikiyüzlü olamaz. “Güç kazanacağım,
servet-kuvvet toplayacağım” diye güzel ve
hayırlı kavramları, kurumları, değerleri
istismar etmez. Batılıların ve bizde de son
zamanlarda “güç ahlâkı” mantığıyla, yani
reelpolitik kafasıyla hareket eden bazı çevrelerin maalesef tercihleri “gücün iyiliği”dir.
Öyle bir iyilik elbette iyilik değil. Nitekim
Batılı kurumların verdikleri yardımların
aslında bir koçbaşı olduğunu, asıl maksatlarının güya yardım üzerinden en hafifinden
propaganda yapmak olduğunu biliyoruz.
Asıl hedefleri stratejik, ekonomik, siyasi,
kültürel bağımlılık oluşturmaktır.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L A Y

Biz de onlar gibi olacaksak hiç farklıyız

DERGİ / “DOĞRULUK, SAMIMIYET,

IYILIK VE GÜZELLIK HER ZAMAN GALIP GELIR”

gibi davranmayalım. Bu hususta çok
dikkatli olmalıyız. Çünkü bizde de son
zamanlarda “dindar görünümlüler”in,
“dinin gücü”ne değil, “gücün dini”ne
mensup olan ahlâksızların sayısı arttı.
Bir hayrı, bir iyiliği iki âyet veya hadis
okuyarak insanları güdülemek, aldatmak,
kandırmak için kullananlar ortaya çıktı.
Bu siyasetten ticarete, akademik dünyadan sanata kadar böyle... Oysa “sahte
iyilik” altın rengine boyanmış paslı teneke
gibidir. İki gün sonra boyası dökülür,
teneke ortaya çıkar. Ama “hakiki iyilik”
sadece Allah rızası gözetilerek yapılan,
içine siyasi, ekonomik, ideolojik virüsler
karıştırılmayan iyiliktir. Mümin olan nerede olursa olsun buna yapışır. Resmî veya
gönüllü olsun bütün yardım kuruluşlarımızın unutmaması gereken şey budur.
İkincisi de bu kuruluşların harcadığı para
insanlarımızın bağışlarıdır. Şahsi malları
değildir. Emanettir. O yüzden harcarken aşırı hassasiyet göstermek gerekir.
Devlet kurumlarında olduğu gibi gönüllü
kuruluşlarda da her bir kuruşun nereye
gittiğinin hesabını verebilmek gerekir. İşe
alınan insanları liyakat esasiyle almak gerekir. Yoksa iyilikten bahsedip kötülüğü
yol edinmiş oluruz. Böyle bir kötü ahlâk
ise insanları veya ülkeleri ne bu dünyada,
ne de âhirette kurtaramaz.
Üçüncüsü de bağış topladığı ve dağıttığı
insanları şu veya bu saiklerle bölmemek,
onları ayrı ve gayrı saymamaktır. Çünkü iyiliğin önceliği olur ama önyargısı
olamaz. Bakınız geleneğimizde sadaka taşını, sebilleri, kervansarayları yaptırırken
vakfedenler hizmet verilecek insanların

kim olduğunu, hangi dinden, kökenden,
partiden olduğunu belirtmiyordu. Sadaka
taşına koyduğunuz parayı bir gayrimüslim de gelip alabilir. Çünkü iyilik sadece
bizden olana değil, bize benzeyene değil,
asıl bizden olmayan ve bize benzemeyene
yapılırsa tam olur. İslâm’ın dünyada bu
kadar hızla yayılmasının temel sebebi de
Batı gibi kuvvet ile yalan ile değil, Müslüman olmayan insanlara da saygı, izzet ve
adalet ile davranılması sebebiyledir. Nereden, nasıl örnek alacağımızı iyi bilelim.
Hak ehli olmak için Hak ehlinden örnek
almak gerekir.
Türk Kızılay Haziran ayında 152 yaşında olacak. Kızılay’a dair düşüncelerinizi
alsak son olarak?
Hayırlı uğurlu olsun. Kızılay Osmanlı’nın son döneminde, Kızılhaç’tan örnek
alınarak kurulmuş. Bizim kadim ve saygın
kuruluşlarımızdan birisi. Bence uluslararası faaliyetleri de çok önemli. İyiliğin
dini, diyaneti, partisi, milliyeti, yeri-yurdu
olmaz. Hayırlı faaliyetlerinin daim olmasını temenni ederim. Özellikle gençlerin
ve çocukların katıldığı daha kapsamlı ve
çeşitli gönüllü faaliyetlere öncü olmasını
dilerim. Çünkü nesillerimize gönüllülüğün, karşılıksız, ivazsız-garezsiz iş
yapmanın ne kadar hayırlı ve saygın bir
şey olduğunu ta çocukluktan öğretmemiz
lâzım. Medeniyetimizdeki iyilik eserlerini
ihyâ etmek için bizim çalışmalarımıza
benzer “gelene ek” mantığıyla bugünün
özgün hayır eserlerini ve uygulamalarını
üretmeye yönelik çalışmalar yapmasını da
arzu ederim.

Ülkemizde maalesef iki tür körlük
çok yaygın. Birisi gelenekte olan
her şeyi “demode ve çağdışı”
sayıp toptan inkâr ediyor.
Öteki de geçmişte olan her şeyi
hemen mübarek addedip göklere
çıkarıyor. Ama her iki bakış da,
yani sövmek kadar övmek de
sonuçta aynı körlük demektir.
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S U AV İ K E M A L YA Z G I Ç

Edebiyatın
Vefa Borcu

1868

D E R G İ / E D E B I YAT I N V E FA B O R C U

Mevlana, vefa kelimesini şu sözlerle tanımlar: “Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını,
giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere,
hayâllere ihanet katmamandır. Vefa; ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi hafife
almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.”

İnsanın en güzel hasletlerinden biri vefa. Bu kelime hakkında
sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme; sevgi, bağlılık ve dostlukta sebat etme; yetme ve yetişme, güzel
ve yüce ahlak denir sözlüklerde. Vefalı kişi üzerinde hak kalmayan sadece kendi hakkını alan kişidir. Vefa, aldatmanın ve
hıyanetin zıt anlamlısıdır. Mevlana, vefa kelimesini şu sözlerle
tanımlar: “Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını,
giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayâllere ihanet katmamandır. Vefa; ötelerin sonsuz mükâfatı karşısında, cehennemi
hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.”
Yahya Kemal Beyatlı’ya atfedilen bir anekdot ise ilginçtir.
Anlatılanlara göre Yahya Kemal’in şiirlerini tercüme eden bir
Batılı, ‘vefa’ kelimesinin kendi dillerinde karşılığını bulamaz.
Yerine hangi kelimeyi yazması gerektiğini sorunca, şairden
“Vefa kelimesini olduğu gibi yaz.” cevabını alır. ‘Vefa’nın Yahya Kemal’in dünyasında bizi biz yapan ve tercüme edilemez

kıymetlerimizden biri diyebiliriz. Şair Akif İnan ise vefanın
hayatımızdaki etkisini iki mısrada özetler: “Bütün elbiseleri
yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa”.
Şiirlerde vefasızlık
Türkçe’de vefa kelimesi geçtiğini bildiğimiz en eski metin
Yüknekli Edib Ahmed bin Mahmud tarafından 12. yüzyılda
yazıldığı tahmin edilen Atebetü’l-Hakayık’tır. Bütün güzel
hasletler gibi varlığından çok yokluğu ile fark edilen ve tarif
edilen “vefa” kelimesi Atebetü’l-Hakayık’ın birkaç yerinde
geçer. Edib Ahmed “vefa kölisuglup kurup yolları” (Vefa
gölünün suyu çekildi, kaynakları kurudu) diye şikâyet eder
yüz yıllar öncesinden. Edib Ahmed’den yaklaşık üç yüz yıl
sonra yaşayan Fuzuli ise aynı şikâyeti şu beyitle dile getirir:
“Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm/Kimi
kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm” (Her kimden
vefa istediysem ondan cefa gördüm; kimi gördüysem vefasız
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Roman yazarları şairlerden farklı olarak
“vefayı” bir karaktere
dönüştürürler. Victor
Hugo’nun meşhur
romanı “Sefiller”in
başkarakteri Jean Valjean, vefanın ete kemiğe bürünmüş halidir
adeta.

dünyada, onun vefasızlığını da gördüm).
Karacaoğlan ve Fuzuli’nin şiirleri ise adeta
birbirini tamamlar. “Vefasız dilbere gönlümü
verdim / Ayrıldı yollarım, göresim geldi”
diyen Karacaoğlan’la “Ger derse Fuzulî ki
güzellerde vefa var / Aldanma ki şair sözü
elbette yalandır” Söz buraya gelir de Aşık
Veysel’in o gönül yakan “Benim sadık yârim
kara topraktır” dizesinin de geçtiği şiiri
unutalım. Hiç olur mu? “Nice güzellere
bağlandım kaldım/Ne bir vefa gördüm ne
fayda buldum.”
Hugo’nun vefakâr kahramanı
Roman yazarları ise şairlerden farklı olarak
“vefayı” bir karaktere dönüştürürler. Victor
Hugo’nun meşhur romanı “Sefiller”in başkarakteri Jean Valjean, vefanın ete kemiğe
bürünmüş halidir adeta. Kız kardeşinin
çocukları için ekmek çalan 20 yılını kürek
mahkûmu olarak geçiren Jaen Valjean’ın
yaptığı hırsızlıkla hayatını değiştirir. Misa-

fir olduğu piskoposun şamdanlarını çalan
Valjean, yakalanınca piskoposun “ben o şamdanları ona hediye etmiştim” deyip kurtarmasıyla kendine bambaşka bir hayat kurar.
Kendini, yoksullara, sefillere ve kimsesizlere
yardım etmeye adar. Roman Fransa’nın en
derin sosyal depremlerinin yaşandığı bir
dönemde geçerken Jean Valjean da hep derin
bir vefa duygusu ile hareket eder. Onun
vefakârlığı her zorluk kapısını açan bir anahtara dönüşür roman boyunca.
Vefa apartmanı
Sadık Yalsızuçanlar’ın “Vefa Apartmanı” adlı
romanı ise yerli ve gerçek bir vefa hikâyesidir. 27 Mayıs mağduru Milli Eğitim Bakanı
Tevfik İleri’nin hayatının tamamı “vefa”
timsalidir. Tevfik İleri, hayatını bu topraklara, vatana ve insanlarına “vefa” ile yaşamaya
adayan bir politikacı. 27 Mayıs mağduru
olması bile “vefa”sına toz kondurmuyor.
Kitaba ismini veren apartmanın isminin
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İbn Hazm “Güvercin Gerdanlığı”nda vefa için “İnsanın aslının
temiz, soyunun asil olduğunu gösteren en açık delillerden, en
güçlü işaretlerden biridir vefâ...” der.

vefa olması da başka bir vefa hikâyesi esasen. 27 Mayıs
darbesinden sonra Tevfik İleri ve ailesi, Abdi İpekçi
Parkı’nın arkasında bulunan ve sonradan İş ve İşçi
Bulma Kurumu olarak kullanılacak olan binada ikamet ediyormuş. Tevfik İleri Yassıada’da idamla yargılanıp daha sonra da bu cezası müebbet hapse çevrilerek
Kayseri Cezaevi’ne gönderildikten üç ay sonra kansere
yakalanıyor ve vefat edince ailesi evlerinden çıkarılıyor.
Tam bu esnada Murat Karayalçın’ın dayısı, Olgunlar
Sokağı’nın köşesinde bir apartman yaptırdıktan sonra
Tevfik İleri’nin ailesine sahip çıkar ve o apartmanda bir
daireye yerleştirir. Apartmanın adını ise “Vefa Apartmanı” koyar.
“Hayatın Ucu”nda vefa
Metin Celal’in “Hayatın Ucu” adlı romanı tam da
günümüze ait bir vefa romanı. Vefanın geçmişte kalmış
nostaljik bir duygu olmadığını anlatması bakımından
“Hayatın Ucu” önemli bir roman. Romanın “vefasızlık” abidesi karakteri Sedat, babasını Altınoluk’taki
evinden alıp İstanbul’un dışındaki yeni sitelerden birindeki evine götürür. Yeni inşa edilen sitelerin öngördüğü yeni hayatı anlatan roman, baba karakteri üzerinden vefanın güncelliğini de konu ediniyor. Sedat’ın
dağ gibi borçla terk ettiği gelinine sahip çıkması, kısıtlı
imkânlarıyla ödemeye çalışması dikkate değerdir. Gelini Aslı’nın kendi anne ve babasından görmediği vefayı
kayınpederinden görmesi dolayısıyla “Benim babam,
ailem sensin.” demesi ise vefanın hayata nasıl anlam
ve kıymet kattığının göstergesidir elbette. Mevlana bir
insana vefa göstermenin derin anlamına “Dostlarını
daima vefa ile hatırla can. Arayan sen ol, bulan sen,
tanıyan sen ol, kucaklayan sen. Kula vefası olmayanın
Hak’ka vefası olmaz” sözleriyle işaret eder.
İbn Hazm “Güvercin Gerdanlığı”nda vefa için “İnsanın aslının temiz, soyunun asil olduğunu gösteren en
açık delillerden, en güçlü işaretlerden biridir vefâ...”
der. Yine de bu güçlü işarete denk düşme ihtimalimiz
yüksek değildir. Hayatta vefadan ziyade vefasızlık
gördüğümüz, vefanın az bulunur bir kıymet olduğu
bir gerçektir elbette. Ancak yine de insana çoğunluğa
uymak değil “vefa” yakışır. İlim beldesinin kapısı Hz.
Ali’nin bir sözü ile bağlamak en güzelidir. “Kimseden
vefa görmesem de, vefa göstermeye devam edeceğim.”
der ve neyin sahih, neye rağmen vefalı olunması gerektiğini net bir şekilde ifade eder.
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MÜGE ANLI

“ İ Y I L I K B U LAŞ I C I D I R ”
Ünlü yapımcı ve sunucu Müge Anlı,
izleyicileriyle birlikte ihtiyaç sahiplerine
nasıl umut olduğunu 1868’e anlattı.

Yardım faaliyetlerine ne zaman, nasıl başladınız?
Yıllardır hafta içi her gün canlı yayın yapıyorum. Neredeyse
üç saat süren programımızda insanlarımızın dertlerine çare
arıyor, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizle birlikte çok geniş bir aileyiz. Kimi zaman biz, kimi
zaman da onlar bizi yönlendiriyor. İyilik faaliyetlerimiz, yardım çalışmalarımız izleyicilerimizle kurduğumuz doğrudan
ilişkinin sonucu ortaya çıktı. Onlar hayır yapmak istedi, biz
köprü olduk, ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Kızılay’ın da katılmasıyla bu işbirliğimiz daha geniş kitlelere yayıldı.
İzleyicilerinizle birlikte yaptığınız bağış kampanyalarından söz eder misiniz?
İlk olarak ihtiyaç sahipleri için akülü ve tekerlekli sandalye
kampanyası yapmıştık. Toplanan bağışlarla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdük. Fedakâr ve yardımsever
izleyicilerimizin de büyük katkısı ve ilgisiyle her kampanya
dev bir gönüllülük hareketine dönüştü. Her defasında on
binlerce izleyicimizin katıldığı kampanyalarımızda bağış
rekorları kırıldı. Onlara minnettarım. Sonraki süreçte bir
çağrı ile yüzlerce kişiye umut olduğumuz bağış kampanyaları geldi. İzleyicilerimiz SMS göndererek imkânları ölçüsünde kampanyaya destek oldular. Toplanan bağışlar ile
engelli çocuklarımızın eğitim aldığı 71 özel eğitim sınıfını
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İzleyicilerimizle birlikte yaptığımız kampanyalar her
defasında bize yeni ödüller ve madalyalar kazandırdı. En
büyük bağışçılar için verilen Platin Madalya’yı üç yıl üst üste
almak nasip oldu.

tefriş ettirerek açtık. Açılışına katıldığım bazı okullarımızda
öğrencilerimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek, yapılan
yardımın doğru adrese ulaştığını fark etmek hepimizi mutlu
ediyordu. Bunun yanı sıra yeni doğan bir bebeğin temel
ihtiyaçlarının yer aldığı 800 adet “Sevgi Bohçası” devlet hastaneleri doğum servislerinde dağıtıldı. Yine bağış kampanyalarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve giyecek
yardımları yaptık. Küçük küçük katkılarla dev bağışlara
ulaşmak doğrusu beni çok daha fazla mutlu ediyor. Çünkü
hepimizin bildiği gibi iyilik de bulaşıcı… İyilikte yarışan
vatandaşlarımız çağrılarımızla çok önemli bağışlar yaptılar.
Onlarla gurur duyuyorum. Türk televizyon tarihindeki çok
önemli bağış kampanyalarının altında onların isimleri var.
Şimdi düşündüğümde o kadar çok faaliyetlere imza atmışız
ki, mutlu olmamak imkânsız.
Son iki yılda öne çıkan iki büyük bağış kampanyasında
kendi rekorunuzu kırdınız. Biraz da onlardan bahsetsek?
Kızılay’ın “Müge Anlı ve Dostları” adını verdiği bu çalışmaların ilki “Müge Anlı ve Dostları Mahallesi” bir diğeri de

“Müge Anlı ve Dostları Aş Evi” projeleri oldu. Arakanlı Müslümanlar için topladığımız bağışlarla yapılan 492 konutluk
“Müge Anlı ve Dostları Mahallesi” bizi çok gururlandırdı.
Düşününce 492 konut… 492 aile… binlerce insan… Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için
coğrafyanın şartlarına uygun inşa edilen evler ve sosyal tesislerden oluşan “Müge Anlı ve Dostları Mahallesi”nde yaşamın
başladığını görmek, çocukların mutluluğunu izlemek her
şeye değer… “Müge Anlı ve Dostları Aşevi” çalışmamızda 2
sabit ve 5 mobil olmak üzere toplam 7 aş evini hizmete geçirmek adına 7 milyon 651 bin 477 TL bağış topladık. Bu rakam
bağış kampanyalarımızda ulaştığımız en yüksek rakam oldu.
“Bir televizyon programından çok daha fazlası” diyorduk,
gerçekten de öyle olduğunu bir kez daha ispatlamış olduk.
Hizmete giren ilk mobil tır aşevinin Elazığ depreminin
ardından pandemi sürecinde de hizmet vermeyi sürdürdüğünü öğrenmekten çok mutlu oldum. Gaziantep’te açılan
“Müge Anlı ve Dostları Aşevi”nin hizmet verdiği haberleri ve
görüntüleri de mutluluğumun katlanmasına vesile oldu. Yine
kan bağışı kampanyalarına da her defasında destek verdik,
vermeye devam ediyoruz.
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İyilik faaliyetlerimiz, yardım
çalışmalarımız izleyicilerimizle
kurduğumuz doğrudan ilişkinin
sonucu ortaya çıktı. Onlar hayır
yapmak istedi, biz köprü olduk,
ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Kızılay’ın
da katılmasıyla bu işbirliğimiz daha
geniş kitlelere yayıldı.

Nasıl tepkiler aldınız peki?
İzleyicilerimizle birlikte yaptığımız bu kampanyalar her defasında bize
yeni ödüller ve madalyalar kazandırdı. En büyük bağışçılar için verilen
Platin Madalya’yı üç yıl üst üste almak nasip oldu. Sevgi Bohçası, Arakanlılar için 492 konut ve 7 aş evi bağışı ile bu madalyaya layık bulunduk. Yine 2017 yılında da Altın Madalya ile ödüllendirildik. Hayırsever izleyicilerim adına aldığım bu ödülleri ve çok sayıda plaketimizi
ömrüm boyunca saklayacağım.
Kovid-19 süreci nasıl geçiyor?
Devletimizin “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de imkânlarım ölçüsünde destek
oldum. Bunun dışında yine her duyarlı vatandaş gibi elimden geldiği
kadar yardımlaşma faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Geride bıraktığımız Ramazan ayında da her yıl olduğu gibi gıda yardımı yapıyor ve
ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gücümün yettiğince hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum.
Önümüzdeki günler için yeni projeleriniz var mı?
Dünya ve ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Tarihte örneklerini
okuduğumuz salgınları modern zamanlarda ilk defa bu kadar yakıcı ve
yıkıcı bir şekilde yaşıyoruz. Hepimizin yaşamı bundan etkileniyor. Bu
salgının etkisinin azalmasının ardından yine büyük bağış kampanyalarına imza atacağımızın sözünü verebilirim. Halihazırda devletimizin
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Toplanan bağışlarla binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdük. Fedakâr ve yardımsever
izleyicilerimizin de büyük katkısı ve ilgisiyle her kampanya dev bir gönüllülük hareketine dönüştü.
Her defasında on binlerce izleyicimizin katıldığı kampanyalarımızda bağış rekorları kırıldı. Onlara
minnettarım.

yürüttüğü bir kampanya var. Bunun ardından nerede bir eksik
görürsek onunla ilgili proje yapıp izleyicilerimizin gücü sayesinde bunu hayata geçiririz.
Bu ay, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 152. yılı. Türk Kızılay
ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Kızılay milli bir kurumumuz. 152 yıldır her ihtiyaç sahibinin
yanında. Sadece savaşlarda ve afetlerde değil normal zamanlarda da Kızılay milletimizin yanında. Ben o yüzden hepimizin Kızılay’ı diyorum. Hilal-i Ahmer’den günümüze uzanan 152 yıllık
şanlı tarihin geleceğe de başarıyla taşınacağına eminim.

Tarihte örneklerini okuduğumuz salgınları
modern zamanlarda ilk defa bu kadar yakıcı ve
yıkıcı bir şekilde yaşıyoruz. Hepimizin yaşamı
bundan etkileniyor. Bu salgının etkisinin
azalmasının ardından yine büyük bağış
kampanyalarına imza atacağımızın sözünü
verebilirim.

73

74

1868

DERGİ / SIRADAN

BIR OKULDA SIRADIŞI

B I R H I K ÂY E

MİHRİBAN ÇOLAK
FOTOĞRAF: MUHAMMET ERKAM BÜLBÜL

SIRADAN BIR OKULDA
S I R A D I Ş I B I R H I K ÂY E
11 yaşında bir kız çocuğu hafifçe gülümseyerek ve biraz da çekinerek “Öğretmenim size bir şey sorabilir
miyim?” diyor. “Söyle canım” diyorum. 16 yıllık meslek hayatımda genelde çocuklar ya bir kelimenin
anlamını sorar ya bir konuyu anlamamıştır ya da çok sevgi dolu kısacık bir sohbet arayışı içindedir.
“Karnım aç, bana yemek alabilir misiniz?” sorusuyla afallıyorum.
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Küçücük bir elin omzuma dokunuşuyla başladı
bu hikâyeye tanıklığım. Öğle arası… Dördüncü
dersin sonunda eğlenceli ve enerjisi yüksek İngilizce öğretmenleri grubumuza sonradan dahil
olan Sare’nin yaptığı mozaik tatlısını yemeyi
hayal ederek ana binadaki öğretmenler odasına
doğru koşarcasına ilerliyorum. Bahçede tam
bir curcuna, sağa sola koşturan öğrenciler ve
kantinin önünde upuzun bir kuyruk. Zayıflarım
umuduyla kahvaltıda o kadar az şey atıştırmışım
ki açlıktan midemden gurultular geliyor. Tatlı
bir şey yiyecek olmanın verdiği mutlulukla ilerlerken omzuma dokunan bir elle duraksıyorum.
11 yaşında bir kız çocuğu hafifçe gülümseyerek
ve biraz da çekinerek “Öğretmenim size bir şey
sorabilir miyim?” diyor. “Söyle canım” diyorum.
16 yıllık meslek hayatımda genelde çocuklar
ya bir kelimenin anlamını sorar ya bir konuyu anlamamıştır ya da çok sevgi dolu kısacık
bir sohbet arayışı içindedir. “Karnım aç, bana
yemek alabilir misiniz?” sorusuyla afallıyorum.
Aniden “Olur!” diyorum. “Öğretmenim benim
bir de ablam var” diyor hafifçe arkasındaki bir
başka öğrenciyi başıyla işaret ederek. “Çağır o
da gelsin” diyorum. Hep birlikte kantine doğru
ilerliyoruz, yan kapıdan diğer öğrencilere hissettirmeden iki çocuk ne istiyorsa vermelerini rica
ediyorum. Yemeğini bekleyen küçük kız yüzüme
teşekkür ederim manasında tebessüm ediyor,
ben de onu başımla onaylayıp allak bullak
olmuş bir halde öğretmenler odasının yolunu
tutuyorum. Mozaik pasta ve incecik sarılmış
dolmalar dört adet çatalla birlikte masada yerini
almış bizleri bekliyor.
Bir ev ziyareti
Ders çıkışı olan iştahımın aniden azaldığını
hissediyorum. Prefabrik bina ve ana bina arası
en fazla 100 metre var yok. Kantin iki binanın
tam ortasında. Kantinden ana binaya geçerken
aklımdan geçenleri anlatsam kısa bir hayat
hikâyesi bile çıkar ortaya. Her gün kahvaltısını,
öğle yemeğini, ara öğünlerini ve akşam yemeğini
itinayla hazırladığım oğlum geliyor gözümün
önüne. Anne aç kalsam hayatta birinden bir şey
isteyemem dediği bir an geliyor aklıma. Sen hiç
aç kalmadın ki yavrum diyorum. Bu konuşmanın geçtiği anı hatırladığımda mideme devasa
bir taş oturmuş gibi hissediyorum. Acaba okulumuzda bu çocuklar gibi kaç öğrenci var diye

Çocuklardan yola çıkarak hayatlarına tanık
olduğumuz ailelerin sosyal yardımlaşma
ve dayanışma yoluyla sorunlarına çözüm
bulabileceğimizi görüyoruz.
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düşünürken buluyorum kendimi. Bir
sonraki gün ilk iki dersim boş, aklımdan
geçenleri söylemek için müdürümüz
Murat Urgancı’nın kapısına gidiyorum.
İdari toplantısı biter bitmez izin isteyip
içeriye giriyorum. Önceki gün başımdan
geçen olayı anlatıyorum, tanık olduğum
olayın bu zamana kadar karşılaştığımız sorunlardan daha farklı olduğunu
söylüyorum. Müdür Bey’in “Hocam
sen çok etkilenmişsin bu durumdan,
etkilenilmeyecek gibi de değil zaten. Ne
yapabileceğimize bakalım, birlikte bir
yol haritası oluşturalım” demesi üzerine
içime su serpiliyor.
Aynı gün öğle arası Müdür Bey okul
rehber öğretmenlerini, sınıf rehber öğretmenlerini ve bu olaya bizzat tanıklık
eden beni bir araya getiriyor. Durumu
kısaca anlatıyorum. Öğretmenlerin
verdiği bilgiler ışığında buradan büyük
bir trajedi çıkacağı aşikâr. Çocukların
okula bir hafta önce nakil geldiğini
öğreniyoruz. Müdür Bey “Hocam bu
çocuklar kendilerini ifade etmek için
sizi seçmişler, madem size geldiler, sizin
için de uygunsa bir ev ziyareti yapılsın,
ailenin durumunu tespit ettikten sonra
işimiz kolay. Sınıf rehber öğretmeni ile
birlikte müsait bir zamanda bu ziyareti
gerçekleştirmeniz çok hoş olur” demesi
üzerine çocukların annesi ile görüşerek
kendilerini ziyaret etmek istediğimi-

B I R H I K ÂY E

zi söylüyoruz. Veli çekingen bir sesle
“Hocam ben okula gelsem daha iyi
olmaz mı?” diyor, ben de “Ev ziyaretini
yapmak zorunda olduğumu ve kendisine
sadece birkaç soru soracağımı” söylüyorum. Teklifimi isteksiz bir şekilde kabul
ettiğini hissediyorum.
Mesai bitimi hiç vakit kaybetmeden
verilen adrese gidiyoruz. Aile üç katlı bir
apartmanın ikinci katında yaşıyor. Velimiz kapı açılır açılmaz güler yüzle ama
biraz da mahcup bir ifadeyle bizi içeri
davet ediyor. Eve girer girmez karşılaştığımız manzara karşısında şaşkınlığımızı
belli etmemeye çalışarak uygun bir yere
oturuyoruz. Uzun süredir temizlenmediği anlaşılan ve oldukça yıpranmış eski
koltuklar, yerlerde duran yer yatakları,
evin ağır kokusu ve ailenin kimsesizliğini ve çaresizliğini iliklerimize kadar
hissediyoruz. Çocukların annesi “Bir
şey içmek ister misiniz hocam yalnız su
dışında bir şey yok evde” diyor. Ben de
“Su çok iyi olur” diyorum. Kadın yüzünde bir rahatlama ifadesi ile bir bardak
suyu getiriyor. Ev ziyareti formunda
yer alan soruları sormaya başlıyorum,
ben sordukça o benim sormadığım
şeyleri de anlatmaya başlıyor. Öğretmen
arkadaşımla ara ara birbirimize bakıyor,
ne diyeceğimizi bilemeden susuyoruz.
Çocukların odasını görmek istiyoruz,
evi oda oda gezerken “Hocam mutfa-

ğıma da bakın, zaten pek bir şey yok”
diyor. Yerlerde boş poşetler, iki makarna
paketi, bitmiş küçük bir piknik tüpü
dışında mutfakta herhangi bir eşya ya da
yaşamsal ihtiyacı karşılayacak herhangi
bir şey göremiyorum. Beklediğimden
çok daha kötü bir durumda olduklarını
anlıyoruz.
Yüzlerce hikâyeden biri
Formdaki “Çocuğun kendine ait odası
var mı? Ödevlerini kendi yapıyor mu?
Eşyalarını kendi topluyor mu? Bilgisayar ya da televizyon karşısında ne kadar
zaman harcıyor?” gibi sorular anlamını
yitiriyor. Gördüklerimiz ve duyduklarımız karşısında sersemlemiş bir şekilde
teşekkür ederek evden ayrılıyoruz.
Ben düşüncelere dalmış yürürken, henüz
birkaç yıllık öğretmen olan arkadaşım
aniden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Bir yandan kendi duygularımı
bastırmaya çalışırken, bir yandan da
onu sakinleştirmeye çabalıyorum. Ertesi
sabah yaşadıklarımızı ve gördüklerimizi
Müdür Bey’le paylaşıyoruz. İlk olarak
çocukların günlük yemek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere okulun karşısındaki
börekçi ile görüşüyoruz. Müdür Bey
okulumuzda öksüz ve yetim öğrencilerimiz için canla başla çalışan okul
aile birliği üyeleri ve her sınıfta ihtiyaç
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sahibi öğrencilere destek olmaya gönüllü velilerimiz olduğunu
söylüyor. Okul aile birliği ile işbirliği yapılarak ailenin yakacak
ve gıda gibi birçok ihtiyacı gideriliyor. Ev için gereken beyaz
eşyaları Akif Hoca, çocukların giyim ihtiyaçlarını Ufuk Ağabey
ve ihtiyaçları olan bursları Orgül Abla temin ediyor.
Bu hikâye okulumuzdaki yüzlerce gerçek hikâyeden sadece bir
tanesi. Hikâyede adı geçen bu kıymetli insanlar daha sonra artan
yardım taleplerine yetişmek için desteklerini esirgemediler. Sonu
gelmek bilmeyen yardım kolileri ve kıyafet paketleri birçok aileyi
sevindirmeye devam ediyor. Çocuklardan yola çıkarak hayatlarına tanık olduğumuz ailelerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma
yoluyla sorunlarına çözüm bulabileceğimizi görüyoruz. Müdür
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Bey’in bireysel çabaları sonucunda bir hayırsever ordusu okulumuz tarafından yapılan yardımların gizli kahramanları oldular.
Herhangi bir durumu ya da olayı anlattığımızda bize düşen
herhangi bir şey var mı diye soran Hacı Numan Ortaokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını omuzlamaya hazır Ufuk
Keçecioğlu, Avukat Mehmet Akif Can, Orgül Mahir ve Deniz
Soytemiz gibi nice güzel kalpli insan…
Çocuklar ile kan bağı olmadan onları kalplerinde büyüten
dertlerine derman olan bu güzel insanlar iyi ki var… Bu yazının
tamamı bir tek şeyi anlatmak içindi ama o kelime bu yazıda hiç
geçmedi.
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Hatice teyzeye altmış beş yaş üstündekilere yardım götürmek zorunda olduğumuzu anlatsam da
dinlemedi. Parayı getirebilmek için bir ay boyunca dışarı çıkmayı beklemiş ve gelemediği her gün
oturup ağlamış.
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“Bir ay önce kapım çalındı. Hastaydım, kendime gelip açmakta zorlandım. Birkaç
dakika sonra kapıya vardığımda bir koli buldum. Çeşmenin yanına bırakılmıştı.
Kimseyi göremeyince mecburen alıp eve götürdüm. Sonra rüyamda dedemi gördüm.”

Aşevinin önünde oturmuş, aylar sonra
ilk kez dışarı çıkan ihtiyarları izliyordum. Birden manzarayla arama bir
gölge girdi. Başımı kaldırdım, bir teyze.
Nefes nefese elini uzatmış, avucundaki
iki yüz lirayı göstererek bağış yapmak
istediğini söylüyordu.
İhtiyarlara tanınan dört saatlik sokağa
çıkma izninin bitmesine birkaç dakika
kalmıştı. Onu bekletmeyip içeriden
makbuz istedim.
Yaşını sordum. Bilmiyorum, dedi. Adı
Hatice’ymiş, iki odalı bir evde yalnız
yaşıyormuş.
Nereden geliyorsun?
Gözleri nemlendi, kabir, diyebildi.

Hatice teyze, sokağa çıkma yasağı
başlayınca iki ay mezarlığa gidememiş.
On beşinde ölen iki oğlu, kırk üçünde
kaybettiği büyük oğlu ve eşi… Dördü
yan yana yatıyor aynı mezarlıkta.
“Ailemiz sekiz kişiydi, şimdi üç kişi kaldı.” diyor, nedense kendini saymayarak
ve ekliyor, “Bir sonraki sokağa çıkma
iznine kadar yaşar mıyım, bilmiyorum.”
Elindeki parayı gösterip her seferinde,
aşevine yiyecek alacaksınız, deyince
bunun bir anlamı olmalı diye düşündüm. Neden? diye sordum, anlatmaya
başladı:
“Bir ay önce kapım çalındı. Hastaydım,
kendime gelip açmakta zorlandım. Birkaç dakika sonra kapıya vardığımda bir
koli buldum. Çeşmenin yanına bırakıl-

mıştı. Kimseyi göremeyince mecburen
alıp eve götürdüm. Sonra rüyamda
dedemi gördüm, ihtiyacım olmadığı hâlde yardım aldığım için bana kızdı. Bu
rüyayı üç gece art arda gördüm. Sonra
konu komşuya sordum, öğrendim ki bu
yardım sizin aşevinizden gelmiş. Benim
yardıma ihtiyacım yok. O yüzden bu parayı size getirdim. Yiyecek alıp aşevinin
yemeklerine katın.”
Ona, altmış beş yaş üstündekilere
yardım götürmek zorunda olduğumuzu
anlatsam da dinlemedi. Parayı getirebilmek için bir ay boyunca dışarı çıkmayı
beklemiş ve gelemediği her gün oturup
ağlamış Hatice teyze.
Neden ağladın, diye sordum:
“Ya karşılığını getiremeden ölseydim?”
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde Moya Bisiklet Kulübü üyesi 7 bisikletçi,
koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara destek
vermek amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na katıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye
birbirine kenetlendi. Herkes az çok
demeden elindekini bağışlıyor, komşusunun ihtiyacını soruyor, yaşlılara
yardım ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan
renkli ve ilginç yardım manzaralarından birkaçına göz atmaya ne dersiniz?
Pedallar yardım için çevrildi
İzmir’in Gaziemir ilçesinde Moya
Bisiklet Kulübü üyesi 7 bisikletçi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden
çıkamayanlara destek vermek amacıyla
kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’na
katıldı. Bisikletçiler, gün boyu kronik
hastalığı bulunan ya da evden çıkmalarına kısıtlama getirilenlere ihtiyaçlarını
ulaştırmak için pedala basıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin
dayanışma içinde olması gerektiğini
kaydeden kulüp başkanı Fehim Küçükibrahim şöyle diyor:
“Bizler bisiklet kullanmayı çok seviyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza
yardım da ediyoruz. Vatandaşlarımız
bisikletlerimizle bizi görünce önce
çok şaşırıyorlar. Ardından siparişleri
daha hızlı geldiği için bizlere teşekkür
ediyorlar. Onlar mutlu olunca bizler
daha çok mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımıza paketleri verirken, ‘Sizler bizim
başımızın tacısınız. Evinizde kalın biz
istediğiniz ilaç, gıda, ekmek, gazete ne
varsa size getiririz’ diyoruz.”

Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek
alan Ayla Ceylan, “Bisikletli grubu karşımda görünce önce bir anlam veremedim ama daha sonra ‘Kaymakamlıktan
yardım getirdim’ deyince kim olduklarını anladım. İstediklerimizi hemen
getirdiler. Kendilerine çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
İhtiyacı olan alsın
İmkânı olan ikram etsin
Sarıyer’deki Dedeman Camisi İmamı
Abdulsamet Çakır, “İhtiyacı olan alsın,
imkanı olan ikram etsin” diyerek, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını
ihtiyaç sahiplerine açtı. Sarıyer Müftülüğü’ne bağlı din grubu görevlileri,
Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa
Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak
çalışmalara devam ederken, Dedeman
Camisi İmamı Abdulsamet Çakır,
caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu. Başlattığı iyilik
hareketine tüm Türkiye’den destek
gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadaka taşı
geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.
Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda
maddelerinin yanı sıra temizlik ve
mutfak ürünleri de yer aldığını belirten
Çakır, “İhtiyacı olan alsın, imkanı olan
ikram etsin” sloganıyla başlattıklarını
söylüyor. Çakır, “Raflarda bir aileye ne
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lazımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği
gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini
bir araya getirmeye çalışıyoruz.” dedi.
Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar
da unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi,
şekerleme gibi ürünler yer alıyor.
2 Milyon borç defterden silindi
Gaziantep Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki
yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs
salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara
destek amacıyla ‘zimem defteri’ (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi kapsamında 240
veresiye defterinin alınarak 2 milyon lira borcun
kapatıldığını söyledi. Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ‘zimem defteri’ projesi kapsamında

merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 22
mahalledeki 200 bakkal, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Bakkallarda, vatandaşların borçlarının yazıldığı 240 veresiye defteri
tutanakla alınarak, hayırseverlerin bağışlarıyla
oluşturulan bütçe kapsamında borçları ödendi.
Ödeme yapılan bakkalların iş yeri camlarına
borçların ödendiğine dair afiş asıldı. Bakkallarda
toplanan 240 veresiye defteri karşılığında esnaflara 2 milyon lira ödendiğini anlatan Vali Gül,
“Bizim istediğimiz bu tür yardımların artarak devam etmesi. Yardımları yaparken 22 mahallemizi
seçtik. Kentte yardıma en çok muhtaç olan mahalleleri öncelikli olarak tercih ettik. Bu mahallelerimizdeki 200 bakkalımıza gittik. Bazılarından
birden fazla veresiye defteri vardı. Toplam 240
defteri borçlarını kapatarak aldık. Bu bakkallara
ödeme yaparken, bağışçılarımızın temsilcileri de
ekibimizin yanında yer aldı” diye konuştu.
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Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik
malzemeleriyle doldurdu. Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye’den destek
gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadaka taşı geleneğini bu zor günlerde tekrar
canlandırmaya çalıştığını söyledi.
Valilik, projenin ikinci ayağında ise “Aş
ocakta kalmasın.” sloganıyla hareket ederek,
vatandaşların tüp gaz bayilerine borçlarını
kapattı. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde
başta dar gelirli vatandaşların bulunduğu
51 mahalledeki 210 tüp gaz bayi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi.
Bayilerde vatandaşların borçları hesaplanarak
ödendi, veresiye defteri ise tutanakla alındı.
Ödeme yapılan tüp gaz bayilerinin camlarına da “Bu tüp bayisinde vatandaşlara ait
olan tüm borçlar, 09.05.2020 tarihi itibarıyla
Gaziantep Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu
koordinasyonunda hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir.” yazılı afiş asıldı.

FOTOĞRAF AA / KEREM

KOCALAR

Esnaf Yunus Karataş, mahalledeki vatandaşların rahatladığını ifade ederek, “Ödemekte
zorluk çekiyorlardı. Bu tarz yardımlar onların
rahatlamasına vesile oldu. Biz de elimizden
gelen yardımı yaptık. Bizim için de çok iyi
oldu. Ramazan olduğu için insanların giderleri biraz daha fazla. O nedenle onların da
rahata kavuştuklarını ümit ediyorum.” dedi.
Ayrıca yine bu kapsamda salgın sürecinde
şubat ve mart aylarının elektrik borcunu
ödeyemeyen 9 bin 500 hane tespit edilerek bu
hanelerin 1,5 milyon lira tutarındaki faturaları hayırseverler tarafından ödendi.
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Bir Hilalin Doğuşu:
İmdad-ı Askeriyeden
Hilâl-i Ahmer’e
AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ

Yeryüzündeki en büyük hayırseverlik
müesseselerinden biri olan Kızılay’ın
kuruluşu 11 Haziran 1868 olsa da Hilâl-i
Ahmer ismiyle tescillenmesi 1877’de
Sultan II. Abdülhamid’in emriyle olur.
Böylece Osmanlı Mecrûhîn ve Marzâ-yi
Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti (1868-1877) kuruluşunu tamamlar
ve Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
(1877-1923) adıyla çok büyük hizmet-

lerin yapılacağı yeni bir devir açılmış
olur.
1876’da Balkanlarda çatışmaların
kızışması, ardından Ruslarla savaş
ihtimalinin belirginleşmesi gibi sebeplerle 14 Nisan 1877’de cemiyet hukuken
yeniden teşkilatlandırılır. Dersaadet
Merkez Yönetim Kurulu, beş idare, altı
iane (muavenet) olmak üzere 11 üyeden

oluşur. Başkanlığına Meclis-i Umûr-ı
Sıhhiyye ikinci reisi Hacı Ârif Bey’i
seçer ve ilk resmi toplantısını Rusların
Osmanlı’ya savaş ilan ettiği 19 Nisan
1877’de gerçekleştirir. Cemiyet ismi ise,
II. Abdülhamid’in iradesiyle “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti” unvanına
çevrilir ve böylece padişahın himayesine
alınır.
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27 Ağustos 1914 tarihli Servet-i Fünun dergisinin 1212. sayısı
Hilâl-i Ahmer özel sayısı olarak yayınlanır. Bu özel sayı Hilâl-i
Ahmer’e ait bilgiler, şiirler ve fotoğraflarla zenginleştirilir.
Dergide cemiyetin ilk kurucuları yanında 14 Nisan 1877’de
ismini Hilâl-i Ahmer olarak tescilleyip yeniden teşkilatlandıran
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin
toplu bir fotoğrafı da yer alıyor.

27 Ağustos 1914 tarihli Servet-i Fünun dergisinin 1212. sayısı Hilâl-i Ahmer özel
sayısı olarak yayınlanır. Bu özel sayı Hilâl-i Ahmer’e ait bilgiler, şiirler ve fotoğraflarla zenginleştirilir. Dergide cemiyetin ilk kurucuları yanında 14 Nisan 1877’de
ismini Hilâl-i Ahmer olarak tescilleyip yeniden teşkilatlandıran Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin toplu bir fotoğrafı da yer alıyor.
Fotoğraf altında “[12]93 senesinde Osmanlı ve ecnebilerden teşekkül eden ‘Mecrûhîn ve Marzâ-yı Askeriyyeye Muâvenet Cemiyyeti’ bilahere [1]327 senesinde
cemiyet ‘Osmanlı Hilâl-i Ahmer’ nâmıyla yeniden Cenevre Muahedesine tevfikan
sırf ‘milli’ olmak üzere teşekkül eylemiştir.” yazısı okunuyor. 1877’de zamanın en
ileri basın ve yayın teknolojisi kullanılarak tarihe not düşen bu fotoğraf, cemiyetin
Hilâl-i Ahmer ismiyle yeniden teşkilatlandığını bütün dünyaya ilan ediyor.
Cemiyetin üyeleri
Fotoğrafta ön sırada soldan sağa Başmâbeyn-i Hümâyûn kâtiplerinden Nuri Bey
(üye), Karantinalar Genel Müfettişi Dr. Bartoletti (üye), Şura-yı Devlet Üyesi Noryan Efendi (Başkan Yardımcısı), Meclis-i Umur-ı Sıhhiye İkinci Başkanı Dr. Hacı
Ârif Bey (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Başkanı), Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’de Genel Cerrahi profesörü Dr. P. Sarell (Başkan Yardımcısı), Bank-i
Osmanî Genel Müdürü Mösyö Foster (Hazinedar) ve en sağda Hariciye Nezareti
Umur-ı Sıhhiye Müdürü, daha sonra Osmanlı’nın Belgrad elçisi olan Feridun Bey
(Genel Sekreter); ikinci sıra soldan sağa Dr. Sevastapoulo (üye), Altıncı Daire-i Belediye Mühendisi ve Meclis-i Sıhhiye Fransızca kâtibi Mösyö Leval (üye), Sıhhiye-i
Askeriyye üyelerinden Dellasuda Faik (Fayk) Paşa (üye), Meclis-i Sıhhiye üyelerinden Dr. Eşref Bey (üye), ABD hükümeti generallerinden General Mott (üye), Bank-i
Osmanî Genel Müdür Yardımcısı Mösyö Von Haas (Hazinedar Vekili) ve Dr.
Peştemalciyan Efendi (üye) yer alıyor.
Fotoğrafta bulunan diğer kişileri tespit edemesek de muhtemelen o tarihte cemiyete üye olan İngiliz Elçiliği hekimi Dr. Dickson (üye), Ayan-ı Kiramdan, Cemiyet-i
Tıbbiye-i Mülkiye Başkanı Dr. Serviçen Efendi (üye), Stafford House Komitesi
İstanbul Komiseri V. Barrington Kenneth (üye) ve Dr. Baron Mundy (üye) gibi
zâtlar olabilir.
Fotoğrafın ön kısmında üzerinde kâğıt ve kalemlerin bulunduğu bir toplantı masa
görülüyor. Cemiyetin idare heyeti masanın etrafına otururken iane (muavenet)
komitesi de ayakta duruyor. Osmanlı ve yabancı üyelerden oluşan cemiyetin, bu
özelliğiyle hem milli ve hem de milletlerarası bir özelliğe sahip olduğu anlaşılıyor.
Herkes mensup olduğu millet ve konuma göre değişik kıyafetler giyse de, sol
kollarında bulunan Hilâl-i Ahmer [Kızılay] işareti kendini bütün dünyaya iftiharla
gösteriyor.

Osmanlı ve yabancı
üyelerden oluşan
cemiyetin, bu özelliğiyle
hem milli ve hem de
milletlerarası bir özelliğe
sahip olduğu anlaşılıyor.
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Çocuklar için bayram her yerde ve
her zaman bayram. İdlib’de Suriyeli
çocuklar savaşa ve dünyayı saran
korona virüse aldırmadan eğlence
parkına gidiyorlar.
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D İ L A N AY Y I L D I Z – F AT İ H T U N C E R
F OTO Ğ RA F: M U S TA FA Y I L M A Z

S E R Ç E S A R AY L A R
ŞEHRI
Kuş evleri tüm Osmanlı coğrafyasında bulunmakla birlikte en güzel
örnekleri İstanbul’dadır. İstanbul’da farklı yapı tiplerine eklenmiş kuş
evlerinden yaptığımız seçkiyi sokağa huzurla ve sağlıkla çıkacağımız
günler geldiğinde gezmeniz dileğiyle…

EDIRNE

R Ü S T E M P A Ş A K E R V A N S A R A Y I
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Medeniyetimiz, insan ile hayvan arasındaki
ilişki iyilik ve hayırseverlik alanında ilham
veren hikâyelerle dolu bir tarihe sahip.
Serçe saray, kuş köşkü ve güvercinlik gibi
isimlerle bilinen kuş evleri de bu örneklerden biri.
Türkçede ev kelimesi ağırlıklı olarak
insanlarla ilgili cümlelerde kullanılırken
hayvanlar için evden çok yuva kelimesinin kullanıldığını görürüz. Hayvanların
karşılıksız ve hesapsız duygu durumu bu
tercihte etkili olmuş mudur bilinmez ama
konut bir mülke dönüştükçe yuva yerine
ev kelimesi kullanılıyor dersek çok iddialı
bir çıkışta bulunmuş olmayız zannederim.
Osmanlı medeniyetinin mimari alanında ilginç uygulamalarından biri olan kuş evleri
bu kelimenin mülk ile olan ilişkisine dair
düşüncemizi de destekliyor denilebilir.
Zengin süslemelere sahip, büyük yapıların üzerinde yer alan kuş evleri mülkün

bir parçası olarak inşa ediliyordu. Erken
örneklerine 1500’lü yıllarda rastlanan kuş
evleri mimaride, bir yapının konak olduğu
eklenti yapılara verilen “parazit mimari”
çerçevesinde değerlendiriliyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda hayvanlar
ve ağaçlar için vakıfların kurulduğunu
biliyoruz. Mesela Bursa’da sadece leylekler
özelinde bir hastane olarak hizmet veren
“Gurabahane-i Laklakan” gibi örneklerin
de bulunduğu gül ile bülbülün medeniyet
tasavvurunda kuş evleri de hayvanlara
verilen önemi ifade eder.

D E R G İ / S E R Ç E S A R AY L A R Ş E H R I

Türkçede ev kelimesi
ağırlıklı olarak insanlarla
ilgili cümlelerde
kullanılırken hayvanlar için
evden çok yuva kelimesinin
kullanıldığını görürüz.

Kuş evleri tüm Osmanlı coğrafyasında bulunmakla birlikte en güzel örnekleri İstanbul’dadır. İstanbul’da farklı yapı tiplerine
eklenmiş kuş evlerinden yaptığımız seçkiyi
sokağa huzurla ve sağlıkla çıkacağımız
günler geldiğinde gezmeniz dileğiyle…

A Y A Z M A C A M II
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Büyük Yeni Han Kuş Evi
18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Büyük Yeni
Han farklı mimari tekniklerin uygulandığı kesme taş
duvarlara sahip bir yapı. Çatının hemen altında yer
alan kuş evi, minyatür merdivenlere sahip. Üç katlı
kuş evinin yanında “Maşallah” yazmakta. Hanlarda
kuş evlerine çok rastlanmadığı için bu kuş evi çok
dikkat çekici.
Bağdat Caddesi Banka Binası Kuş Evi
Bağdat Caddesi üzerinde eski bir banka şubesindeki kuş evinin bulunduğu yapı itibariyle alanındaki
yegâne örnek olduğu düşünülüyor. İkinci Ulusal Mimari Akımı olarak adlandırılan döneme ait bir yapı
biçiminde tasarlanmış kuş evi mütevazı ama güçlü
bir görünüme sahip.
Halep Pasajı Kuş Evi
İstanbul’un en güzel kuş evlerinden biri de tarihi
1885 yılına dayanan Halep Pasajı’nda bulunuyor.
Pasajın İstiklal Caddesi’ne bakan kapısının üzerinde
özenle tasarlanmış bir geyik heykelinin içinde yer
alan bu kuş evi bir şatoyu andırıyor.

B E R E K E T Z A D E C A M II / M E D R E S E S I

DARPHANE-I AMIRE

DARPHANE-I AMIRE
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Ü S K Ü D A R S E L I M I Y E C A M II

Aya Panteleimon Kilisesi Kuş Evi
Kuzguncuk’un ünlü kilisesi Aya Panteleimon’un iç bahçesinde bulunan kuş evi, iki
katlı ve altı pencereli minyatür bir yapı.
1830 yılında inşa edilen kilisenin çatısıyla
uyumlu olarak kiremit rengine sahip kuş
evi, yaprak şeklinde iki parça tarafından
destekleniyor.
Topkapı Sarayı, Darphane-i Amire
Kuş Evi
Topkapı Sarayı avlusundaki eski Darphane-i Amire binasının iç duvarında yer alan
beş katlı kuş evi üç kulesi, balkon ve korkuluklarıyla oldukça görkemli bir görünüme
sahip. Tasarımının 18. yüzyıl mimarisinden
izler taşıdığı düşünülüyor.
E Y Y U B S U L T A N C A M II
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2 0 2 0 PATA R A Y I L I ’ N DA
IŞIĞIN ÜLKESİ
L İ K YA’ N I N K A L B İ N D E
2020’nin Patara Yılı ilan edilmesi, kültür yüklü bir Akdeniz gezisi yapmak için önemli nedenler
sunuyor bizlere. Melih Uslu, salgın öncesi sizin için gitti, gördü, yazdı. Hayatımız normale
döndüğünde gezilecekler listenizin başında yer alacak antik kent burası…

MELİH USLU
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Prof. Fahri Işık ve ekibinin zorlu doğa koşullarıyla âdeta
savaşıp gün yüzüne çıkardığı Patara Antik Kenti’ni
keşfetmek üzere Antalya-Likya bölgesine uzanıyorum.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan
Likya başkenti Ksanthos’tan yedi kilometre sonra, ana yol
üzerinde Patara levhasını göreceksiniz. Buradan itibaren
kentin giriş kapısına ulaşmak için birkaç kilometre daha
yol almak gerekiyor.
Kâhinler Şehri
Şehrin adının nereden geldiğini öğrenmek için George
Bean’in “Eskiçağda Lykia Bölgesi” adlı kitabına göz
gezdiriyorum. Kentin ismiyle ilgili efsaneler muhtelif
olsa da Patara adının bir kurabiye kutusundan geldiğine
yönelik rivayet ilgimi çekiyor. Şehrin isminin Apollon ile
bir Likya su perisinin birlikteliğinden doğan Pataros’tan
kaynaklandığı da yine söylenceler arasında. Demokrasi
tarihinde çığır açmış bu şehrin mitolojide müziğin,
kehanetin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı
Apollon tarafından kurulduğundan da söz ediliyor.

KALBİNDE

Antik dönem tarihçisi Strabon da bölgede Pataros
tarafından kurulan bir Apollon tapınağı ile bir limanın
bulunduğundan bahsediyor. Gerçekten de Patara şehri,
Apollon Tapınağı ve burada yapılan kehanetler nedeniyle
antik dönemde önem kazanmış. Batı literatüründe
“tarihin babası” diye anılan Anadolulu Heredot’a göre
de Patara’da günün her saatinde kehanet yapılmadığı
için, kâhin hemen her gece tapınağına kapanır ve
kehanetlerini çoğu kez gördüğü rüyalar aracılığıyla
halka aktarırmış. Romalı askerî ve siyasi lider Marcus
Junius Brutus, Ksanthos’a saldırdığında Patara’yı da
ele geçirmek istemiş. Tarihçi Plutarkhos’un anlattığına
göre Patara halkına teslim olmaları için bir günlük süre
tanınmış. Romalı komutanlar, direniş kararı alan Pataralı
erkeklerin fikirlerini değiştirmelerini sağlayabilmek için
esir aldıkları kadınları serbest bırakmış. Roma ordusunun
Anadolu’da yaptığı katliamların bir benzerini yaşamak
istemeyen kadınlar, erkekleri ikna etmeye başlamış.
Daha sonra Patara halkı, Brutus’ün iyi niyetli olduğunu
düşünüp teslim olmuş. Brutus ise şehri vergiye bağlayıp
Roma’ya geri dönmüş.
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Batı literatüründe “tarihin babası” diye anılan
Anadolulu Heredot’a göre Patara’da günün her
saatinde kehanet yapılmadığı için, kâhin hemen
her gece tapınağına kapanır ve kehanetlerini
çoğu kez gördüğü rüyalar aracılığıyla halka
aktarırmış.

İnanç Turizminin Gözdesi
2018 Troya ve 2019 Göbeklitepe’den sonra 2020’nin
Patara Yılı ilan edilmesi, bölgenin önemini gösteriyor.
MÖ 13. yüzyıla uzanan yaşam izlerine ev sahipliği yapan
Patara, tarihte Ksanthos’un limanı olarak nam salmış.
M.Ö. 1. yüzyılda ise Likya Birliği’nin başkenti olarak
tarih sahnesine çıkmış. Kehanet merkezi olarak ününe
ün katan kent, Roma ve Hristiyanlık dönemlerinde de
önemini korumuş. İlhan Akşit, “Işık Ülkesi Likya” adlı
kitabında, Noel Baba olarak bildiğimiz ve Hristiyanlık
âleminin azizi kabul edilen Nikola’nın (St. Nicholaos) 4.
yüzyılda Patara’da doğduğunu ve burada bir süre rahiplik
yaptığını aktarıyor. Hristiyanlığın yayılmasına ön ayak
olan ve sonradan havari mertebesine ulaşan Pavlus (Aziz
Paulus) da Roma’ya gitmek için Patara’dan gemiye binmiş.
Dahası, Bizans İmparatoru Konstantin’in başkanlık ettiği
İznik Konsili’ne Likya Birliği’nden imza yetkisine sahip tek
psikopos olan Eudemos da buradan katılmış. Günümüzde
“Biblical Tours” denilen kültür odaklı inanç gezileri için
çok önemli bir merkez olan Patara’nın doğal etkenlerle

tarih sahnesinden silinmesi ise hayli ilginç. Öyle ki bin 600
metre uzunluğunda ve 400 metre genişliğindeki limanı
nehirlerin taşıdığı alüvyonlarla dolunca Patara da hızla
önemini yitirmiş. Antik Patara Limanı, günümüzde büyük
oranda kurumuş hâlde. Patara aynı zamanda Türkiye’nin
en uzun kumsallarından birinin de ev sahibi. Uzunluğu
18 kilometreye ulaşan bu doğal alan, ülkemizdeki Caretta
caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama yerlerinden
biri olduğu için de koruma altında. Son yılarda at safari
turlarıyla da tanınan kumsal, bugüne dek pek çok filme
çöl atmosferi kazandırmış. Patara Plajı’nın bir çöle
benzetilmesinin nedeni ise irili - ufaklı kum tepecikleri ve
bölgede hemen hemen hiç dinmeyen rüzgârlar nedeniyle
havalanan incecik kum tanelerinin insanı hafif hafif
iğnelemesi…
Demokrasinin Beşiği
Patara ile ilgili bu önemli bilgileri sizlere aktardıktan sonra
şehri gezmeye başlıyorum. Patara Antik Kenti oldukça
geniş bir alana yayılmış. Giriş yolunda Roma dönemine
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Patara Türkiye’nin en uzun
kumsallarından birinin
de ev sahibi. Uzunluğu
18 kilometreye ulaşan bu
doğal alan, ülkemizdeki
Caretta caretta deniz
kaplumbağalarının
yumurtlama yerlerinden
biri olduğu için de koruma
altında.
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ait lahit mezarlar göze çarpıyor. Biraz
ilerideki üç gözlü gösterişli yapı, kent
kapısı olarak anılsa da aslında bir zafer
takı. Anadolu’da benzerine nadir rastlanan
bu zarif yapı, Roma’nın Likya valisi
olarak görevlendirdiği Mettius Modestus
tarafından inşa ettirilmiş. Zafer Takı’nı
geçtikten sonra Hurmalı Hamamı’nı
göreceksiniz. Bizans döneminde de
kullanılan hamam, yanındaki ağaçlardan
dolayı bu ismi almış. Biraz ileride meşhur
Vespasian Hamamı ile eski bir kilise
kalıntısına, hamamın hemen yanındaki
yoldan devam ettiğinizde ise Patara’nın
ana caddesine ulaşacaksınız. 12,5 metre
genişliğindeki mermer döşeli bu yol,
Anadolu’da bugüne dek bulunmuş en
geniş antik cadde olarak biliniyor. Caddeyi
geçince göreceğiniz kalıntılar, Likya Meclis
Binası’na ait. En eski parlamento binası
olarak adını duyuran bu yapı, modern
demokrasinin doğduğu yer olarak da
tanınıyor. Meclisin hemen yakınında ise
MS 2. yüzyılda tarihlenen Roma tiyatrosu
bulunuyor. Benim gibi tiyatronun eski
durumunu bilenler, şimdiki hâlini görünce

burada inanılmaz bir işin başarıldığını
anlıyor. Tiyatronun basamaklarının
ortaya çıkarılabilmesi için 600 kamyondan
fazla toprak ve kum tahliye edilmiş.
Bir zamanlar sadece en üstteki iki – üç
basamağı seçilebilen yapı, şu anda sahne
binası dâhil tümüyle gözler önünde. Prof.
Fahri Işık ve ekibine yürekten teşekkür
etmek gerekli. Bu değerli ekibin hizmeti
sadece antik tiyatro ile sınırlı değil elbette.
1994 yılında Akdeniz Üniversitesi öğretim
üyesi ve yardımcılarından oluşan kazı
ekibinin gün ışığına çıkardığı Patara Yol
Anıtı (Patara Stadiasmos’u), Anadolu
arkeolojik araştırmalar tarihinde tekil bir
buluntu olup, antik seyahat rehberlerindeki
benzeri örnekler arasında en eski yapı olma
özelliğini taşıyor. Şehrin görülmeye değer
yerlerine gelince: Bilinen dünyanın en eski
deniz feneri olarak anılan Neron, Korinth
Tapınağı, Delik Kemer olarak adlandırılan
antik suyolu, liman, tahıl ambarı ve
civardaki diğer antik yapılar… Ne dersiniz,
Patara’yı keşfetmek için yeterince neden
yok mu?

97

